
Prezydent odpowiedział na zarzuty o niekonstytu-
cyjność jego projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądow-
nictwa i Sądzie Najwyższym. I w ramach odpowiedzi 
przygotował... projekt zmiany Konstytucji. To pierwszy 
przypadek w krótkiej historii polskiej Demokracji, aby 
to Konstytucja wymagała dostosowania się do ustaw,  
a nie ustawa do Konstytucji. Z tego pomysłu płyną dwa 
wnioski – być może nawet pocieszające. 

Wniosek pierwszy – prezydent zauważył, że pomysły, 
aby to posłowie wybierali przedstawicieli KRS mogą być 
niekonstytucyjne. Szkoda tylko, że jedyną odpowiedzią 
na to z jego strony jest dodanie kwalifikowanej większo-
ści 3/5 do wyboru. Panie prezydencie, to naprawdę nie 
zmienia istoty sprawy!  Nadal politycy będą wybierać 
sędziów, czy to istotne czy z jednej partii czy z dwóch? 
Drugi wniosek jest taki, że Duda rozpaczliwie walczy  
o swoją pozycję w obozie władzy. Jego projekty „refor-
my” sądownictwa są bardzo podobne do tych zapropo-
nowanych przez partię. Problem z tymi pierwszymi był 
jeden: prezydent poprosił o poprawki, a parlament niby 
je przyjął, ale przerobił tak, że w sumie straciły na zna-
czeniu. Takiej zniewagi Duda już nie przełknął i posta-
nowił pokazać, kto tu jest górą. 

To tyle, jeśli chodzi o pocieszające wiadomości zwią-
zane z sytuacją sądownictwa w Polsce. Znów pojawia się 
zapis o skróceniu kadencji sędziów Sądu Najwyższego 
pod pretekstem limitu wiekowego (tak się składa, że  
I prezes SN kończy właśnie określone w projekcie 65 
lat). Dodatkowo dochodzą nowe pomysły: izba kontrolna  
w SN, której przypaść mają sprawy ważności wyborów 
powszechnych – to PiS w całości ją obsadzi. Ponadto poja-
wia się instytucja skargi nadzwyczajnej, która ma umoż-
liwić zaskarżanie do Sądu Najwyższego prawomocnych 
dotychczas wyroków. Docelowo skarga możliwa by była 
nawet 5 lat po zapadnięciu wyroku, a w chwili wejścia w 
życie ustawy – także dla spraw sprzed 20 lat! Od spraw 
mafijnych po spadkowe – wszystko co się wydarzyło w 
ostatnich 20 latach w sądach ma szanse być podważone! 
To ma być to oczekiwane przyspieszenie postępowań?

Maciej Pokrzywa
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Polska Fundacja Naro-
dowa otrzymała 110 

mln zł od spółek skarbu państwa, kolejne 50 mln 
ma otrzymywać co roku. Wszystko to miało iść na 
promocję Polski za granicą. Po roku działalności 
jedyny wydatek, jaki został ujawniony to kampa-
nia billboardowy ws. sądów, jaka odbyła się w Pol-
sce. Koszt: 19 mln zł.

Fundacja nie tylko nie 
spełnia swoich statu-
towych celów, ale nawet nie zamierza – jej strona 
jest wyłącznie po polsku, nie da się też dodzwonić 
do osoby mówiącej po angielsku. Wszystko to rok 
po jej powołaniu. Beata Szydło osobiście zapowie-
działa kampanię informacyjną rządu, a później po-
litycy PiS zaprzeczali, że jest to kampania rządowa. 
Fundacji szefują osoby powiązane bezpośrednio  
z PiS. A kampanię billboardową zlecono firmie za-
łożonej przez byłych współpracowników pani pre-

mier z KPRM.

W tym wypadku po raz 
pierwszy dajemy naj-

wyższą notę – za piramidę kłamstw, jaką politycy 
piętrzą wokół sprawy PFN. Począwszy od treści sa-
mej kampanii o sądach, poprzez wypowiedzi o ce-
lach Fundacji, po farsę czy to kampania rządowa. 
Na dodatek to wszystko z pieniędzy de facto publicz-
nych, choć z pominięciem wszelkich procedur, bo za 
pośrednictwem kontrolowanych przez rząd spółek.
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Patrzenie władzy na ręce, 
zwłaszcza w czasie wyborów wy-
daje się być naturalnym zadaniem 
Komitetu Obrony Demokracji. Jak 
owo patrzenie powinno wyglądać?

Komitet Obrony Demokracji do 
tego właśnie został powołany – by 
bronić Demokracji. A kiedy najmoc-
niej trzeba jej bronić, jeśli nie w mo-
mencie wyborów? Każda władza 
autorytarna ma ten sam problem 
– nie chce ustąpić, ale jednocześnie 
chciałaby mieć legitymizację ze stro-
ny „suwerena”. Dlatego prawie nie 
ma reżimów, które rezygnowałyby  
z przeprowadzania wyborów. Jeśli 
się je przeprowadza, a jednocześnie 
nie chce się oddać władzy, to znaczy, 
że w tym najważniejszym momen-
cie, w trakcie wyborów, władza musi 
sobie „pomóc”. I tu właśnie musimy 
wkroczyć my, aby te zakusy władzy 
demaskować i nagłaśniać. Dlatego po-
wstał projekt Obywatelskiej Kontroli 
Wyborów – w skrócie – OKW. W ra-
mach tego projektu będziemy starać 
się wykrywać zarówno „miękkie” jak 
i „twarde” naruszenia prawa wybor-
czego i standardów demokratycznych 
wyborów i prezentować je opinii pu-
blicznej.

Czegoś podobnego chciał do-
konać wobec domniemanych po-
czynań koalicji PO-PSL prawicowy 
Ruch Kontroli Wyborów. Mimo 
szeroko zakrojonej akcji nie zdołał 
jednak stworzyć sieci obserwato-
rów w całym kraju w ciągu kilku 
lat. Czy KOD jest w stanie tego do-
konać w ciągu najbliższego roku?

Przed KOD stoi oczywiście bardzo 
trudne, ale jednak wykonalne zada-

nie. Ważnym czynnikiem jest fakt, że 
w programie OKW mogą brać udział 
wszyscy, nie tylko stricte członkowie 
KOD czy nasi sympatycy. Chcemy po-
stawić na współpracę z innymi or-
ganizacjami, a także z prodemokra-
tycznymi partiami tak, aby pozyskać 
odpowiednio dużą bazę zaangażowa-
nych w projekt ludzi. Musimy sobie 
wszyscy uświadomić, że jeszcze tyl-
ko w trakcie wyborów mamy szansę 
zawalczyć o demokratyczny kształt 
naszego państwa. Jeśli przegramy, tej 
władzy już nikt i nic nie powstrzyma 
na lata.

Jakie są najważniejsze cele pro-
gramu OKW?

Wyznaczyliśmy trzy najważniejsze 
cele na czas trwania kampanii i dzień 
samych wyborów. 

Po pierwsze monitorujemy kam-
panię wyborczą starając się wyłapy-
wać i nagłaśniać przypadki łamania 
prawa przez władzę. Przede wszyst-
kim już w momencie wprowadzania 
zmian do ordynacji wyborczej, ale 
i później, lokalnie na spotkaniach 
wyborczych, w mediach, czy insty-
tucjach, które powinny pozostać 
apolityczne, a będą angażowane do 
uprawiania kampanii i propagandy. 

