
Przed podpaleniem rozdawał 
przechodniom ulotkę-list ze swo-
im manifestem, w którym wyraził 
niezgodę na zmiany, jakie w Polsce 
wprowadza obecna władza. Oskar-
żył w nim obóz rządzący o niszczenie 
w Polsce Demokracji i budowanie 
podziałów społecznych. List nie był 
jednak skierowany do władz pań-
stwowych, a do społeczeństwa i opo-
zycji. Było to wezwanie do podjęcia 
działań wobec zachodzących zmian 
w Polsce, wezwanie „Obudźcie się!” 
Sam Piotr postanowił pozostać ano-
nimowy, nie wziął ze sobą dowodu 
osobistego, a w manifeście nazwał 
siebie Szarym Człowiekiem, zwy-
czajnym mieszkańcem Polski, który 
za mało zrobił, by powstrzymać upa-
dek Demokracji.

Reakcje na jego czyn były i są bar-
dzo różne. Oczywista jest narracja 
obozu władzy – „oficjalne czynniki” 
udają, że nic się nie stało. Prawicowi 
publicyści czy mniej znaczący przed-
stawiciele władzy atakują „totalną 
opozycję” obwiniając ją i jej propa-
gandę o to, co się stało. Samego Pio-
tra zaś sprowadzają do postaci nie-
zrównoważonej lub ofiary rzeczonej 
propagandy i opozycyjnej „histerii”. 
Niektórzy, jak np. Rafał Ziemkiewicz 
posunęli się do niestosownych żar-
tów i drwin.

Dużo bardziej skomplikowany 
odbiór decyzji Piotra można zaob-
serwować wśród szeroko rozumia-
nej opozycji. Główne media temat  
w pierwszej chwili zignorowały bądź 
podały zdawkowo. Dziennikarze tłu-

maczyli się chęcią uniknięcia „efek-
tu Wertera”, czyli naśladownictwa. 
Nie brzmi to jednak szczerze, zasta-
nówmy się dlaczego więc dla wielu 
dziennikarzy, także krytycznych wo-
bec PiS, temat stał się w jakiś sposób 
„niewygodny”? 

Po pierwsze adekwatność – czy  
w Polsce dzieje się aż tak źle, by po 
taki czyn, jak samospalenie sięgać? 
W pierwszej chwili wydaje się, że nie, 
z drugiej jednak strony – czy właśnie 
nie teraz, gdy można próbować jesz-
cze powstrzymać zmianę ustroju lu-
dzie powinni się „obudzić”? Nim bę-
dzie za późno? Argument drugi: czy 
nagłaśnianie śmierci Piotra, to nie 
żerowanie na tragedii? A jeśli jednak 
jego czyn był spowodowany przede 
wszystkim depresją i związanym  
z nią niezrównoważeniem? Sam Piotr 
przewidział takie reakcje. Wyznał 
zawczasu, że choruje na depresję, ale 
też racjonalnie wytłumaczył, dlacze-
go postanowił popełnić to samobój-
stwo. Jego kalkulacje są chłodne, nie 
desperackie – na co zresztą zwróciło 
uwagę wielu komentatorów. 

Może więc zapanował strach 
przed napędzaniem kultu quasi-
-smoleńskiego? Istnieje obawa, że 
ludzie będą chcieli uczynić z Piotra 
męczennika za sprawę, bohatera na 
sztandarach. Jest to dla opozycji nie-
wygodne, gdyż pozwala oskarżyć ją 
o to, o co oskarżany jest od lat PiS  
w kontekście katastrofy smoleńskiej. 

Wszystkie powyższe rozważania 
to kalkulacje oparte na potrzebie 

zachowania norm społecznych (co 
wypada, a co nie?) lub jeszcze gorzej 
– na trosce o to, czy dane zachowa-
nie „opłaca się” konkretnej grupie 
czy partii. Zapytajmy jednak: gdzie 
w tym wszystkim jest człowiek, jego 
czyn i w końcu śmierć? Czy mamy 
prawo oceniać Piotra wg stopnia 
komplikacji, jakie wprowadził w na-
sze myślenie? Czyżby zaburzył nam 
obraz tego, co się dzieje w Polsce? 
Czy możemy mu zarzucić błąd, ego-
izm czy niepotrzebną ofiarę?

A może jednak – niezależnie od 
tego jak sami źle się czujemy z tym, 
co się stało – może czyn Szarego Czło-
wieka to po prostu kolejny kamyk do 
podwórza naszej historii? Kamyk, 
który być może odegra jakąś rolę,  
a być może jej nie odegra. Jak zatu-
szowany przez władze PRL czyn Ry-
szarda Siwca z 1968 roku, który do-
piero po upadku komunizmu stał się 
znany ogółowi Polaków. Niezależnie 
od tego uszanujmy to cierpienie, któ-
re stało się krzykiem. Jak powiedzia-
ła o nim Agnieszka Holland – Ogień 
niszczy, ale też oświetla. Jak gniew.

Maciej Pokrzywa
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19 października na Placu Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie podpalił się Piotr 
Szczęsny, mieszkaniec Niepołomic, chemik, członek Stowarzyszenia Mensa Polska. 10 dni później, 
29 października zmarł nie odzyskawszy świadomości.

Kamyk na podwórzu Historii
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DANUTA JAROĆ: Szukając spo-
sobów i obszarów na okołowybor-
czą aktywność trafiliśmy na stro-
nę serwisu mamprawowiedzieć.
pl, którego zespołowi Pani szefuje. 
Jest Pani Prezeską Stowarzyszenia 
61. Skąd nazwa, bo nie każdego 
naprowadza ona na dziedzinę, 
którą Stowarzyszenie się zajmuje? 

RÓŻA RZEPLIŃSKA: Nazwa sto-
warzyszenia pochodzi od 61. ar-
tykułu Konstytucji, który głosi, że 
obywatel ma prawo do dostępu do 
informacji. Naszym celem jest do-
starczanie danych na temat osób peł-
niących funkcje publiczne – posłów, 
senatorów, posłów do Parlamentu 
Europejskiego, prezydentów miast. 
Prowadzimy serwis www.MamPra-
woWiedziec.pl, w którym zbieramy  
i publikujemy informacje na temat 
ich biografii, obietnic, poglądów, wy-
ników głosowań czy oświadczeń ma-
jątkowych. Nasze dane są pozbawio-
ne wartościowania, każdy polityk 
ma w serwisie taką samą przestrzeń 
i podlega tej samej metodologii,  
w prezentowaniu trzymamy się po-
rządku alfabetycznego i chronologii.

Czy sucha porcja faktów ma 
szansę zainteresować przecięt-
nego obywatela, który stoi przed 
trudnym zadaniem dokonania 
wyboru między kandydatami za-
lewającymi go morzem obietnic, 
haseł wyborczych i sloganów?

To, wydawać by się mogło, nudne 
i żmudne. Naszym celem jest jednak 
czynienie życia publicznego transpa-
rentnym, a debatę publiczną – odwo-
łującą się do faktów.

Czy próbujecie jakoś konkret-
niej pomóc wyborcy, by jego wy-

bór był merytoryczny?
Od 2007 w każdych wyborach 

zajmujemy się przepytywaniem kan-
dydatów. Układamy, wraz z gronem 
kilkudziesięciu ekspertów, kwestio-
nariusze. Szukamy odpowiedzi na 
to, jakie przyszły poseł czy prezy-
dent miasta ma poglądy. Za każdym 
razem staramy się pokazać szeroki 
wachlarz postaw czy perspektyw po-
litycznych. Zależy nam, by na nasze 
pytania mógł odpowiedzieć zarów-
no zwolennik gospodarki opartej na 
węglu, jak i osoba stawiająca sobie za 
cel rozwój zielonej energii; polityk, 
któremu bliska jest wizja państwa, 
które prowadzi aktywną politykę 
społeczną i wspiera najsłabszych 
obywateli, jak i rynkowiec, wyznają-
cy zasadę, że członkowie społeczeń-
stwa powinni liczyć tylko na siebie. 

Jak to się może przydać czytel-
nikowi? 

Przede wszystkim warto wie-
dzieć na kogo się głosowało – kim 
ten człowiek jest, jakie ma doświad-
czenie. W serwisie podajemy infor-
macje kontaktowe do posła – mail, 
telefon, adresy biur. Jeśli dla naszego 
czytelnika ważna jest edukacja, np. 
sposób organizacji szkół lub likwida-
cja/utrzymanie Karty Nauczyciela, 
to na naszych stronach może zna-
leźć informacje na temat tego, którzy 
posłowie to nauczyciele, jakie – jeśli 
składali obietnice – mają poglądy, czy 
co chcą w sprawie oświaty załatwić  
w Sejmie, które z głosowań sejmo-
wych dotyczyły szkół, oraz, który  
z posłów jak w nich zagłosował. 
Może się zdarzyć, że poseł ma po-
glądy podobne do naszych lub takie,  
z którymi zupełnie się nie zgadzamy 

– warto się do niego odezwać, dopytać. 
Bez naszego uporczywego przy-

pominania: Halo, to ja, obywatel, 
chciałbym wiedzieć, jak Pani/Pan dla 
mnie w Sejmie/Senacie/Radzie Mia-
sta pracuje! Posłowie/senatorowie/
radni tracą kontakt z Polakami, za-
pominają, że pełnią nasze poselstwo. 