Po drugie w trakcie wyborów chce-
my obsadzić jak największą liczbę ko-
misji wyborczych zarówno członkami 
komisji jak i mężami zaufania. Tu nie-
zbędna będzie pomoc komitetów wy-
borczych, które mogą zgłaszać takie 
osoby. Ważne będzie czy dojdzie do 
zmiany ordynacji pozwalającej tylko 
partiom na start w wyborach. Prawdę 
mówiąc będzie bardzo trudno obsa-
dzić wszystkie komisje. Ponadto, jeśli 
nawet w danej komisji będzie jedna 

„nasza” osoba, to też nie będzie mia-
ła możliwości śledzenia wszystkie-
go  co się dzieje w lokalu wyborczym  
i podczas liczenia głosów przez 100% 
czasu. Jednak ten punkt jest ważny  
z medialnego punktu widzenia. Musi-
my być widoczni możliwie wszędzie 
w trakcie wyborów.

Po trzecie wreszcie i najważniejsze 
– musimy dokonać alternatywnego 
i wiarygodnego zliczenia głosów. Jak 
tego dokonać? Wbrew pozorom może 
być to łatwiejsze do osiągnięcia niż 
dwa wcześniej wymienione przeze 
mnie cele. Wystarczy mieć osoby, któ-
re w momencie ogłoszenia wyników 
przejadą się po lokalach wyborczych 
i sfotografują wyniki wywieszone 
przed komisjami. Dzięki temu bę-
dziemy mogli wykryć najgroźniejsze  
z możliwych fałszerstw, a więc dosy-
pywanie głosów w trakcie ich liczenia 
w komisjach okręgowych.

Wracając do wspomnianych 
zmian w ordynacji wyborczej – któ-
re są najgroźniejsze dla lokalnej 
demokracji?

Na pewno bardzo zły jest wymie-
niony już pomysł ograniczenia komi-
tetów wyborczych do tych partyjnych. 
Do tego, aby być w radzie miejskiej 
czy gminnej, naprawdę nie potrzeba 
partii! Wystarczą umiejętności i chęć 
pracy na rzecz lokalnej społeczności. 
W teorii może dziwić to posunięcie 
PiS, partii, która głosi chęć „bycia 
blisko ludzi”. Ale to jak wiadomo są 
pozory, a najważniejsza w zmianach  
w ordynacji jest chęć rugowania prze-
ciwników, w tym wypadku silnych 
lokalnych działaczy, którzy w wielu 
miejscowościach cieszą się znacznie 
większą popularnością niż kandydaci 

OBYWATELSKA 
KONTROLA WYBORÓW

Wywiad z Arturem Brzozowskim, współtwórcą projektu



Numer 10 (20) | październik 2017 3      

partyjni. Oczywiście wielu z nich wy-
startuje i tak z list tej czy innej partii, 
ale wówczas PiS będzie łatwiej ich 
atakować jako „przeciwników po-
litycznych”. Podobny cel ma druga  
z proponowanych zmian, mianowicie 
ograniczenie kadencji prezydentów, 
burmistrzów i wójtów do 2 pod rząd 
– z ważnym zastrzeżeniem, aby liczyć 
już obecne kadencje. Ten postulat sam 
w sobie może nie jest zły, ale realizo-
wany na zasadzie prawa działającego 
wstecz nie jest niczym innym jak usu-
nięciem niewygodnych kandydatów, 
zwłaszcza, że zapis nie będzie godził 
w praktycznie żadnych pisowskich 
włodarzy miast i gmin, bo PiS po pro-
stu takich prawie nie ma. Oficjalnego 
projektu nowej ordynacji jeszcze nie 
ma, ale można się spodziewać w niej 
zmian granic okręgów i tym podob-
nych sztuczek, które pozwolą ustalić 
podział wyborczego „tortu”, korzyst-
niej dla władzy.

Kogo szukacie do udziału  
w programie OKW i jak można się 
zgłosić? Czy planowana jest jakaś 
szeroka akcja informacyjno-rekru-
tacyjna?

Szukamy w zasadzie każdego, kto 
będzie chciał i miał możliwość wzię-
cia udziału w tym bodajże najważ-
niejszym od lat teście dla polskiej 
Demokracji. Nie trzeba mieć jakichś 
niesamowitych predyspozycji aby 
wziąć udział w programie, choć oczy-

wiście mile widziane są osoby, które 
już mają doświadczenie w pracach 
komisji wyborczych. Takich osób 
jest bardzo dużo. Zgłosić się moż-
na poprzez formularz na specjalnie 
przygotowanej stronie www. Zbierać 
będziemy też zapisy na wszelkich wy-
darzeniach kodowych. Już robiliśmy 
to wstępnie we Wrocławiu, wkrótce 
powinny ruszyć zapisy w całej Pol-
sce. Oczywiście ruszymy również  
z akcją informacyjną, mam nadzieję, 
że nie tylko jako KOD, ale również we 
współpracy z innymi organizacjami.

Wszystkie te przygotowania 
wypływają z założenia, że w tych 
wyborach będzie się działo coś nie 
tak. Czy wybory rzeczywiście mogą 
zostać zafałszowane?

Oczywiście w tym momencie nie 
mamy żadnych dowodów na przy-
gotowanie fałszerstwa wyborczego 
i nie możemy być go pewni. Jednak 
logika funkcjonowania tej władzy 
sugeruje, że zrobi ona wszystko, by  
w tych wyborach odnieść sukces i za-
garnąć ten ostatni już niemal element 
niezależnej od siebie władzy. Skoro 
złamano Konstytucję wielokrotnie, 
modyfikując ustawę o Trybunale 
Konstytucyjnym aż 8 razy w ciągu 
jednego roku, skoro stworzono pro-
jekty ustaw o sądach powszechnych, 
KRS i Sądzie Najwyższym z kolejny-
mi przepisami jawnie sprzecznymi 
z naszą ustawą zasadniczą, to czemu 

mamy zakładać, że w momencie ba-
talii o władzę w samorządach PiS bę-
dzie przestrzegał prawa? Zresztą jeśli 
nawet nie doszłoby do bezpośrednich 
fałszerstw nad urnami czy w trakcie 
liczenia głosów, to PiS może próbo-
wać zdobyć dla siebie przewagę mo-
dyfikując odpowiednio ordynację – co 
już zapowiedział – i wykorzystując 
publiczne pieniądze oraz instytucje 
do swojej kampanii – co też już zrobił 
w sprawie sądów.

Załóżmy, że do fałszerstw doj-
dzie i KOD to w akcji OKW wykaże. 
Co nam wówczas pozostanie? Jaki 
przewidujesz scenariusz?