Użyte przez Panią porównanie 
spotkania kandydata z wyborca-
mi do spotkania w sprawie pra-
cy przypomina fakt, który często 
nam umyka, że to my, wyborcy, dla 
wybranych przez nas Rad Miast 
i Gmin, jesteśmy pracodawcami. 
To my wynagradzamy ich naszy-
mi, czyli publicznymi pieniędzmi. 
Powinni zatem dla nas pracować. 
Jak przeprowadzać te rozmowy 
kwalifikacyjne, czyli spotkania 
wyborcze, by dobrze wybrać sobie 
pracowników?

To bardzo ważne, by politycy mie-
li poglądy na różne sprawy, których 
dotyczyć będzie prawo, a niestety nie 
mają. Nie są przygotowani do tego, że 
jeśli przed objęciem mandatu posła 
byli nauczycielami albo rolnikami, to 
teraz przyjdzie im dyskutować o po-
datkach czy organizacji opieki zdro-
wotnej, i że praca w Sejmie będzie od 
nich wymagała ciągłego uczenia się. 
Kandydaci, a potem posłowie, nie są 
na taką pracę przygotowani. 

To samo tyczy się radnych, któ-
rzy często nie rozumieją na czym 
polega zarządzanie miastem. Że 
jak obniżę ceny biletów autobuso-
wych, to trzeba będzie zrezygnować 

Masz prawo 
wiedzieć

Rozmowa z Różą Rzeplińską – Prezeską Zarządu Stowarzyszenie 61,  
szefową zespołu tworzącego serwis MamPrawoWiedzieć.pl, etnografką, 
instruktorką harcerską

Róża Rzeplińska, fot. materiały stowa-
rzyszenia.
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 z dopłat do wynagrodzeń nauczycieli  
w przedszkolach, a składanie obiet-
nicy budowy drogi wojewódzkiej 
jest po prostu oszukiwaniem wybor-
ców – radny miejski nie ma wpływu 
na budowę wojewódzkiej drogi, de-
cyzja zapadnie w ministerstwie in-
frastruktury. 

Czy zwykli obywatele, którzy 
mają chęć włączyć się przy naj-
bliższych wyborach samorządo-
wych w aktywne przyglądanie się 
kandydatom, mogą jakoś liczyć na 
wsparcie informacyjne Pani Sto-
warzyszenia? 

Funkcjonujące obecnie 9 serwi-
sów lokalnych, w tym lubelski, nie są 
tak interaktywne jak serwis główny, 
nie ma tam np. opcji dodawania tre-
ści z kampanii wyborczej – ulotek, 
cytatów, obietnic wyborczych. 

Trwają prace nad stworzeniem 
takich narzędzi lokalnie. W okre-
sie wyborczym, zarówno lubelski 
serwis, jak i inne będą uruchamiały 
dodatkowe narzędzia – np. służące 
archiwizacji ulotek.

W nadchodzących wyborach sa-
morządowych będziemy szukać or-
ganizacji lub grup nieformalnych 
chcących na swoim terenie zająć się 
dopytywaniem kandydatów na rad-
nych, prezydentów, burmistrzów 
lub wójtów. Stowarzyszenie 61 przy-
gotuje „pudełko z narzędziami” dla 
wyborców – przewodnik po tym, 
czym jest samorząd i o czym może 
decydować; użyteczne wskazówki, 
by po pierwsze, spróbować odpo-
wiedzieć sobie samemu na pyta-
nie – co jest dla mnie najważniejsze  
w moim mieście? Na czym mi zale-
ży? A następnie – przygotować py-
tania dla kandydatów, zorganizować 
debatę, zrobić zestawienie obietnic 
kandydatów i rozesłać je do dzienni-
karzy czy podyskutować w serwisie 
społecznościowym. Przygotujemy 
też – we współpracy z organizacjami 
– kwestionariusze dla kandydatów 
na prezydentów. 

Niedawno Stowarzyszenie or-
ganizowało warsztaty „Dzienni-
karstwo danych, czyli o samorzą-
dzie inaczej”. Czy możliwa jest 
druga edycja tych warsztatów  

w Lublinie, ale też w innych mia-
stach w najbliższym czasie?

Tak, ponieważ naszym celem 
jest pokazywanie, jak np. dane z po-
siedzeń rady miasta opracowywać  
w sposób zrozumiały dla przecięt-
nego czytelnika, to staramy się tę 
naszą wiedzę propagować. Jeździmy 
do różnych miejscowości w Polsce  
i prowadzimy warsztaty z dzienni-
karstwa danych. Będziemy to konty-
nuować. 

W jaki sposób będziecie spraw-
dzać, czy wizerunek monitorowa-
nych osób bądź działań nie jest 
zniekształcony przez sympatie 
polityczne waszych lokalnych 
partnerów?

Współpracę podejmujemy z orga-
nizacjami bądź inicjatywami formal-
nymi, których członkowie nie są kan-
dydatami, ani nie pełnią funkcji np.  
w radzie miasta. Nie współpracuje-
my z inicjatywami, które działają na 
rzecz lub przeciw jakiemuś ugrupo-
waniu politycznemu. 

Jak dobrze przygotować się do 
nadchodzących wyborów samo-
rządowych?

Przede wszystkim – wziąć w nich 
udział, z mocnym postanowieniem, 
pracy przed. Czyli – zdobyć wiedzę, 
przekonać się, dlaczego chcę oddać 
na tę konkretną osobę głos. Najgor-
sze, co funduje sobie wyborca, to 
głosowanie przeciw: zagłosuję tak, 
żeby osłabić politycznego przeciw-
nika, a nie dlatego, że na 100 proc. 
jestem do mojego wyboru przekona-
na. Takie głosowanie rodzi frustra-
cję, poczucie straty, jest niewykorzy-
staniem jednego z najważniejszych 
praw obywatelskich – prawa do wol-
nego wyboru.

Niezależnie od opcji politycz-
nej, która jest u władzy, często 
pojawiają się obawy o uczciwość 
procedury wyborczej. W 2014 
podczas liczenia głosów pojawiły 
się problemy z systemem infor-
matycznym, co zaowocowało opi-
niami, że wybory zostały sfałszo-
wane. Obecnie artykułowane są 
obawy w związku z pogłoskami o 
planowanych zmianach ordyna-

cji wyborczej. Czy my, jako 
obywatele, coś możemy 
zrobić, by uczciwość proce-
dury sobie zapewnić?

Wybory, to jedno z naj-
ważniejszych praw obywatel-
skich. Jeżeli chcemy, by były 
one uczciwe, chcemy mieć 
tego pewność, chcemy mieć tego dnia 
do siebie szacunek i zaufanie, być 
pewni, że nasz głos zostanie policzo-
ny tak, jak został przez nas oddany, 
to sami zafundujmy sobie to zaufanie 
tego dnia. Włączmy się poprzez udział  
w pracach komisji wyborczych. 

Im bardziej będziemy angażować 
się w wybory, tym bardziej będzie-
my mieć poczucie wpływu i kontroli. 
Nasza aktywność wyborcza nie musi 
się ograniczać do wrzucenia głosu 
do urny. Przyglądajmy się pracom 
komisji wyborczych od środka. Jest 
wiele do zrobienia zarówno w kam-
panii wyborczej (sprawdzajmy, co 
obiecują kandydaci, kolekcjonujmy 
ulotki wyborcze, piętnujmy zaśmie-
canie miasta przez plakaty, jeśli za-
uważymy, że kandydat łamie prawo, 
bo nieuczciwie zdobywa pieniądze 
na kampanie, lub nawołuje do niena-
wiści – reagujmy, zgłaszajmy do Pań-
stwowej Komisji Wyborczej), jak też 
podczas głosowania (pracujmy w ko-
misjach wyborczych) i zaraz po nim 
(zarchiwizujmy obietnice wyborcze, 
a następnie rozliczajmy wybranych). 
W całym procesie wyborczym jest 
miejsce na aktywność obywatelską.

Serwis MamPrawoWiedziec.pl 
to narzędzie internetowe. Czy nie 
istnieje obawa, że elektroniczna 
forma przekazu jest jednak zbyt 
ograniczona? Zupełnie wyłączona 
pozostaje duża grupa, na której 
aktywizacji i poszerzeniu wie-
dzy obywatelskiej powinno nam 
szczególnie zależeć, a która nie 
korzysta z internetu. Czy stowa-
rzyszenie myśli o innych formach 
dotarcia do tych ludzi, np. poprzez 
materiały drukowane?

To świetny pomysł, by takie mate-
riały przygotować i rozdawać je po-
przez różne kanały!

Danuta Jaroć 
KOD Lubelskie
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W czerwcu 2017 roku pi-
sarz i dziennikarz Tomasz 
Piątek, współpracownik 

„Gazety Wyborczej”, po wielomie-
sięcznym śledztwie dziennikarskim 
opublikował książkę „Macierewicz 
i jego tajemnice”. Opisał w niej re-
lacje ministra obrony narodowej  
z rosyjską mafią, służbami i organa-
mi propagandy. Najczęściej przewi-
jają się w książce nazwiska Rober-
ta Luśni, Jacka Kotasa i Alfonse’a 
D’Amato – wszystkie prowadzą zaś 
do rosyjskiego gangstera Siemiona 
Mogilewicza. 