To bardzo dobre pytanie. I bar-
dzo trudne. Wydawać by się mogło, 
że realizując ten program, wiemy „co 
dalej”. Ale tak naprawdę wszystko 
będzie zależało od tego, jakie będą 
nastroje społeczne. I to jest chyba 
najważniejszy punkt całej Obywatel-
skiej Kontroli Wyborów. My musimy 
uświadomić ludziom – Polkom i Po-
lakom, Obywatelkom i Obywatelom – 
co się wydarzyło, jaka jest waga tego 
i dlaczego nie możemy przejść nad 
tym do porządku dziennego. I mam 
nadzieję już dziś, że ludzie, którzy za-
angażowali się dotychczas i ci, którzy 
się dopiero zaangażują w ten projekt 
zrozumieją historyczną rolę, jaka im 
przypadnie. I że będą częścią czegoś 
wielkiego, co zdoła odmienić ten sza-
leńczy bieg historii i skierować go w 
lepszą stronę. Inaczej naprawdę szko-
da Polski. Naprawdę.

Maciej PokrzywaUlotki informacyjne OKW. Fot. Maciej Pokrzywa

Artur Brzozowski – członek Zarządu Re-
gionu KOD Dolny Śląsk, jeden z pomysło-
dawców projektu Obywatelskiej Kontro-
li Wyborów.
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Ksiądz Paweł prowadzi 
„Zeszyt goryczy”, gdzie za-
pisuje wszystkie swoje akty 

masturbacyjne i związane z nimi 
wyrzuty sumienia. Z kolei ks. Piotr 
leczy się z uzależnienia od porno-
grafii. Natomiast ks. Mariusz umawia 
się na przygodny, anonimowy seks  
z mężczyznami w internecie, a ks. An-
drzej wiedzie podwójne życie: trochę  
z partnerką i synem, trochę na pa-
rafii. Wszyscy oni nie mieli w semi-
narium zajęć z seksuologii, bo żadne  
z polskich seminariów nie ma takich 
zajęć w planie swoich studiów. Na-
uczono ich za to, że celibat to „nie-
podzielone serce”. I w tym potrzasku 
utknęły ich wybory życiowe. To tak-
że bohaterowie reportaży z książki 
Marcina Wójcika pt. „Celibat. Opo-
wieści o miłości i pożądaniu”.

Celibat księży może być zniesio-
ny w każdej chwili, bo to tylko prze-
pis, nie dogmat. Byłoby to wyzwanie 
logistyczne dla kościoła, bo jak np. 
przenosić księży do innych parafii, 
skoro wiązałoby się to z konieczno-
ścią zmiany szkół ich dzieci i pracy 
ich żon? Jednak to nie kwestie prak-
tyczne są wysuwane w dyskusji nad 
celibatem na plan pierwszy, ale du-
chowe, jak naśladowanie bezżenne-
go Chrystusa. 

Przez wieki w dokumentach ko-
ścielnych operowano raczej słowem 
„wstrzemięźliwość” niż „celibat”. 
Wstrzemięźliwość dotyczyła także 
tych księży, którzy mieli żony, z ci-
chym przyzwoleniem Kościoła. „Ko-
deks prawa kanonicznego”, do które-
go na dobre wpisano słowo „celibat”, 
ukończono dopiero w 1917 roku. 
Według tych zapisów celibat nie 
oznacza jedynie bezżeństwa, ale wy-
rzeczenie się każdej czynności o cha-
rakterze seksualnym. Nie ma więc 
mowy o przygodnym seksie, ma-
sturbacji, pornografii, czy zażyłych 
relacjach z kobietami, które miałyby 
pierwiastek seksualny. Tymczasem 
według badań profesora Józefa Ba-
niaka z Uniwersytetu Adma Mickie-

wicza w Poznaniu ok. 60% księży 
jest lub było w związku z kobietami, 
53,7% księży chciałoby mieć własne 
rodziny, 68% księży, którzy odeszli 
ze stanu duchowego porzuciło go 
ze względu na celibat, a 78% byłych 
duchownych chciałoby nadal nimi 
pozostać, będąc jednocześnie żona-
tymi. Po publicznym ogłoszeniu tych 
wyników profesor Baniak został 
usunięty z wydziału teologicznego 
poznańskiej uczelni, mimo że był 
jednym z jego twórców. Katoliccy pu-
blicyści zarzucili mu błędy metodo-
logiczne, choć nie przeszkadzały im 
one, gdy badania były udostępniane 
tylko w wąskim, zamkniętych gronie. 

Zbigniew Lew-Starowicz o ce-
libacie: Według badań zachodnich 
homoseksualną orientację  ujawnia 
22% księży, 2% – pedofilię, a 80% 
masturbuje się. Warto też przytoczyć 
badania amerykańskiego duchowne-
go, katolickiego księdza A.W. Richar-
da Sipe’a, które wskazują na to, iż  
w tej grupie społecznej jest propor-
cjonalnie więcej homoseksualistów 
niż wśród reszty społeczeństwa. 
Dzieje się tak, ponieważ wyłącznie 
męskie towarzystwo może sprzyjać 
rozwojowi homoseksualizmu – nie 
trzeba urodzić się homoseksualistą, 

można nim stać się przez okolicz-
ności życiowe. Stąd na przykład ho-
moseksualizm zastępczy u mężczyzn 
heteroseksualnych w więzieniach. 
Nie ma to nic wspólnego z orientacją, 
chodzi o używanie kogoś do zaspo-
kojenia swoich potrzeb. Jednak, jak 
pisze jezuita – ojciec Józef Augustyn: 
Celibat, podjęty dobrowolnie i przeży-
wany ze względu na „większą miłość”, 
nie zagraża równowadze uczuciowej 
i dojrzałości człowieka, ale czyni go 
bardziej wolnym i wzbogaca sposób 
jego kochania bliźnich. 

Wydaje się, że większość duchow-
nych do tego poziomu nie dorosła, 
bowiem co chwila słychać o przypad-
kach złamania celibatu przez osoby 
ze stanu duchownego. Wystarczy 
wspomnieć tu o księdzu Waldemarze 
Irku z Oławy, którego partnerka mu-
siała stoczyć po śmierci księdza wie-
loletni bój o spadek dla ich syna, nie 
tylko z rodziną zmarłego, ale także  
z biurokracją Kościoła katolickiego; 
o arcybiskupie Juliuszu Paetzu mole-
stującym poznańskich kleryków, czy 
o nuncjuszu apostolskim Józefie We-
sołowskim, podejrzanym o pedofilię. 

W 2017 roku papież Franciszek 
na łamach niemieckiego tygodnika 
„Die Zeit” stwierdził, że w związku  
z kryzysem powołań należałoby się 
zastanowić nad kapłaństwem żona-
tych mężczyzn, tak zwanych viri pro-
bati (wypróbowanych mężczyzn). 
Miałoby to sens zwłaszcza tam, 
gdzie jeden ksiądz pełni posługę na 
obszarze setek kilometrów kwadra-
towych. Wydaje się jednak, że viri 
probati to status do którego dążą nie 
tylko księża, ale także sami wierni 
na szerszą skalę. Czym innym tłuma-
czyć bowiem badania wspomniane-
go wcześniej profesora Baniaka, któ-
re wskazują, że aż 77 % dorosłych  
i 86% młodzieży jest przeciwnych 
celibatowi? Czy nadszedł czas na ra-
dykalne zmiany w Kościele katolic-
kim w sprawie celibatu? Wszystko 
wskazuje na to, że tak. 

Dorota Wojciechowska-Żuk

Niepożądane pożądanie

Na podstawie: Marcin Wójcik, Celibat. 
Opowieści o miłości i pożądaniu, Wydaw-
nictwo Agora, Warszawa 2017
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POZYCJA: wicepremier, minister 
nauki i szkolnictwa wyższego. 

Hamlet Polski.

HISTORIA: Jeszcze kilka lat temu 
w obozie wrogiej Platformy, z którą 
od lat zmaga się Pislandzka dyna-
stia. Przewodził tam frakcją, a wład-
ca Donald wywyższył go do rangi 
ministra, oddając mu pieczę nad 
Sprawiedliwością. Oprócz tych za-
szczytów z rąk największego wroga 
Pislandii mógł Jarosław w oczach 
prawowiernych Pislandczyków pod-
paść swoimi wcześniejszymi powią-
zaniami z siłami wymarłej dziś Unii 
Wolności, na nazwę której obecna 
władza wzdryga się z obrzydzeniem. 
Wydawać by się mogło, że są to wy-
starczające powody, by drzwi do 
pałaców Pislandii były dla Gowina 
zamknięte na zawsze. Nic bardziej 
mylnego – potrafił je on otworzyć w 
wielkim stylu. Najpierw zaczął pod-
kopywać pozycję Donalda, utrącił 
mu parę głosowań, rzucił rękawicę 
w wewnętrznych szrankach, w któ-
rych zresztą przegrał. Walka ta stała 
się jednak pretekstem do odejścia 
z Platformy i założenia własnego 
księstewka, które – z mniejszymi niż 
większymi – sukcesami, próbował 
doprowadzić do europejskich elek-
cji. Do wyborów zdołał przystąpić, 
lecz poniósł w nich sromotną klęskę. 
Chwycił się wówczas ostatniej, jakby 
się mogło wydawać, deski ratunku. 

Tak oto wraz z marnotrawnym sy-
nem Pislandii – Ziobrą, przystąpił do 
koalicji z Jarosławem Wielkim.

DOKONANIA: Resztę znamy 
wszyscy – koalicja zwyciężyła, Pis-
landia odzyskała niepodległość  
i wszyscy rządzili długo i łapczy-
wie... Choć może niekoniecznie 
wszyscy tak do końca czuli się z tym 
komfortowo. Naszego bohatera bo-
wiem co jakiś czas dosięgały rozter-
ki, jakby sumienie gdzieś podpowia-
dało, że może nie do końca wszystko 
w Pislandii jest w porządku. Czasem 
dawał wyraz tym rozterkom w opi-
niach resortu np. odnośnie progra-
mu 500+ (transfer socjalny utrwali 
bezrobocie najuboższych). Innym 
razem w liście do studentów (Nie je-
steśmy wirtuozami politycznej ele-
gancji) lub w wywiadzie radiowym 
(obniżenie wieku emerytalnego nie 
będzie do udźwignięcia przez go-
spodarkę). 

Jednak najsłynniejszym dyle-
matem ministra stała się sprawa 
reformy sądów. Gowin, który w Pis-
landii nie miał szans na powrót do 
Domu Sprawiedliwości (to domena 
Zbigniewa zwanego Ziobrą) nie za-
pomniał chyba jednak całkiem, na 
czym powinna polegać niezależność 
sądów i trybunałów. Nagabywany 
przez wrogo nastawionych skry-
bów i kronikarzy wił się jak mógł, 
aby nie wyrazić opinii na temat 
pislandzkich projektów reformy są-
downictwa. A to udawał, że nie zna 
treści zasłaniając się urlopem, a to 
stwierdzał, że projektu nie popiera, 
ale głosował za w imię „jedności do-
brej zmiany”. Niby głosował za, ale 
potem poparł weto. Niby popierał, 
ale się nie cieszył, gdy cały dwór bił 
brawo. Straszne męczarnie dopadły 

ministra, a najgorsze było to niezro-
zumienie, które poddani wyrażali 
gromko tymi strasznymi obelgami 
pod jego adresem! Ale wytrzymał, 
nie ugiął się i postawił na swoim. 
Był kolejnym „za, a nawet przeciw” 
niczym mityczny król Lech. I oto na 
końcu spotkała go za to nagroda: 
gdy wędrowna trupa teatralna za-
grała dramat z udziałem jego posta-
ci, posłał odtwórcy jego roli butelkę 
wina za to, że tak wspaniale odegrał 
dylematy tego, który dał się sprze-
dać tak, że sam w to nie uwierzył.

SŁYNNE SŁOWA JAROSŁAWA: 
Głosowałem w imię jedności koalicji – 
tymi słowami Gowin skwitował po-
parcie krytykowanych przez siebie 
ustaw o Sądzie Najwyższym i Kra-
jowej Radzie Sądownictwa. Brzmi 
całkiem górnolotnie... tylko dlaczego 
minister, który lubi przyrównywać 
ideał mężczyzny do rycerza, wyżej 
stawia dobro ulotnego, politycznego 
sojuszu niż wierność zasadom Kon-
stytucji?

SŁYNNE SŁOWA O JAROSŁAWIE:  
Skoro polityk w wyborach widzi tylko 
nieszczęście, to znaczy, że nieszczę-
ście (chaos, kryzys państwa, utratę 
władzy) widzi w dopuszczeniu spo-
łeczeństwa do głosu i w oddaniu de-
cyzji wyborcom – czyli w demokracji 
i rządach prawa – tak podsumował 
tłumaczenia Jarosława Gowina  
w sprawie „sądowych głosowań” 
Jacek Żakowski. Nic dodać, nic ująć. 
Nie dajmy się zwieść hamletycznym 
zawodzeniom Młodszego Jarosława 
– dla niego najwyższą wartością jest 
trwanie przy władzy. Jaka by ona nie 
była.

Maciej Pokrzywa

Jarosław Młodszy 
Herbu Gowin

Poczet królów i książąt PiSkich
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KOD LEGNICA
sponsor wydruku 20. numeru dekodera

Grupa lokalna KOD Legnica jest jedną  
z najaktywniejszych na Dolnym Śląsku. Bierze 
udział we wszelkich protestach, jakie odbywają 
się w kraju – przede wszystkim działając u sie-
bie, lokalnie – ale gdy trzeba również wspierajac 
większe protesty w Warszawie czy Wrocławiu. 
Legnickie protesty słyną z oryginalnej oprawy, 
którą zawdzięczają dużej liczbie aktywnych ar-
tystów w szeregach grupy. Nic dziwnego, skoro 
"szefuje" jej dyrektor legnickiego teatru – Jacek 
Głomb. Zresztą zobaczcie sami – zapraszamy do 
obejrzenia galerii zdjęć z legnickich aktywności 
kodowych.

19.03.2016 – TVPis do śmietnika!
28.04.2016 – Latający Uniwer-
sytet.  Spotkanie z Beatą Tadlą

 27.06.2016 – Delegacja KOD składa w RM 
 Legnicy apele w obronie Trybunału

04.06.2016 – Wybierzmy Wolność!

2016

 13.12.2016 – Stop dewastacji Polski!
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23.01.2017 – Obronimy Demokrację!

02.04.2017 – Stop wycince praw i drzew

08.01.2017 – Solidarnie przeciw 
rasizmowi i przemocy

23.07.2017 – Marsz Wolnych Polaków

2017
Fotografie: 

Karol Budrewicz, 
Robert Oksiński, 

Archiwum KOD Legnica
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Regionalny Błysk Budzik to 
grupa aktywistów działają-
cych w ramach KOD Łódzkie.