Mija właśnie cztery miesiące od 
tej publikacji. W ostatnich dniach 
października RSF i francuska telewi-
zja TV5-Monde nominowała Toma-
sza Piątka do prestiżowej nagrody 
Wolności Prasy 2017. Od czasu publi-
kacji jego książki, dziennikarz stał się 
obiektem gróźb i brutalnych ataków 
słownych ze strony prorządowych 
mediów – uzasadnia jury. Jakie zatem 
problemy odsłoniła ta książka, i dla-
czego nie spowodowała polityczne-
go trzęsienia ziemi? 

 Bestseller
Jaka jest konkluzja pana książki? 

– pytał Piątka Kamil Sikora z portalu 
WP. Mogilewicz to bliski współpra-
cownik Władimira Putina i rosyjskie-
go (wcześniej sowieckiego) wywiadu 
wojskowego GRU. Osoby związane  
z Mogilewiczem przewijają się od lat 
w otoczeniu Macierewicza i trudno 
uwierzyć, żeby minister był tego nie-
świadomy – wyjaśniał autor. To, co 
przedstawił w książce, to „układ”. 
Jaki? Bardzo konsekwentny, logiczny, 
którego członkowie wspierają się po-
nad granicami, i to od dawna. 

Sprzedało się już blisko 160 tys. 
egzemplarzy. – Ta książka wstrząśnie 
rządem PiS? – dociekał dziennikarz 
WP, lecz Piątek odpowiedział jedynie 
pytaniem: Niech pan sobie wyobrazi, 
że jakikolwiek minister obrony na Za-
chodzie zrywa od dawna uzgodniony 
kontrakt na śmigłowce dla armii –  
i daje zlecenie konkurentowi, z lob-

bystą którego spotkał kilka dni wcze-
śniej. Jaka byłaby reakcja? Taki mini-
ster od razu straciłby pracę. To było 
w czerwcu. Tymczasem szef MON 
rządzi, jak rządził. Projekty jesiennej 
rekonstrukcji rządu, o jakich dono-
szą media, nie obejmują jego posady.

 Antoni reaguje
Piątkowi coś jednak udało się uzy-

skać. Minister Macierewicz na wieść 
o publikacji książki wściekł się. A po-
nieważ kierownictwo PiS żądało od 
szefa MON reakcji, ten złożył do Pro-
kuratury Krajowej zawiadomienie. 
Zarzucił w nim autorowi stosowanie 
przemocy lub groźby wobec funkcjo-
nariusza publicznego w celu podjęcia 
lub zaniechania czynności służbo-
wych i publiczne znieważanie lub po-
niżanie konstytucyjnego organu RP. 
W sumie Piątkowi grozi do trzech lat 
więzienia. 27 czerwca wiceszef MON 
Michał Dworczyk wyjaśnił decyzję 
szefa na briefingu prasowym: publi-
kacja Piątka złożona jest z samych 
kłamstw i pomówień. 

Poza tym z jej powodu ministra 
obrony narodowej „zaatakowali par-
lamentarzyści PO”. Osoba posiadają-
ca dostęp do tajemnic państwowych 
i wojskowych, zwłaszcza dotyczą-

cych funkcjonowania Polski w NATO 
– powinna być poza wszelkim podej-
rzeniem o powiązania z gangstera-
mi czy agentami obcych wywiadów 
(rzecznik partii, Jan Grabiec), a pre-
mier Szydło powinna przynajmniej 
urlopować szefa MON do czasu złoże-
nia przez niego wyczerpujących wy-
jaśnień w tej sprawie (poseł Marcin 
Kierwiński). Już 11 lipca rzeczniczka 
PK ogłosiła, że zawiadomieniem mi-
nistra obrony narodowej w sprawie 
książki Piątka zajmie się Departa-
ment do spraw Wojskowych PK. Sko-
ro go pozywają, to znaczy, że ich do-
tknął – komentuje sprawę fachowiec 
od PR, pracujący dla rządu. 

Śmierć dziennikarstwa śled-
czego?

Środowisko nie ma wątpliwości, 
że chodzi o coś więcej. Piątek zwra-
ca uwagę, że wiele treści zawartych 
w książce pojawiało się wcześniej 
na łamach "Gazety Wyborczej", jed-
nak Macierewicz nigdy nie wytoczył 
mu w tej sprawie pozwu. Obecne 
doniesienie Macierewicza jest dla 
niego absurdalne. – Absurd zwiększa 
jeszcze to, że […] ja jestem cywilem 
– mówi „Wyborczej. Polska sekcja 
Amnesty International alarmuje, że 
nie jest jasne, czy i jakimi dowodami 
dysponuje prokuratura na poparcie 
zarzutów. Organizacja nie wyklucza 
jednak tego, że sprawa jest motywo-
wana politycznie w odwecie za pracę 
Tomasza Piątka jako dziennikarza 
śledczego. 

W świetle zobowiązań między-
narodowych Polska musi zagwaran-
tować dziennikarzom możliwość 
swobodnego komentowania spraw 
publicznych, informowania opinii pu-
blicznej i przekazywania informacji  
i idei w sposób wolny od gróźb, nę-
kania lub zastraszania. Jednak żad-
ne prawo nie gwarantuje, że wy-
niki dziennikarskich śledztw będą 
traktowane adekwatnie do wagi 
doniesień. A w tej dziedzinie coś się  
w świecie popsuło. Dość przypo-
mnieć przypadek reportera Davida 

Tomasz Piątek: Macierewicz i jego tajem-
nice, Wydawnictwo Arbitor, 2017

Prześladowany śledczy
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Caya Johnstona, który po 30 latach 
śledzienia poczynań biznesmena Do-
nalda Trumpa w 2016 opublikował 
bestsellerową książkę „The Making 
of Donald Trump”. Ujawnił w niej 
wszystkie skandale i kłopoty prawne 
kandydata na prezydenta. W swojej 
karierze, jak przyznał, zaprowadził 
kilku polityków przed sąd, a nawet 
do więzienia, ale nigdy się nie zda-
rzyło, by ktoś groził mu procesem. 
Obecny prezydent gróźb wprawdzie 
nie zrealizował, ale książka… rów-
nież mu nie zaszkodziła. Mamy cza-
sy postprawdy, propagandy i ucisza-
nia mediów, a wskaźnik ograniczeń  
i naruszeń światowych mediów jest 
najwyższy w historii – alarmuje w 
najnowszym raporcie organizacja 
Reporterzy Bez Granic (RSF). Stan 
wolności prasy, radia, telewizji i In-
ternetu pogarsza się głównie w wio-
dących państwach demokratycznych. 

Ofensywa
Dziennikarze prawicowych me-

diów zdają się czytać w myślach 
szefa MON. Publicysta Ziemkiewicz 
już w czerwcu określa dziennika-
rza „Wyborczej” jako znanego z 
tego, że latami zażywał heroinę, któ-
ra kompletnie rozwaliła mu mózg, 
a „GW” wypomina, że postanowiła 
wykorzystać swoisty psychiatryczny 
immunitet Piątka, czyniąc go auto-
rem tekstów śledczych. Bartłomiej 
Misiewicz, wówczas jeszcze współ-
pracownik Macierewicza „ujawnia” 
na Twitterze: Tomasz Piątek piszący  
w GW nieprawdę nt. szefa MON od 
1997 r. jest uzależniony od heroiny. 
– Jestem alkoholikiem i narkoma-
nem – tyle, że dzięki Bogu od 3 lat  
w abstynencji. I tak się składa, że w tej 
chorobie, żeby zachować abstynencję, 
trzeba zachowywać też uczciwość – 
odpowiada im publicznie Piątek.

Próby zdyskredytowania osoby 

Piątka niewiele dają, ale po-
mysłów na utrącenie książki 
jest więcej. W sierpniu „Ga-
zeta Polska” zarzuca mu brak 
dowodów na postawione 
tezy. Naczelny, Tomasz Sa-
kiewicz w rozmowach z me-
diami podkreśla, że książka 
jest napisana w bardzo złej intencji, 
z tezą, która jest całkowicie niezgod-
na z prawdą, i której nie da się udo-
wodnić. Na początku września pol-
ski biznesmen Robert Szustkowski  
z podobnego powodu (i wspominania  
o jego osobie) składa pozew o ochro-
nę dóbr osobistych przeciw autoro-
wi i Wydawnictwu Arbitor. To nie 
koniec ataków. Twórczość polityczna 
Piątka to takie pisanie à la Erich von 
Däniken, gdzie wnioski są często wy-
ciągane na podstawie pojedynczych 
zdjęć, a czas i przestrzeń nie mają 
znaczenia – lekceważąco określa na 
łamach „Do Rzeczy” Dominik Smy-
rgała (politolog w sierpniu awan-
suje na szefa Gabinetu Politycznego 
MON). W „Sieci Prawdy” dr Piotr 
Gontarczyk ogłasza: to klasyczny 
przykład grafomanii i hochsztaplerki, 
a do tego zostało wyssane z brudne-
go palca, który jest podstawą [jego – 
dop. red.] warsztatu dziennikarstwa 
śledczego. Portal Polonia Christiana 
zarzuca Piątkowi, że posługuje się 
polszczyzną na poziomie 12-latka. 
Poważniej traktuje jego książkę Pa-
weł Reszka z „Newsweeka”. Wpraw-
dzie książka jest przeładowana nie-
istotnymi szczegółami i na siłę lansuje 
tezę, że Macierewicz to demon zwią-
zany z GRU, ale obracanie dyskusji 
nad nią w kpinę byłoby błędem. Zbyt 
wiele jest tam niepokojących informa-
cji i celnych pytań.