Naszym mottem jest War-
to budzić ludzi!, a głównym 
celem budzenie poczucia 
obywatelskości u mieszkań-
ców mniejszych miejscowości 

w województwie łódzkim. Poprzez 
uświadamianie znaczenia zasad pra-
worządności i przestrzegania kon-
stytucji oraz uwypuklanie faktu, że 
rząd ani litery, ani ducha konstytucji 
przestrzegać nie zamierza, chcemy 
pobudzić zachowania obywatelskie, 
zaangażowanie w sprawy publiczne, 
które będzie skutkować na przykład 
gremialnym udziałem w wyborach. 
To jedyna szansa, aby legalnie odsu-
nąć PiS od władzy.

Na przestrzeni roku odbyliśmy 
już 42 wyjazdy w teren. W jednym 
wyjeździe bierze udział zazwy-
czaj 4 do 5 osób. Narzędzia, któ-
re wykorzystujemy w działaniu to 
głównie flash moby, związane np.  
z czytaniem Konstytucji, spacery po 
centrum miasta i targowisku, roz-
mowy z zainteresowanymi osobami, 
rozdawanie gazetek oraz ulotek, roz-
wieszanie plakatów i umieszczanie 
tabliczek z napisami w miejscach 
do tego przeznaczonych. Uczestni-
czymy również w zbieraniu podpi-
sów pod obywatelskimi projektami 
ustaw. Zawsze szukamy wsparcia 

miejscowych działaczy, 
a akcje przeprowadzamy 
w miejscach największe-
go natężenia ruchu prze-
chodniów. 

Jesteśmy dynamiczni 
i elastyczni, więc na bie-
żąco reagujemy na nie-
oczekiwane sytuacje. Na 
przykład kiedyś podczas 
akcji w Zgierzu, dowie-
dziawszy się przypad-
kiem na targowisku, że 

w pobliskim parku trwa wycinka sta-
rych drzew podjechaliśmy tam i zro-
biliśmy spontaniczną pikietę,  która 
odbiła się później szerokim echem  
w lokalnych mediach. 

Ponieważ chcemy zwracać uwagę 
jak największej liczby osób, ubiera-
my się w sposób zwracający uwagę; 
mamy ze sobą flagi, transparenty, 
budziki, szaliki, kacze gwizdki, białe 
róże, wianki, kapelusze itd. Kiedyś 
nawet obdarzono nas komentarzem, 
że wyglądamy jak Pohalanie.

Od września 2016, kiedy zaczęli-
śmy swój projekt, byliśmy w ponad 
30 miejscowościach, zdobyliśmy spo-
ro zwolenników i otworzyliśmy oczy 
wielu osobom. Wyjeżdżamy w teren 
w każdą sobotę, chyba że akurat wy-
pada  jakaś inna, ważna akcja KOD.  
W razie potrzeby wspieramy również 
akcje KOD w mniejszych miejscowo-
ściach w innych dniach tygodnia. 

Ponieważ zawsze szukamy wspar-
cia na miejscu, potrzebujemy kontak-
tów w całym województwie łódzkim –
zapraszamy chętnych do współpracy.

Ewa Kruszyńska,  
autorka projektu

BŁYSK BUDZIK

Na zaproszenie regionalnej grupy 
KOD Sieradz/Zduńska Wola (dzięku-
jemy!) spędziliśmy jedno popołudnie 
na sieradzkim rynku, gdzie odbywał 
się Open Hair Festival, który gwaran-
tował nam doskonałą frekwencję. Za-
opatrzeni w ogromne ilości materia-
łów i pełni entuzjazmu pojawiliśmy 
się w centrum wydarzeń.

Ponieważ to był czas lipcowych 
protestów, silna ekipa koderów zosta-
ła na stanowisku pod sądem, a nasza 
budzikowa grupa wraz z miejscową 
koleżanką biegała to tu, to tam, czy-
tając konstytucję, rozdając ulotki, 
rozmawiając z ludźmi i zapraszając 
na protest w obronie sądów na godzi-
nę 21.00. Nasze zachowanie i wygląd 
przyciągały wzrok, więc zadanie mie-

liśmy ułatwione.
Prawie wszyscy przyjmowali z za-

ciekawieniem ulotki i to bez względu 
na płeć czy wiek. Większość osób była 
oburzona działaniami rządu, a spo-
ra część szykowała się na wieczorny 
protest pod sądem. Szczególnie budu-
jąca była reakcja młodzieży. Młodzi 
są doskonale zorientowani w obecnej 
sytuacji politycznej, zdają sobie spra-
wę z zagrożeń i bardzo się obawiają 
czarnego scenariusza, włączając w to 
zamknięcie granic i ograniczenie in-
ternetu jak w Turcji.

Jerzy Friedrich przechadzający się 
z tabliczką zawieszoną na plecach  
i konstytucją w ręce był niekwestiono-
wanym bohaterem naszego Budzika. 
Nie da się zliczyć ilu obserwatorom 

napis z tabliczki sprawiał radość i ile 
zrobiono mu zdjęć (oczywiście ku na-
szej uciesze, choć sam Jurek, dla zasa-
dy, trochę narzekał, że fotografują mu 
tyły...).

400 ulotek rozdaliśmy błyskawicz-
nie, więc w drodze powrotnej na PI-
KOD pozostało nam już tylko pokrzy-
kiwanie i zapraszanie na wieczorny 
protest.

Wracając do domów zajrzeliśmy 
na Plac Dąbrowskiego w Łodzi. Oka-
zało się, że stała tam już duża grupa 
łodzian ze świecami w rękach. Zatrzy-
maliśmy się i dołączyliśmy do tego 
spontanicznego protestu wnosząc  
w to zgromadzenie dużą dawkę ener-
gii i optymizmu!

EK

35. BUDZIK - SIERADZ
KOD ŁÓDZKIE 
Biuro: Łódź, ul. Gdańska 29,  
e-mail: biuro@kod-lodzkie.pl 
www. kod-lodzkie.pl

Warto budzić ludzi! Fot. Ewa Barańska
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Opolszczyzna niedawno zrobiła 
to, czego nie udało się stworzyć na 
poziomie centralnym. Spora więk-
szość najbardziej wpływowych partii 
politycznych i organizacji podpisała 
„Deklarację Opolską”, czyli wspólne 
zobowiązanie do współpracy w celu 
obrony konstytucyjnych wartości. 
Nie da się ukryć, że dzisiaj najpilniej-
szym problemem w tym temacie jest 
polityka prowadzona przez PiS.

Deklaracja została podpisana 20 
września. Po krótkim wstępie, sy-
gnatariusze wymieniają, co w obec-
nej przestrzeni publicznej budzi ich 
niepokój. Mowa jest m.in. o łamaniu 
praw i wolności obywatelskich, dzie-
leniu społeczeństwa, nasilaniu się 
przejawów dyskryminacji oraz nie-
tolerancji, ograniczaniu praw kobiet, 
paraliżu Trybunału Konstytucyjnego  
i atakach na sądy, a także o słabej 
pozycji Polski na arenie międzynaro-
dowej, co – zdaniem podpisujących – 
może doprowadzić do wyprowadze-
nia naszego kraju z Unii Europejskiej.

Warto zwrócić uwagę na niuan-
se deklaracji – w końcowej części 
sygnatariusze wyrażają nadzieję, że 
współpraca pozwoli także „budować” 
region. Co ciekawe, przy okazji tego 
ogólnikowego zwrotu na pierwszym 
miejscu jest mowa o „zachowaniu 
własnej tożsamości”. Czy to delikatna 
aluzja do niedawnego przymusowego 
włączenia do Opola kilku ościennych 
gmin? Dalej czytamy o „solidarności 
w celu rozwoju wszystkich powiatów 
i gmin”. W kuluarach podpisujący de-
klarację mówili, że liczą na aktywność 
lokalnych struktur z województwa. 
Ten plan ma szansę powodzenia, bo  
w gminach i powiatach nierzadko 
rządzą przecież przedstawiciele par-
tii politycznych, które złożyły auto-
graf na deklaracji. Pytanie, czy rze-
czywiście uda im się wznieść ponad 
wzajemne różnice.

Deklaracja została podpisana 
przez Marszałka Województwa 
Opolskiego Andrzeja Bułę – w imie-
niu PO, Romana Kolek reprezentują-
cego Klub Radnych Mniejszości Nie-
mieckiej w Sejmiku Województwa, 
Stanisława Rakoczego z PSL, Adama 
Świtlika ze stowarzyszenia Otwar-
ta Rzeczpospolita, Piotra Woźniaka  
w imieniu SLD, posła Witolda Zem-

baczyńskiego z Nowoczesnej, a tak-
że Waldemara Hartmana, przewod-
niczącego regionalnego KOD, oraz 
Olgę Raszewską również należącą do 
Komitetu. Ta ostatnia społeczności 
opolskiej jest znana także z organi-
zacji Strajku Kobiet. To ważna sy-
gnatariuszka wśród samych przecież 
mężczyzn, bo jej głos stanowi krzyk 
wielu kobiet upominających się  
o swoje prawa. Szkoda, że nie zazna-
czono w dokumencie, że Raszewska 
powiązana jest ze Strajkiem.

Waldemar Hartman podczas pod-
pisywania deklaracji tłumaczył za-
sadność takiej współpracy. Porównał 
sprawę z roku 1983, kiedy Grzegorz 
Przemyk, ówczesny maturzysta, zo-
stał zakatowany przez milicjantów, 
z tegoroczną kolizją samochodu pro-
wadzonego przez młodego chłopaka 
z autem kolumny rządowej premier 
Beaty Szydło. Ranga inna, ale zarów-
no w jednym, jak i drugim przypadku 
władza kłamała. W latach 80. winę 
za zgon zrzucono na sanitariuszy 
i lekarkę, dzisiaj minister Mariusz 
Błaszczak i marszałek Ryszard Ter-
lecki twierdzą, że chłopak poczuwa 
się do odpowiedzialności za wypa-
dek, podczas gdy ten się nie przyznał, 
a postępowanie trwa (trwa, podob-
nie jak w przypadku innych „incyden-
tów” z udziałem samochodów BOR).

– Na szczęście oba zdarzenia róż-
nią się zasadniczo jednym aspektem: 
prawem do sprawiedliwego sądu – 
mówił Hartman. – Dzisiaj Konstytu-
cja gwarantuje nam to prawo. W 1983 
roku obwinieni nie mieli na to szans  
i spędzili w więzieniu kilkanaście mie-
sięcy. Dlatego w imieniu KOD Region 
Opolski z radością, ale i z mocnym 
postanowieniem obrony tego prawa, 
podpisuję się pod tą deklaracją.

Podpisania deklaracji odmówiła 
Partia Razem. Jak czytamy w oświad-

czeniu, będzie ona nieskuteczna  
i zaowocuje „zgubnymi konsekwen-
cjami”. Zdaniem działaczy, wzmocni 
tylko pozycję PiS, zaś Razem powin-
na pozostać „realną alternatywą”  
w stosunku do hegemonii dwóch 
partii na politycznym rynku. Prawa 
do braku chęci zostania sygnatariu-
szem współpracy nie można odmó-
wić rzeczonym, podobnie jak racji co 
do tworzenia alternatywy w stosun-
ku do PiS, co podkreślają często po-
litolodzy, choć to dopiero raczkująca 
teoria. Pytania zaś są inne: czy drugi 
człon nazwy Partii Razem na pewno 
jest dobrze dobrany i jak takie podej-
ście rokuje w przypadku współpracy 
międzypartyjnej, gdyby założyć, że 
Razem będzie kiedyś rządzić?

Wracając do samej idei deklaracji 
– wcześniej na poziomie centralnym 
mówiło się nie raz, nie dwa o współ-
pracy, zjednoczonej opozycji, ale oka-
zało się to mrzonkami na potrzeby pi-
jaru bądź chwili. Chyba że zostaniemy 
zaskoczeni wspólnymi listami wybor-
czymi przy okazji przyszłorocznych 
wyborów samorządowych. Tutaj, na 
gruncie regionalnym, porozumienie 
stało się faktem. Ten fakt oczywiście 
musi wypełnić się jeszcze treścią  
i konkretami, co należy śledzić z pie-
czołowitą uwagą, ale już dzisiaj moż-
na stwierdzić, że na Opolszczyźnie 
odważono się rzucić ziarno. Czy inne 
regiony pójdą w ślad sąsiadów z połu-
dnia Polski? – zastanawiają się akty-
wiści z regionalnego KOD. Faktycznie, 
kluczem do stworzenia wspólnej opo-
zycji na gruncie centralnym, mógłby 
stać się przykład Polski decentralnej, 
oddolnej. Czyli tej najważniejszej.

Paweł Brol, KOD Opolskie

czyli co może Polska regionalna

KOD OPOLSKIE: www.kodopole.pl,  
e-mail: opolskie@ruchkod.pl,  
tel.: +48 729 055 222
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K jak Kasa
Nadeszła dobra zmiana i kasa pły-

nie do Polaków szerokim strumie-
niem. Oczywiście kasa wspólna. Pro-
gram 500 plus ? Proszę. Od kwietnia 
2016 roku 2,7 mln rodzin odbiera 
miesięcznie po 500 zł dla blisko 4 mln 
dzieci, czytamy na oko.press. Szyb-
sza emerytura? Jeśli z prawa przej-
ścia na nią w wieku 60 lub 65 lat 
skorzysta „tylko”  80 proc. uprawnio-
nych (a chce więcej), to koszt opera-
cji wyniesie do 2020 roku „jedynie” 
54 miliardy złotych. Dodajmy, w ślad 
za „Polityką”, że dziś składki wystar-
czają na 74 proc. świadczeń – resztę 
dopłaca państwo, czyli my wszyscy. 
Niedługo państwo będzie dotować 
połowę. Polacy są zadowoleni – son-
daże poparcia dla PiS nie pozosta-
wiają wszak wątpliwości.

Ale maruderów nie brakuje, oj 
nie. Choć głosy te są ignorowane, fak-
tów nie da się ignorować.