Dziennikarze sięgają też po teo-
rie spiskowe. Wojciech Biedroń  
w tygodniku „Sieci Prawdy” stwier-
dza, że kilka dni po pojawieniu 
się książki Piątka w księgarniach,  
w kilku wpływowych zagranicznych 
mediach zaroiło się od tekstów doty-
czących rzekomej prorosyjskości mi-
nistra Macierewicza. I widzi w tym 
skoordynowaną międzynarodową 
kampanię informacyjną mającą na 
celu polityczne uderzenie w Pol-
skę i polski rząd. Dlaczego? Bo Pol-
ska urasta obecnie do rangi kraju  

GŁÓWNE POSTACI WYMIENIONE W KSIĄŻCE TOMASZA PIĄTKA, 
ŁĄCZĄCE MINISTRA MACIEREWICZA Z ROSYJSKĄ MAFIĄ I SŁUŻBAMI

Alfonse Marcello D’Amato – sojusznik Macierewicza w USA, były sena-
tor, dziś lobbysta, robi interesy z Kremlem. Na różne sposoby powiązany 
z rosyjską mafią sołncewską odpowiedzialną za malwersacje finansowe i 
szantażowanie polityków oraz GRU (rosyjski wywiad). Park Strategies, firma 
D’Amato, podpisała z polskim koncernem obronnym PGZ kontrakt konsul-
tingowy i obsługiwała m.in. lipcowy szczyt NATO w Warszawie, choć MON 
zaprzeczał oficjalnie powiązaniom między Macierewiczem i D’Amato. 

Jacek Kotas – w latach 2002-2016 członek władz Grupy Radius, której 
właściciel – biznesmen Robert Sz. powiązany jest z mafią sołncewską. Gdy 
Kotas był prezesem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej doszło do wielu nie-
prawidłowości w rozporządzaniu nieruchomościami. W 2007 Macierewicz 
udzielił Kotasowi dostępu do tajnych dokumentów polskiej armii. 

Robert Szustkowski – Polak ze szwajcarskim obywatelstwem, przedsta-
wiciel Gambii w Rosji (zajmował się m.in. sprowadzaniem broni dla tego 
kraju z Rosji), kontroluje Grupę Radius, w 1995 r. przedstawiciel Montaż-
SpecBanku na Polskę, finansowej odnogi mafii sołncewskiej.

Robert Luśnia (TW „Nonparel”) – wieloletni polityczny i biznesowy 
współpracownik Macierewicza, powiązany z siatką GRU w Polsce. W 2006 
wyrokiem Sądu Najwyższego uznany za konfidenta SB. Mimo to, aż do 2010 
Luśnia pozostawał w partii Macierewicza (Ruch Katolicko-Narodowy), także 
w jej głównym zarządzie. 

Edmund Janniger – współpracownik zarówno senatora D’Amanto jak 
i Antoniego Macierewicza. Wszyscy trzej należeli do jednej organizacji 
Friends of Poland, której prezesowali D’Amanto i Macierewicz. Po publika-
cji Gazety Wyborczej na ten temat strona organizacji zniknęła z Internetu. 
Mimo młodego wieku (20 lat) w MON pracował jako „specjalny przedstawi-
ciel ds. strategii komunikacji międzynarodowej”. Po nagłośnieniu sprawy 
został zwolniony, by ponownie wrócić do ministerstwa tylnymi drzwiami. 
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kluczowego dla wschodniej 
flanki NATO, celem jest więc 
zarówno polskie bezpieczeń-
stwo (w postaci szefa MON), 
jak spoistość Sojuszu Północ-
noatlantyckiego. Podobne re-
fleksje snuje na łamach „Do 
Rzeczy” Dominik Smyrgała, 

który w stosowanych przez Piątka 
metodach widzi podobieństwo do 
najgorszych kampanii propagando-
wych służb komunistycznych.

Sprzymierzeńcy
Periodyki odmawiają publikacji 

sprostowań Piątka. Dlatego planu-
je on pozwać „Do Rzeczy” i jego re-
daktora Wojciecha Wybranowskie-
go, „Sieci Prawdy”, „Gazetę Polską” 
i wiceministra Michała Dworczyka 
do kompletu. Reszce odpowiada  
w liście otwartym, na łamach „GW”, 
że jego artykuł jest nierzetelny i za-
wiera jego nieautoryzowane wy-

powiedzi. W sądowych bataliach 
wspierają go prawnicy, Arbitror i re-
dakcja „Wyborczej”. 

W lipcu aż dziesięć międzynaro-
dowych organizacji dziennikarskich, 
z RFS na czele, kieruje wspólny apel 
do ministra Macierewicza, żeby wy-
cofał się z działań prawnych wobec 
Tomasza Piątka. Zdaniem Stevena M. 
Ellisa z IPI, Macierewicz wykorzystu-
je możliwości wynikające z pełnionej 
funkcji państwowej, żeby tłamsić 
krytykę wobec niego. Solidarność  
z Piątkiem deklaruje także Towarzy-
stwo Dziennikarskie. Szefujący mu 
Seweryn Blumsztajn pisze w liście 
otwartym: machina obecnego pań-
stwa podejmuje działania przeciwko 
panu – nie przeciwko pana książce  
i przedstawionym w niej faktom czy 
hipotezom. Od 22 sierpnia na stronie 
polskiej sekcji AI można podpisać 
się pod petycją do Zbigniewa Zio-
bry – dotychczas (dane z końca paź-

dziernika) zareagowało 14 567 osób. 
Macierewicz, donosząc na mnie do 
prokuratury, pośrednio grozi wszyst-
kim dziennikarzom: Nie zajmujcie 
się moimi rosyjskimi powiązaniami, 
bo możecie zostać oskarżeni o terro-
ryzm, zamach, możecie być ciągani 
przed prokuratora wojskowego. To 
pokazuje, że głównym celem akcji  
z prokuraturą jest zastraszenie dzien-
nikarzy i obywateli, żeby się tą spra-
wą nie zajmowali. Tutaj idzie więc  
o elementarną wolność słowa – ko-
mentuje działania władzy Piątek. 
Sam jest pewien tylko jednego. Rze-
telności swojego śledztwa. 

Monika Piotrowska-Marchewa 
Dorota Wojciechowska-Żuk

(Źródła: tvn24.pl, TVP.info; polska-
times.pl, wirtualnemedia.pl; pch24.pl; 
dorzeczy.pl; wsieciprawdy.pl; gazetapol-
ska.pl; wyborcza.pl; bankier.pl)

Ojczyznę kochać trzeba i szano-
wać, nie deptać flagi i nie pluć na go-
dło... śpiewał ironicznie zespół T.Love 
w 1984 r., rozliczając się z ówczesną, 
pełną hipokryzji peerelowską rze-
czywistością. Od tamtej pory wiele 
się zmieniło. Polacy żyją w suweren-
nym kraju, i – choć PiS próbuje im na-
rzucać jedną, poprawną wizję patrio-
tyzmu – na różne sposoby kultywują 
wartości, wymienione w piosence. 
Zmieniło się jeszcze jedno: dużo po-
dróżują, studiują, pracują i niejed-
nokrotnie mieszkają poza granicami 
kraju. Bywa, że ich partnerami stają 
się obcokrajowcy. Nastały więc takie 
czasy, że pojęcia „patriota” i „kosmo-
polita” – w czasach komunistycznych 
traktowane jako przeciwieństwa –  
w praktyce (zapomnijmy na chwilę 
o rządowej propagandzie) przeni-
kają się wzajemnie. Można przecież 
mieszkać za granicą, ale mówić po 
polsku, kultywować polskie tradycje, 
zachowując jednocześnie szacunek 
dla innych kultur. 

11 listopada – w rocznicę odzy-

skania niepodległości można spo-
tkać młodych Polaków zarówno na 
radosnym świętowaniu, jak i podczas 
marszów z racami i wrogimi hasłami, 
organizowanych przez narodowców. 
Jednak dla jednych i drugich wydaje 
się to ważne. Są i tacy, którzy tego 
dnia spotykają się po prostu z przy-
jaciółmi. Czy można ich nazwać pa-
triotami? Dla jednych patriotyzm to 
krew, cierpienie i śmierć za Ojczyznę, 
dla innych wzięcie odpowiedzialno-
ści za losy kraju np. poprzez uczest-
nictwo w wyborach, zaangażowa-
nie w sprawy społeczne, dbałość 
o wspólne dobro, czy też płacenie 
podatków. Wszyscy czujemy dumę 
z sukcesów sportowych Polaków, 
zwłaszcza poza granicami kraju. To 
niewątpliwie nas łączy. Warto szukać 
innych wspólnych mianowników. Bo 
patriota może być radosny i otwarty 
na świat, a jednocześnie kultywować 
tradycje, czcić żołnierzy poległych 
w obronie granic i nie zapominać  
o współczesnych autorytetach. Czy 
młodzi chcą brać odpowiedzialność 

za losy swojego kraju? Czy, gdyby za-
szła taka potrzeba, stanęliby do wal-
ki, czy raczej wyrzekliby się Ojczyzny 
ratując siebie i swoją rodzinę? 