Forum Obywatelskiego Rozwoju 
mówi jasno: Nieznajomość struktu-
ry wydatków państwa wśród oby-
wateli pozwala politykom nieodpo-
wiedzialnie obiecywać zwiększenie 
wydatków emerytalnych (obniżenie 
wieku emerytalnego, proponowana 
13. emerytura). Tymczasem emery-
tury i renty to już teraz jedna trzecia 
wydatków… O 500 plus nie wspomi-
nając. 

W sprawie Polski wypowiedział 
się Bank Światowy. Tzw. Wskaźnik 
Dobrego Rządzenia – WGI okazuje 
się dla ekipy PiS miażdżący. Dlacze-
go? Otóż rząd osiągnął spadek w aż  
5 z 6 wskaźnikach, branych pod uwa-
gę przez tę instytucję. Szczególnie 
ważny jest spadek w zakresie wolno-
ści słowa, w obszarze stabilności po-
litycznej i braku przemocy. To ważne, 
bo tego typu dane są brane pod uwa-
gę przy wystawianiu ratingów i przy 
ocenie ryzyka inwestycji. Czyli może 
nagle przełożyć się na utratę poten-

cjalnych zagranicznych inwestycji. 
Co ważniejsze jednak, Bank Świa-

towy w obiektywny sposób poka-
zuje, że w administracji publicznej 
państwo polskie jest – na tle lat po-
przednich – znacznie mniej sprawne. 
Owszem – rząd chwali się sukcesami  
na polu przeciwdziałaniu korupcji, 
ale zdecydowanie nie są one wyłącz-
nie jego zasługą. W Polsce mamy sta-
ły, wieloletni trend spadku korupcji, 
a to dzięki ciężkiej pracy tysięcy pra-
cowników sektora publicznego. Cie-
kawe, czy sukcesem można nazwać 
również wprowadzane przez rząd 
nowe i uciążliwe reguły ściągania 
podatków. 

Przecież reformy PiS to pasmo 
sukcesów, nawet (a może szcze-
gólnie) jeśli działania poprzednich 
rządów zaczęły przynosić wymier-
ne efekty, to na pewno PiS podda je 
„dobrej” zmianie. A kasa się znajdzie. 
Tak było chociażby z reformą eduka-
cji. Pomińmy coraz lepsze wyniki na-
szych gimnazjalistów w testach PISA 
a skupmy się jedynie na finansach.

Chociaż podobno w budżecie re-
sortu oświaty jest 170 mln zł specjal-
nej rezerwy na dostosowanie szkół 
do reformy, nie wiadomo czy pienię-
dzy wystarczy. A właściwie wiadomo 
– nie wystarczy. Przykładowo sama 
Warszawa wyliczyła koszty reformy 
na 65 mln zł, Szczecin niemalże na 
36 mln (z czego 26,5 mln przezna-
czono na odprawy dla zwalnianych 
nauczycieli, których to zwolnień być 
nie miało), Gdańsk na 37 mln zł. 
Koszty w 3 zaledwie miastach pokry-
wają niemal całą pulę przeznaczoną 
na ten cel, a w Polsce gmin jest  2478. 
I nawet jeśli nie każda jest wielkim 
miastem, to każda będzie potrze-
bować środków. Oczywiście wiele 
gmin nie zwróci się nawet do MEN 
po pomoc, bo po prostu sfinansuje 
remonty i reorganizację z własnych 
środków. Nie zmienia to jednak fak-

tu, że te pieniądze trzeba będzie 
wydać.  Już teraz wpływają kolejne 
wnioski o dofinansowanie reformy. 
Jeszcze przed wakacjami 330 samo-
rządów złożyło wnioski o doposaże-
nie świetlic opiewające na kwotę ok. 
17 mln zł, a na remont sanitariatów 
na 32 mln. Kwoty wydają się niskie, 
ale wynika to nie z niskich potrzeb, 
ale narzuconych limitów – gminy 
nie dostaną zwrotu całych kosztów, 
a jedynie wyznaczone sumy, które 
stanowią dla większości miast od 20 
do 50% realnie poniesionych wydat-
ków.

Matematyka Anny Zalewskiej rzą-
dzi się chyba innymi prawami, nie 
widzi ona bowiem żadnego zagro-
żenia finansowego. Zdawać by się 
mogło, że dyrektorzy, nauczyciele i 
eksperci uczyli się z innych podręcz-
ników. Jednak kalkulacje minister 
Zalewskiej bledną przy ekwilibrysty-
ce, jaką uprawia wicepremier Mora-
wicki. Zdolności ministra finansów 
osiągnęły już legendarny poziom – 
potrafi on  sfinansować „bezkoszto-
wą” reformę kwotą 1,6 mld złotych, 
i jednocześnie nie wydać ani złotów-
ki! Ale oddajmy głos samemu wice-
premierowi, on nam wyjaśni najle-
piej: Jeszcze raz spróbuję wyjaśnić.  
W stosunku do subwencji, która po-
winna przypadać na liczbę nauczycie-
li i uczniów, my przekazujemy więcej 
o ponad 1,5 miliarda złotych, więc w 
tym sensie rzeczywiście nie ma przy-
rostów i ona nie kosztuje więcej w bu-
dżecie, ale z drugiej strony przezna-
czamy więcej środków na tę reformę.

Tak, teraz wszystko już jest jasne 
w sprawach oświaty. Nie pozostało 
nam więc nic innego jak liczyć na 
mieszkanie+ i emeryturę+/ A jeśli 
będą je liczyć politycy PiS, to nawet 
jeśli się pomylą, to na pewno na na-
szą korzyść.

Monika Piotrowska-Marchewa
Elżbieta Majewska-Cieśla

ALFABET PiS
czyli (dekoderskie) analizy ludzi, działań i obsesji rządzącej partii w telegraficznym skrócie 
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Jesteś jedną z kluczowych orga-
nizatorek legnickich PIKODów. Ja-
kie nastroje panują wśród miesz-
kańców?

Nastroje, tak jak społeczeństwo, 
są podzielone – od wyrazów wspar-
cia, podziękowań i zachęty do dal-
szego działania do słów potępiają-
cych naszą działalność, obrażania 
nas słowem i gestem, a nawet gróźb 
karalnych. Na własny użytek podzie-
liliśmy naszych odwiedzających na 
cztery podgrupy. Pierwsi to obojęt-
ni, którzy w żaden sposób nie oka-
zują nam zainteresowania. Drudzy 
– twardy elektorat PiS, który nawet 
jeżeli zaczyna dyskusję, za moment 
przechodzi do inwektyw, obraża-
nia nas i nawet odmawiania statu-
su Polaków (z taką sytuacją też się 
spotkaliśmy). Kolejną grupę stanowi  
„miękki” elektorat PiS, względnie in-
nych partii typu KUKIZ '15 czy par-
tia Korwina-Mikkego, jeszcze jakoś 
podatny na racjonalne argumenty  
i dający się, przynajmniej w niektó-
rych kwestiach, przekonać do innych 
racji. Oczywiście spotykamy też typ 
czwarty, czyli zwolenników, mniej lub 
bardziej wylewnych, ale zgodnych co 
do tego, że musimy wszelkimi sposo-
bami przeciwstawiać się niszczyciel-
skiej działalności władzy PiS. 