A co o tym wszystkim myśli mło-
dzież? Na podstawie odpowiedzi do 
ankiety przeprowadzonej na nie-
malże 100 osobowej grupie uczniów  
w wieku 16-19 lat: Patriotyzm to 1) 
poszanowanie symboli narodowych; 
2) mówienie z szacunkiem o Ojczyź-
nie; 3) poszanowanie Konstytucji 
RP; 4) przywiązanie do tradycji; 5) 
dbanie o wspólne mienie. Odpowie-
dzi uszeregowano w kolejności od 
najistotniejszych dla zapytanych. Ze 
swojej strony młodzież zadeklaro-
wała: 1) akceptację ludzi wyznają-
cych inną religię ex aequo z faktem, 
że czują się Polakami; 2) dbanie  
o wspólne mienie; 3) poczucie bycia 
równocześnie Polakiem oraz obywa-
telem Europy i świata; 4) akceptację 
ludzi o odmiennej od własnej orien-
tacji seksualnej. Najmniej osób za-
deklarowało potrzebę uczestnictwa  
w rozmaitego rodzaju paradach  
i marszach niepodległości oraz goto-
wość oddania życia za Ojczyznę.

Elżbieta Majewska-Cieśla

Patrio czy Cosmo?
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Gdy 4 grudnia 2001 r. opubliko-
wano wyniki pierwszego badania 
PISA (Programme for International 
Student Assessment), najlepiej spo-
śród krajów OECD wypadła, licząca 
zaledwie 5,5 mln mieszkańców Fin-
landia. Osiągnęła najwyższy wynik 
we wszystkich trzech badanych ob-
szarach: czytaniu, matematyce i na-
ukach przyrodniczych. Bez udziału 
prywatnych szkół, korepetycji, zajęć 
pozalekcyjnych ani mnóstwa prac 
domowych. Co więcej – te wysokie 
wyniki nauczania były osiągane bez 
względu na społeczno-ekonomiczny 
status uczniów, za pomocą niewiel-
kich nakładów finansowych, a różni-
ce między poszczególnymi szkołami 
były niewielkie.

Pozostaje tylko zadać pytanie: jak 
im się to udało? 

Finowie przywiązują wagę do 
drobiazgów. Na przykład rygory-
stycznie przestrzega się w fińskich 
szkołach czasu trwania lekcji – każ-
da trwa 45 minut i niedopuszczalne 
jest, by przedłużać je kosztem 15-mi-
nutowych przerw. Te ostatnie dzieci 
spędzają na świeżym powietrzu, 
nawet gdy na dworze panują niskie 
temperatury lub pada deszcz. Zada-

nia domowe są proste, tak by każde 
dziecko było w stanie je odrobić i nie 
ma ich zbyt wiele. Uproszczony de-
sign szkół oferuje uporządkowaną 
przestrzeń do nauki. Edukacja jest 
sprzężona z „integracją przyrodni-
czą”, czemu służą „szkoły biwakowe”: 
uczniowie sami wybierają termin 
i miejsca takich corocznych wyjaz-
dów. Ale tym, co buduje szczególną 
atmosferę w szkołach jest stosowana 
w nauczaniu zasada „mindfulness”, 
czyli „uważnej obecności”. Termin, 
zapożyczony z buddyjskich technik 
medytacyjnych, wspaniale współ-
gra z siłą spokoju, z której znani są 
Finowie. „Uważną obecność” można 
osiągnąć np. za pomocą obserwacji 
własnego oddechu, wsłuchiwania się  
w dźwięk dzwonka i wielu nauczy-
cieli wprowadza te ćwiczenia w ra-
mach swoich zajęć. 

Najnowsza reforma programu na-
uczania w Finlandii kładzie nacisk 
na rozwój uczniowskiej sprawczości  
w szkole i poza nią. Toteż nauczyciele 
tak prowadzą zajęcia, by dzieci miały 
możliwość podejmowania własnych 
decyzji. Finowie już dawno dostrze-
gli zależność między poczuciem 
szczęścia a samodzielnością. Dla-
tego odchodzi się od nauczania typu 
„mędrzec na scenie” i przekazywa-
nia wiedzy ex cathedra na rzecz roli 
„przewodnika” i stwarzania uczniom 
okazji do samodzielnej nauki. Osiąga 
się to poprzez łączenie pasji z nauką: 
dzieci często same wybierają tematy 
swoich zajęć, a zadaniem nauczycie-
la jest połączenie tego z programem 
nauczania. Wynika to z prostej prze-
słanki, iż uczniowie chętniej podążą 
za celem, który sprawi im radość. 

Fińscy pedagodzy właśnie taką 
postawą zasadniczo różnią się od 
nauczycieli w innych rejonach świa-
ta, którzy nauczanie opierają głów-
nie na przymusie oraz nieustannym 
nadzorze. Pomaga im w tym zasada 
„wewnętrznej odpowiedzialności”, 
jakże inna od „odpowiedzialności za 

wyniki”, jaką zwykle obarcza 
się nauczycieli. Nikt nie roz-
licza bowiem fińskich eduka-
torów z wyników ich pracy poprzez 
standaryzowane testy czy inspekcje. 
Podejście to bierze się z wysokiego 
zaufania społecznego do nauczycieli 
w Finlandii. Można powiedzieć, że 
zarówno nauczyciele, jak i ucznio-
wie mają wiele wolności. Owocuje 
to zupełnie innym podejściem do 
nauczania: np. bardzo rzadko sta-
wia się oceny za wykonanie zadania,  
a zamiast tego wspólnie omawia pra-
ce na forum klasy. Ocena końcowa  
z przedmiotu to także ocena opiso-
wa, uzgodniona przez nauczyciela  
z uczniem. 

Często analizuje się też programy 
nauczania, w ramach których fińscy 
uczniowie mają tyle samo lekcji mu-
zyki, co matematyki. Czy to ma sens? 
Badania z 2014 roku, przeprowadzo-
ne przez Ninę Kraus – neurobiolożkę 
z Northwestern Uniwersity – udo-
wodniły, że lekcje muzyki pomagają 
uczniom w podniesieniu umiejętno-
ści czytania, pisania oraz sprawności 
językowej. Ułatwiają radzenie sobie 
z hałasem. Ta poprawa funkcjono-
wania mózgu rozwija z kolei pamięć, 
umiejętność skupiania się na lekcji,  
a w konsekwencji ułatwia komunika-
cję. W 2016 r. szkoły średnie wdro-
żyły najnowszy program nauczania, 
w którym priorytetem jest radość 
jako koncepcja edukacyjna. Kładzie 
on nacisk na pozaszkolne umiejęt-
ności życiowe: relacje międzyludz-
kie i samoświadomość. Gdyby mini-
ster Zalewskiej udało się choć część 
tych założeń wprowadzić w życie, 
wtedy – zamiast stresu, wypalenia  
i zachorowań – naszym uczniom  
i nauczycielom w pracy towarzyszy-
łyby radość i energia. Na razie jednak 
systemy edukacyjne Polski i Finlan-
dii dzieli przepaść. Cała nadzieja  
w nauczycielach, gdyby przynaj-
mniej oni zainteresowali się fińskimi 
pomysłami na edukację. 

Dorota Wojciechowska-Żuk

Jak to robią w Finlandii?

Tekst na podstawie: Timothy D. Walker, 
Fińskie dzieci uczą się najlepiej, przeł. 
Marta Kisiel-Małecka, Wydawnictwo Li-
terackie, Kraków 2017
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POZYCJA: prezes rady ministrów, 
główny podnóżek Wielkiego Jarosława.

HISTORIA: Beata Szydło nie była 
przez długi czas uznawana za postać 
szczególnie wybitną ani zasłużoną. 
Nim znalazła się wśród książąt krwi 
przewodziła rodzinnym Brzeszczom 
jako burmistrz. Zamarzyła sobie jed-
nak wielkiej polityki i gdy nie udał 
się jej mariaż z Platformą, karierę 
związała z Pislandią od udanej elekcji 
sejmowej roku 2005. Od tamtej pory 
przywykła do poselskich ław, choć nie 
była szerzej znana, nawet po tym, jak 
w 2010 została wiceprezesem par-
tii. Wiadomo – wódz jest tylko jeden  
i tytuł wiceksiążęcy nie znaczy wiele.  
O Beacie stało się głośno dopiero 5 lat 
później, gdy pokierowała zwycięską 
kampanią swego rodowego druha, 
Andrzeja zwanego Dudą. To właśnie 
w uznaniu tych zasług Wielki Jaro-
sław namaścił ją na kandydatkę na 
premiera odrodzonej Pislandii.

I rzeczywiście, mimo fatalnych 
występów w debatach, w których 
Beata mówiła głosem porywającym 
jak śpiew wrony na wysypisku, Pis-
landia elekcję wygrała. Zapewne 
przyczyniło się do tego hasło „500 zł 
na każde dziecko”, które kandydatka 
powtarzała jak zdarta płyta. Co cie-
kawe, po wyborach dziecko już nie 
było „każde” tylko „drugie i następ-
ne”. Drobna pomyłka.

W kampanii ważna też była nuta 
o „Polsce w ruinie”, którą Szydło ra-
czyła wyborców przy każdej okazji. 
Mylili się jednak ci, którzy myśleli, 
że to hasło dotyczące stanu państwa. 
Niedługo później okazało się, że to 
program, który Pislandia postanowi-
ła zrealizować wobec instytucji pol-
skiej Demokracji.

DOKONANIA: Wreszcie Beata zo-
stała pełnoprawną księżną, a nie jakąś 
wice. Inauguracja rządów była jednak 
osobliwa – w momencie ustalania 
składu jej dworu Szydło została wy-
słana na urlop, chyba więc niespecjal-

nie liczono się z jej zdaniem. W dniu 
uroczystego zaprzysiężenia król An-
drzej I zwracał się do niej per „Droga 
Beato”, a do Wielkiego Jarosława „Pa-
nie premierze”, „architekcie zwycię-
stwa”. Hierarchia została zachowana.

Gdy już księżna panować zaczęła, 
ważniejsze od jej obietnic stały się 
nocne głosowania nad jakimś Try-
bunałem Konstytucyjnym, o którym 
zwolennicy Pislandii pierwszy raz 
w życiu słyszeli. Rząd jednak działał 
niezłomnie, a księżna, by podkreślić 
wstawanie Pislandii z kolan, wyrzu-
ciła ze swojego gabinetu unijne flagi. 
Podobno jej broszki nie kompono-
wały się z unijnymi gwiazdkami.

Beata w telewizji wypiękniała, 
zmądrzała i wyrosła na europej-
skiego męża stanu. Tylko nie tak od 
razu, a po tym jak Pislandia przejęła 
kontrolę nad TVP. Dzięki temu męż-
niała nawet, gdy jeździła do Brukseli 
tłumaczyć się z łamania Konstytucji. 
W ogóle księżna bardzo lubi jeździć, 
zwłaszcza do rodzinnych Brzeszcz. 
Robi to tak często, że w końcu zda-
rzył się wypadek. Na szczęście nic się 
premier nie stało, a kraksa wpisała 
się idealnie w nową świecką tradycję, 
jaką jej rząd niezłomnie kontynuuje.

Rząd pod przywództwem Beaty 
odniósł kilka spektakularnych sukce-
sów: zrealizował program 500+, ob-
niżył wiek emerytalny czy podniósł 
płacę minimalną. Sporo jednak było 
też wpadek: armia straciła szansę na 
nowe uzbrojenie, Komisja Wenecka 
stwierdziła łamanie praworządności, 
a głosowanie przeciw Tuskowi zakoń-
czyło się porażką 1:27. Za ten „suk-
ces” zresztą księżna otrzymała bukiet 
kwiatów niczym I sekretarz za czer-
wonych czasów. Było też przespanie 
nawałnic, nieudolna reforma oświaty 
i dalsza zapaść w służbie zdrowia, fa-
talnie przykrywana propagandą.

Jeszcze gorzej sprawy wyglądają 
na forum międzynarodowym. Pis-
landia mocno skłóciła się z nowym 

prezydentem Francji, Macronem, 
którego Beata strofowała z tylko 
sobie znanym wdziękiem. Również  
z kanclerz Merkel przestano chodzić 
pod rękę, zwłaszcza po wysunięciu 
sprawy wojennych odszkodowań. 
Ukrainę zaś obraża się na co dzień 
dla sportu, ku uciesze Rosji zresztą. 
Przyjaciół Pislandia ma tylko wśród 
władców „silnej ręki”. Stąd dobre 
stosunki z Trumpem, Orbanem, Er-
doganem. Do kolekcji brakuje tylko 
prezydenta Putina, ale kto wie, może 
i z nim się w końcu uda, przecież 
wszyscy obecni ulubieńcy Pislandii 
trzymają z Władymirem sztamę. 

Na te czy inne plany księżna może 
jednak nie mieć czasu, jeśli podczas 
przewidywanej w listopadzie rekon-
strukcji rządu sama zostanie zrekon-
struowana...

SŁYNNE SŁOWA BEATY: Oboje  
z Mateuszem jesteśmy pomazańcami 
Jarosława Kaczyńskiego – tak o sobie 
i wicepremierze Morawieckim mó-
wiła pani premier. To rzadki u ksią-
żąt przykład publicznej szczerości, 
który jasno określa, kto i dlaczego  
w Pislandii jest na jakimś stanowi-
sku. I dlaczego w każdej chwili może 
z niego zniknąć.

SŁYNNE SŁOWA O BEACIE: Szydło 
reprezentuje perspektywę poziomu 
gminy – takimi słowami podsumo-
wała szerokość horyzontów nowej 
premier Jadwiga Staniszkis, niegdyś 
wielka sympatyczka Pislandii, dziś 
powściągliwa w krytyce i zawiedzio-
na poziomem rządów komentatorka.

Maciej Pokrzywa

Księżna Beata,
Pani na Brzeszczach

Poczet królów i książąt PiSkich
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Słyszy się o Auschwitz-Birkenau, Dachau, Ravens-
brück, a czy zna ktoś Lamsdorf – w czasie II wojny 
światowej największe niemieckie kompleksy obozowe  
w Europie? – dziwi się pracownik Centralnego Muzeum 
Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu. Chwilę 
wcześniej trafiamy do niewielkiej wsi mieszczącej się po-
między Nysą a Opolem. To gigantyczny, zalesiony teren. 
Doskonałe miejsce, by ukryć zbrodnie.

Po zwiedzeniu wystawy, mieszczącej się w byłej ko-
mendanturze Wehrmachtu, idziemy kamienną drogą 
w głąb lasu. Panuje niemal kompletna cisza; słychać je-
dynie stukanie dzięcioła. Za nami, na miejscu obecnych 
zabudowań mieszkalnych, znajdował się pierwszy obóz 
jeniecki – założony jeszcze podczas wojny francusko-
-pruskiej w 1870 roku i działający do 1871. Groby 52 
z ok. 4 tysięcy jeńców francuskich można znaleźć kil-
ka kilometrów stąd na wschód, na Starym Cmentarzu 
Jenieckim. Docieramy do miejsca, gdzie po raz ostatni  
w dotychczasowej historii działał obóz pracy, utworzony 
w 1945 przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Zamy-
kano w nim głównie Niemców i Ślązaków, ale omyłko-
wo trafiali do niego również Polacy. I tak znaleźli się tam 
m.in. żołnierze armii Andersa czy Alojzy Zdebel, wcze-
śniej więzień Auschwitz-Birkenau i Mauthausen-Gusen.

Obóz funkcjonował krótko, ale zdążył niechlubnie 
zapisać się na kartach historii powojennej Polski. Na 
ok. 5 tys. więźniów, w wyniku złych warunków, tortur, 
przemocy i zabójstw zmarło ok. 1,5 tys. osób. Zdecydo-
wanie najciemniejszą postacią został tutaj pierwszy ko-
mendant obozu, Polak, sierżant milicji Czesław Gęborski. 
To z jego rozkazu spalono żywcem ludzi w jednym z ba-
raków oraz zastrzelono tych więźniów, którzy starali się 
go gasić. Zginęło wówczas 48 osób. Dzisiaj znajduje się 
tam symboliczny cmentarz, krzyż i pomnik. 

Ruszamy w stronę wspomnianego wcześniej Starego 
Cmentarza Jenieckiego. Na miejscu, przed oczami mamy 

kilka tysięcy wbitych w ziemię krzyży. Gdzienie-
gdzie dostrzegam pomniki. Jeden z nich robi na 
mnie szczególne wrażenie – kobieta w drama-
tycznej pozie – już na kolanach, która trzyma 
przed sobą wieniec zwycięstwa. Ten pomnik  
z piaskowca na cześć zmarłych w Lamsdorf Ser-
bów zbudowali ich rodacy. Pogrzebani są tu tak-
że m.in. Brytyjczycy, Rumuni, Włosi i Belgowie. 
Najwięcej osób spoczęło tutaj podczas I wojny 
światowej. Wtedy to w zlokalizowanych placówkach 
w środku lasu znalazło się łącznie ok. 90 tys.(!) jeńców 
różnych narodowości. Blisko 7 tys. z nich pochowano 
na tym cmentarzu. Później przybyły mogiły imigrantów 
niemieckich (dwudziestolecie międzywojenne) i ofiar 
obozu z czasów II wojny światowej. To w tych okolicach 
funkcjonował wówczas tzw. Britenlager (z powodu du-
żej liczby jeńców brytyjskich) – jeden z dwóch obozów 
Stalagu 344 Lamsdorf. Przebywało w nim m.in. ok. 43 
tys. żołnierzy Wojska Polskiego. Znalazł się tam także  
o. Maksymilian Kolbe, który później zginął w Auschwitz.