Wielu mieszkańców Legnicy trak-
tuje nasz namiot jako swoistą „ścianę 
płaczu”, gdzie można przyjść i w ży-
wej rozmowie z drugim człowiekiem 
(a konkretnie z dyżurującym człon-
kiem KOD Legnica) opowiedzieć  
o swoich problemach zdrowotnych 
czy tez rodzinnych, poskarżyć się 
na sąsiadów, na nieprzyjemności ze 
strony lokalnej administracji, sądów 
itp. W większości są to ludzie starsi, 
samotni i schorowani, co dowodzi, 
jak duża jest skala problemu i jak 
wielka potrzeba dotarcia do takich 
ludzi… 

O co najczęściej pytają was lu-
dzie?

„Co aktualnie możemy podpisać? 
Jaki protest czy petycję?” oraz  „Kiedy 

będzie następna akcja uliczna KOD  
w Legnicy?”, a także: „Co dalej z Pol-
ską pod nie-rządami PiS?” Oponenci 
z kolei pytają, „czy długo będziemy 
się tak wygłupiać i urządzać jakieś 
protesty przeciwko legalnie wybra-
nej władzy?”.

Czy, zważywszy na lansowany 
przez rządzących model jedynego 
słusznego funkcjonowania spo-
łeczeństwa, artyści mają obecnie 
swobodę ekspresji?

Chwała Bogu, w większości wy-
padków wciąż jeszcze tak, ponie-
waż PiS zajmuje się innymi, w ich 
mniemaniu ważniejszymi obszara-
mi funkcjonowania społeczeństwa. 
Ponadto władza nie ma „dostępu” 
do wielu instytucji kultury finanso-
wanych przez samorządy. Dlatego 
właśnie powoli i w ukryciu planuje 
zamach na owe samorządy.

Aktorzy wrocławskiego Teatru 
Polskiego, z powodu cenzury, wy-
stawiają sztuki poza swoim te-
atrem. Czy, Twoim zdaniem, wy-
pychanie "niechcianej" sztuki do 
drugiego, niewspieranego przez 
państwo obiegu, zwiększy zainte-
resowanie odbiorców?

Na szczęście, wciąż jest to tylko 

jednostkowy przypadek, cho-
ciaż sytuacja w Narodowym 
Starym Teatrze w Krakowie 
zaczyna przypominać tę wrocław-
ską. Wciąż mam nadzieję, ze PiS 
nie zdoła przejąć instytucji kultu-
ry, w szczególności teatrów. A co do 
zwiększania zainteresowania od-
biorców, znam inne, o wiele lepsze  
i mniej niszczycielskie metody…

Czy artyści/twórcy powinni 
pomagać w kształceniu obywatel-
skości czy też powinni pozostać 
niezależni?

Zdecydowanie minął czas zamy-
kania się artystów w wieżach z kości 
słoniowej i przechodzenia w stan ar-
tystycznej „emigracji wewnętrznej”. 
Pozwolę sobie zacytować tutaj słowa 
legnickiego aktora, Pawła Palcata, 
laureata Nagrody WARTO 2017: Nie 
łudźmy się, sztuka nie zmienia świata. 
Ale sztuka może zmieniać ludzi, a to 
oni zmieniają świat. 

Dużo podróżujesz, czy przez 
ostatnie 2 lata zmieniło się za gra-
nicą nastawienie do Polski i Pola-
ków?

Niestety tak, przynajmniej w krę-
gu moich rumuńskich przyjaciół. 
Polska była dla nich przez całe lata 
synonimem kraju, któremu udało się 
przejść w miarę bezboleśnie i z pod-
niesioną przyłbicą proces transfor-
macji ustrojowej. Byliśmy stawiani 
za wzór, mówiło się o nas w super-
latywach, jako o frontmenie, że tak 
powiem, przemian w kręgu krajów 
postkomunistycznych. Teraz znajo-
mi i przyjaciele z przerażeniem pyta-
ją mnie, co się stało z tamtą Polską?  
A ja, niestety, nie do końca potrafię 
im odpowiedzieć.

A jaką pozycję zajmuje obecnie 
za granicą KOD?

Myślę, że nie taką, na jaką zasłu-
giwałby. Zdecydowanie powinniśmy 
popracować nad większą rozpozna-
walnością i nad szerszym rozpo-
wszechnieniem informacji o naszej 
działalności w świecie.

Elżbieta Majewska-Cieśla

To ludzie zmieniają świat
wywiad z Radosławą Janowską-Lascar

LUDZIE 
KODU

Radosława Janowska-Lascar – tłu-
maczka, magister muzykologii i filologii 
rumuńskiej UJ, doktor nauk humani-
stycznych Uniwersytetu Al.I. Cuza, Iaşi, 
Rumunia. Legnicka koderka związana ze 
światem kultury i sztuki. Mówią o Niej – 
wulkan energii. Zaangażowana również 
w walkę o prawa kobiet.
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Mój Kot nasikał w barku. Gdy zrobiłem mu awanturę, 
bezczelnie odparł:
– Przecież ja tylko biorę przykład z premier Beaty Szydło.
– Co?! Czy widziałeś, żeby dystyngowana pani premier 
sikała do sejmowego barku?! 
– Oj, Pańciu, ja tak metaforycznie. Gdy Komisja Europej-
ska mówi, że w Unii obowiązuje przestrzeganie wspólnych 
wartości, jak w dżentelmeńskim klubie, to pani premier 
odpowiada, że przestrzega wartości wolnego rynku, a Unii 
wara od naszych spraw wewnętrznych. 
Więc ja odpowiadam podobnie: prze-
strzegam wartości picia za Twoje, a od 
reszty Ci wara.
– Ależ Kotku, są jakieś ogólnie przyjęte 
zasady kultury, przyzwoitości, higieny. 
Gdy Cię brałem zagubionego z klatki 
schodowej, to obiecałeś przestrzegać 
zasad obowiązujących w moim miesz-
kaniu.
– Tak, ale wtedy byłem mały. Nie wiedzia-

łem, co znaczy godność i suwerenność.
– Kocie, godność i suwerenność nie polega na tym, abyś 
sikał do barku i aby u nas tak cuchnęło, żeby nawet kun-
dle z sąsiedztwa omijały nas szerokim łukiem! 
– Gdy zaczną nas omijać – stwierdził futrzak – to będzie 
znak, że wreszcie staliśmy się wyspą wolności i tolerancji. 
Tak powiedział Prezes. 
– Kocie! Ale jak Ty na tej cuchnącej wyspie wytrzymasz?! 
I z pustymi butelkami! 
Futrzak szybko nalał sobie do miseczki czegoś mocniej-
szego, póki było z czego, pospiesznie wypił i zawołał 
zdziwiony: 
– Z pustymi butelkami?!
Chwycił szmatę, szybko po sobie posprzątał i stwierdził: 
– Już nie chcę być wyspą wolności.
Zamyślił się moment i dodał: 
– Wy, Polacy, jesteście dziwni. Kiedy angielscy wyspiarze 
po niewczasie zrozumieli, co znaczy wspólnota, wy chce-
cie po niewczasie zrozumieć, co znaczy być osamotnioną 
wyspą.
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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 ko-
mentować tej rzeczywistości to on nie potrafi. 
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mniejszych i większych miast Polski. Dlatego też zbiera-
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o wsparcie, choćby symboliczną kwotą.
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