Kilka kilometrów na północ Łambinowic znajduje się 
drugi obóz Stalagu, tzw. Russenlager, przeznaczony od 
1941 r. dla jeńców radzieckich – najgorzej traktowanej 
grupy w Lamsdorf. Na skraju lasu, samotnie, na małym 
pagórku, stoi Pomnik Martyrologii Jeńców Wojennych. 
Wśród ok. 200 tys. jeńców radzieckich, jacy łącznie zna-
leźli się w tej części Stalagu, zlokalizowano tutaj ok. 40 
tys. ofiar obozu. Czy to o tym wzniesieniu pisał Miron 
Białoszewski w „Pamiętnikach z powstania warszaw-
skiego”? Już w deszczu udajemy się kilkaset metrów 
dalej do jednego z obozów, który jak na swoje lata jest 
dość dobrze zachowany. Okala go drut kolczasty, w środ-
ku znajdują się pozostałości budynków wraz z opisem 
ich przeznaczenia. Dostrzegamy pomnik – jak czytamy, 
na cześć powstańców warszawskich, którzy zostali tutaj 
przetransportowani w liczbie ok. 6 tys. Wśród nich nie 
tylko Białoszewski, ale także Witold Pilecki, Aleksander 
Gieysztor czy Jerzy Szulc – najmłodszy jeniec II wojny 
światowej (przy rejestracji zadeklarował 10 lat, ponoć 
zawyżył wiek).

O głodzie, ciężkiej pracy w przemyśle i rolnictwie, nie-
ludzkich warunkach, ciągłym strachu, znęcaniu i wresz-
cie wszechobecnej śmierci nie sposób mówić. O tym wie-
dzą wszyscy znający historię różnych obozów w czasach 
wojen, a to i tak jedynie cząstka wiedzy. Wyjeżdżając 
myślę o obozie jako o nieludzkim skutku. Skutku złości 
kierowanej na drugiego człowieka, zanikającej empatii,  
a w konsekwencji tworzącej się w głowie pojedynczych 
ludzi ideologii nienawiści, wrogich nacji i fałszywego 
poczucia słuszności władztwa nad godnością. I nie chcę, 
żeby te czasy wróciły, nawet w wersji soft, nawet w no-
woformie, choćby w głowie. Mojej własnej głowie, bo od 
niej wszystko się zaczyna.

Paweł Brol, KOD Opolskie

Kto słyszał o 
Łambinowicach?

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

Stary Cmentarz Jeniecki w Łambinowicach. Fot. Paweł Brol
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EWA ZIELIŃSKA: W pro-
jekcie ustawy o Sądzie Naj-
wyższym Prezydent Duda 

„reklamuje” tzw. skargę nadzwy-
czajną, która pozwalałaby na 
zmianę wyroków wydanych przez 
sądy przez ostatnie 20 lat. Czy to 
dobre rozwiązanie?

KRZYSZTOF SOKOŁOWSKI: Co 
roku do sądów trafia ok. 15-16 mln. 
spraw. Przez ostatnie 20 lat wpłynę-
ło ich do sądów co najmniej 200 mln. 
Jeśli tylko w 1 proc. zostałyby złożo-
ne skargi nadzwyczajne oznaczałoby 
to, że do SN wpłynęłoby ok. 2 mln 
spraw. Biorąc pod uwagę, że SN roz-
poznaje rocznie ich ok. 7-9 tys. ozna-
czałoby to paraliż tego sądu. 

Czy Prezydent nie ma tej świa-
domości? Po co proponuje takie 
rozwiązanie?

Podejrzewam, że Pan Prezydent 
oraz politycy mają tego pełną świa-
domość. Jednak proponują wprowa-
dzenie skargi nadzwyczajnej nie po 
to, aby służyła ona obywatelowi. Jej 
wprowadzenie ma uzasadniać utwo-
rzenie w Sądzie Najwyższym nowej 
Izby Kontroli Nadzwyczajnej, powo-
łanej w całości przez polityków, któ-
ra ma m.in. zajmować się rozpatry-
waniem skarg nadzwyczajnych. Co 
ciekawe, taką skargę będzie mogła 
wnieść do SN, grupa 30 posłów lub 
20 senatorów, co jest rozwiązaniem 
nie tylko nie znanym polskiej kul-
turze prawnej ale, o ile wiem, także 
obce innym porządkom prawnym. Po 
co takie rozwiązanie? Otóż, wyobraź-
my sobie, że został wydany wyrok, 
w którym sąd zastosował bezpo-
średnio Konstytucję, np. stwierdza-
jąc, że nie można nam zakazać pu-
blicznego gromadzenia się. Wyrok 
taki został podtrzymany przez sąd 
wyższej instancji. Według aktualne-
go stanu prawnego wyrok taki jest 
prawomocny. Wyrok ten jednak nie 
podoba się władzy. Według propo-
nowanych przepisów grupa posłów 
składa więc skargę nadzwyczajną 
do nowo powołanej Izby Kontroli 
Nadzwyczajnej, żądając uchylenia 

wyroku. W ten sposób można uchy-
lić każdy wyrok wydany w tym kraju, 
nawet ten wydany przez inną Izbę 
SN. Politycy tworzą w ten sposób sąd 
do zadań specjalnych, który tylko dla 
pozoru jest usytuowany w strukturze 
SN. W rzeczywistości Izba Kontroli 
Nadzwyczajnej ma daleko posuniętą 
samodzielność i odrębność. Izba ta, 
posiadając prawo kontroli każdego 
wyroku, wytycza kierunki orzekania 
we wszystkich sądach. Mając prawo 
uchylenia nawet wyroku SN jest są-
dem „Nadnajwyższym”. Jednocześnie 
wprowadza się zakaz bezpośred-
niego stosowania konstytucji zanim 
Trybunał Konstytucyjny, zależny od 
formacji rządzącej, nie wypowie się  
o zgodności danego przepisu z Kon-
stytucją. Można rzec pełna kontrola 
władzy nad procesem kontroli władzy. 

Brzmi to bardzo niepokojąco. 
Jakie jeszcze zastrzeżenia budzi 
prezydencki projekt? 

Oczywistym dla mnie jest, że takie 
rozwiązania jak skrócenie kadencji 
Pierwszej Prezes SN, skrócenie ka-
dencji Krajowej Rady Sądownictwa 
czy wprowadzenie modelu wyboru 
sędziów przez polityków są jawnie 
sprzeczne z Konstytucją. Istotnym 

jest jednak odpowiedź na pytanie po 
co politykom te narzędzia. Z projektu 
Prezydenta wynika, że do nowopow-
stałej Izby Kontroli Nadzwyczajnej 
przenosi się kompetencje dotyczące 
oceny ważności wszystkich wybo-
rów (do tej pory wybory samorzą-
dowe były kontrolowane przez Sądy 
Okręgowe) oraz sprawy odwołań 
od decyzji Krajowej Rady Radiofonii  
i Telewizji w sprawach koncesji czy 
nakładania kar na media. W ten spo-
sób partia rządząca uzyskuje wpływ 
na przebieg wyborów oraz na media, 
czyli ostatnie instytucjonalne gwa-
rancje demokratycznego porządku 
prawnego.

Czas, kiedy naszą siłą były wie-
lotysięczne manifestacje, minął. 
Jakie formy powinny wobec tego 
przybierać nasze działania?

Mam głębokie przekonanie, że 
kluczową rolę odgrywać powinna 
edukacja społeczna i obywatelska. 
Musimy uderzyć się w pierś i powie-
dzieć, że po roku 1989 zaniedbaliśmy 
tę sferę naszego życia społecznego. 
Potrzeba nam wiedzy nie tylko na 
zupełnie podstawowym poziomie, 
obejmującym świadomość jak zbu-
dowane jest państwo i po co nam 
poszczególne instytucje, dlaczego ich 
zmonopolizowanie przez jedną for-
mację polityczną jest niebezpieczne. 
W otaczającym nas świecie fałszu, 
półprawdy i propagandy musimy 
nauczyć się korzystać z dostępnych 
źródeł informacji. Musimy nauczyć 
się odróżnić przekaz wartościowy od 
demagogicznego i populistycznego. 
Nauczyć się jak sprawdzać wiarygod-
ność dostarczanej nam informacji. To 
są wyzwania w istocie cywilizacyjne, 
albowiem manipulacja świadomo-
ścią jest dzisiaj narzędziem druzgo-
cącym porządek społeczny. 

W ramach „Tygodnia Konstytu-
cji”, organizowanego przez Stowa-
rzyszenie im. prof. Z. Hołdy rozma-
wiałeś wielokrotnie z młodzieżą 
szkolną o Konstytucji. Jakie wra-
żenia wyniosłeś z tych spotkań?

Na jednym ze spotkań uczeń I kla-

Test na Demokratę
rozmowa o sądach i nie tylko z mecenasem Krzysztofem Sokołowskim

Krzysztof Sokołowski – adwokat, czło-
nek lubelskiego KOD, syn Andrzeja So-
kołowskiego, legendarnego przywódcy 
strajku w WSK w Świdniku 13 grudnia 
1981 r. Z ogromnym talentem przekłada 
sformułowania prawnicze na język zro-
zumiały dla zwykłych ludzi.
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W jak Wizerunek Kobiety
Trudno stwierdzić, czy Jarosław Kaczyński ma w gło-

wie jakikolwiek wizerunek kobiety. Jeśli kobietą jest Po-
lityka – zapewne tak, i to raczej mało wyidealizowany.  
A jeszcze lepiej Władza. O, jej migotliwy obraz ma Ka-
czyński pod powiekami dzień i noc. Co o kobietach myśli 
jego Drużyna - widać, gdy prześciga się w mediach, w pu-
blicznych deklaracjach, kim kobieta jest i co należy z nią 
czynić. I to bez względu na płeć!

Jest bowiem okazja się przypodobać. Kaczyński to 
jedno, ale wyższa hierarchia kościelna czeka zapłaty za 
swoje oddanie i nie odpuści dziejowej okazji zadekreto-
wania, czym ma być kobieta i co jej wolno. I tak PiS od 
początku rządów bierze na sejmową tapetę sprawę ogra-
niczenia dostępu do antykoncepcji, badań prenatalnych, 
czy uciszenia wszystkich bajdurzeń o przemocy domo-
wej. No i temat koronny – pełny zakaz aborcji. 

I Kościół, i Kaczyński nie chce zbytniego rozgłosu wo-
kół kwestii „regulowania” na własną modłę praw kobiet. 
Cóż zrobić, kiedy opozycja nie milczy, i to bardzo gło-
śno, a Drużyna Prezesa czuje, że szarżować warto. Tyle, 
że – jak się okazało – do czasu. Oto Ordo Iuris stanęło 
w szranki z własnym projektem, z błogosławieństwem 
prorządowych posłów, ale 3 października 2016 r. – gdy 
ruszył masowy Strajk Kobiet – sromotnie przegrało, 
opuszczone nawet przez spanikowane, pisowskie sze-
regi. Lecz pokusa użycia tej karty i pokazania kobietom 
granic ich wolności – silniejsza jest, niż rozum. 

Politycy PiS postanowili więc ominąć Sejm i załatwić 
sprawę za pośrednictwem przejętego Trybunału Konsty-
tucyjnego. Poseł Bartłomiej Wróblewski właśnie za-
błysnął i złożył tendencyjny wniosek, z sygnaturkami 
ponad 100 posłów i posłanek, by TK uznało niezgod-
ność z konstytucją tych przepisów, które dopuszcza-
ją aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalne-
go upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby 
zagrażającej jego życiu. Co odpowie atrapa niezależnej 
władzy sądowniczej, dowiemy się wkrótce. Tymczasem 
kobiety z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet nie trącą czasu. 
„Wycofaj ten wniosek” – żądają na FB od „#mordercy 
kobiet” i deklarują, że to dopiero początek. Wizerunek 
kobiety, jako worka na płód, nie przejdzie. 

Monika Piotrowska-Marchewa

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

sy liceum, zresztą bardzo aktywnie 
uczestniczący w tych warsztatach, 
w pewnym momencie powiedział do 
mnie tak: 
– Wie Pan, bo ja to nie jestem zwolen-
nikiem demokracji. 
– A czego jesteś zwolennikiem? – za-
pytałem.
– Silnej władzy jednostki, takiej nawet 
absolutnej – odpowiedział.
– No dobrze, ale czy ta silna władza 
powinna być jakoś kontrolowana 
przez społeczeństwo? – Zapytałem.
– Oczywiście, przecież będziemy ją co 
4 lata wybierać – odpowiedział.
– A jeśli przed upływem tych 4 lat, ta 
władza będzie miała fanaberię, aby 
wszystkich blondynów skrócić o gło-
wę? – Drążyłem dalej.
– No wie Pan?! Przecież nie będziemy 
wybierać takich nierozsądnych – od-
powiedział z oburzeniem.
– Muszę Cię zmartwić – odpowie-
działem. – Był taki przywódca, który 
został wybrany demokratycznie, a po-
tem budował obozy koncentracyjne. 
W tym miejscu młody człowiek za-
myślił się. Po chwili kontynuował:
– No dobrze, to może trzeba byłoby ja-
koś tę władzę kontrolować. 

– A w jaki sposób chciałbyś ją kontro-
lować? 
Po dłuższej chwili namysłu młody 
człowiek odpowiada pytaniem: 
– Poprzez sądy?
– Świetnie! – odpowiedziałem. – Tyl-
ko, że opisując model wyboru oraz 
kontroli władzy, opisałeś obraz pań-
stwa demokratycznego, choć o silnej 
władzy wykonawczej, tak jak tego 
oczekujesz. 

Ten przykład pokazuje jak po-
trzebna jest nam edukacja na zupeł-
nie podstawowym poziomie. Mo-
żemy pisać i publikować obszerne 
artykuły, opinie, analizy używając 
w nich po 33 razy słowa „demokra-
cja”, odmieniając je przez wszystkie 
przypadki, ale wszystko to pójdzie 
na marne, jeśli nasz odbiorca nie bę-
dzie umiał odczytać, jaką treść kryje 
w sobie to słowo i wiele innych słów 
z języka obywatela demokratyczne-
go państwa. Ten młody człowiek w 
kilkadziesiąt sekund dowiedział się, 
że jest demokratą, a nie monarchistą. 

Czy w tym roku planowana jest 
również taka akcja? Czy nie należa-
łoby jej rozszerzyć na inne środo-
wiska, np. młodzież akademicką?

W dniach 4–11.11.2017 
odbędzie się już IV Edycja 
Tygodnia Konstytucyjnego. 
W tym roku zaprosiliśmy 
do udziału nie tylko szkoły, 
ale również biblioteki, kluby 
dyskusyjne, kawiarnie, uni-
wersytety trzeciego wieku, 
itp. Zgłosiła się rekordowa liczba 
placówek. Prawnicy z całej Polski 
spotkają się nie tylko z młodzieżą, 
ale również osobami dorosłymi, któ-
re są zainteresowane poszerzaniem 
swojej wiedzy. Zajęcia mają formułę 
warsztatów. Nie są to nudne wykła-
dy, lecz praktyczne zajęcia oparte na 
modelu zaangażowania uczestników 
w rozwiązywanie konkretnych przy-
padków. Pełne burzliwej wymiany 
poglądów. Kazusy są przygotowane 
przez wybitnych prawników pod 
kierunkiem prof. dr hab. E. Łętow-
skiej. Do tej pory reakcja młodzieży 
po zajęciach była entuzjastyczna. Te 
spotkania dają straszliwie dużo po-
zytywnej energii zarówno uczestni-
kom, jak i nam prawnikom. 

Ewa Zielińska 
KOD Lubelskie
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Politycy rozważają, na czym polegać będzie rekonstruk-
cja rządu. Solą w oku jest służba zdrowia. Mój kot dumał 
nad miseczką czegoś mocniejszego, aż znalazł rozwiąza-
nie: 
– Antoni Macierewicz powinien kierować 
dwoma ministerstwami: obrony narodo-
wej i zdrowia – rzekł. 
– Co?! 
Na moje zwątpienie futrzak rzucił mi 
przed nos „Gazetę Polską Codziennie” 
z 9 września br. z wielkim tytułem na 
1. stronie: „Polska obroni NATO przed 
Rosją”. – Widzisz! – zawołał. – Dzięki Ma-
cierewiczowi staliśmy się supermocar-
stwem! Obronimy przed Rosją i wojska francuskie, i nie-
mieckie, i brytyjskie, a nawet amerykańskie. 
Przetarłem oczy ze zdumienia. Gazeta nie mogłaby prze-
cież aż tak kłamać. A futrzak kontynuował: 
– W telewizji Trwam Antoni Macierewicz wygłasza cykl 
felietonów nazywający się „Głos Polski”. Skoro więc głos 
Macierewicza jest głosem Polski, to znaczy, że Maciere-
wicz jest Polską. Czyli supermocarstwem, które w obronie 
wojsk NATO pogoni wojska rosyjskie aż pod Alaskę! 
On to taki Batman, Superman, Spider-Man i Kaczyński  
w jednej osobie! 
– No dobra, ale tu nie wystarczy latać, skąd weźmie kasę 
na wzrost finansowania służby zdrowia? 
– Oj, Pańciu, Ty nic nie rozumiesz. Po co pieniądze? Jak Ma-
cierewicz przejmie także resort zdrowia, to zdrowie stawi 
się na rozkaz.

m
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Rozmowy 
z kotem 

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

Zet do zeta 
i będzie gazeta

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

BANK PKO BP 
49 1020 5226 0000 6002 0572 5009 

KOMITET SPOŁECZNY BIULETYNU DEKODER 
Tytuł wpłaty: Druk DEKODERA

Można dokonać też przelewu online (także PayPal) lub 
zostać stałym darczyńcą dzięki Patronite. Szczegóły na 
naszej stronie www: dekoder.wroclaw.pl

Rys. W
łodzim

ierz Stelm
aszczyk

Ruszyła akcja „Gąsienice Tour PL”!
Instalacja z symbolicznym liściem demokracji, który jest 
pożerany przez gąsienice reprezentujące polityków i ru-
chy populistyczne będzie jeździć po całej Polsce. Dzieło 
Jacquesa Tilly’ego przybyło do nas z Czech, gdzie służyło 
do zilustrowania problemu populizmu przed niedawny-
mi wyborami parlamentarnymi. Tour w Polsce zaczął się 
4 listopada 2017 od przygranicznego Cieszyna.
Gąsienice Tour to akcja edukacyjna, mająca na celu:

1. Promocję uczestnictwa w wyborach.
2. Edukowanie społeczeństwa na temat populizmu  

i demokracji.
3. Uświadomienie, że problem ma charakter mię-

dzynarodowy


