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Grudzień, ostatni miesiąc w roku, to czas podsumowań. Tegoroczny wydaje się być wyjątkowy pod tym
względem, jeśli chodzi o podsumowania polityczne. W Sejmie prace nad zmianami w ustawach o Sądzie Najwyższym i KRS idą błyskawicznie. Co nas jeszcze czeka?

Twój Święty Spokój
Czy ustrój demokratyczny zamienimy ostatecznie na autorytarny?
Czy obecny rząd, który zmienił treści
programów nauczania, przekazów
informacyjnych w państwowych
mediach, zabrał pieniądze organizacjom pozarządowym, majstruje przy
prawie antyaborcyjnym, zechce mieć
wpływ na każdą, nawet najmniejszą,
dziedzinę naszego życia? Co możemy z tym zrobić, skoro protesty
uliczne nie przynoszą efektu i większość możliwości blokowania negatywnych zmian wprowadzanych
w mechanizmach demokratycznych
naszego państwa, po prostu wyczerpała się? Czy jest jakaś inna droga?
Trwa czas przedświątecznych zakupów i przygotowań do świąt Bożego Narodzenia – silnie zakorzenionych w naszej – nie tylko katolickiej
– ale polskiej tradycji. To nie czas na
refleksje o upadającej Demokracji.
Wydaje się, że dopóki w sklepach
będzie panował dostatek, a Polsce

nie groził jakiś wyraźny kryzys ekonomiczny, nic się nie wydarzy. Krzyk
garstki desperatów na wiecach to
krzyk niemy – nie poruszy sumień
ani przechodniów, ogarniętych zakupowym szałem, ani – tym bardziej
– polityków. Arabska Wiosna zaczęła się od podwyżki cen żywności,
podobnie jak wszystkie ważne wydarzenia strajkowe w Polsce. Ale to
nam teraz nie grozi. Co więc będzie
dalej?
W chwili pisania tego tekstu do
końca kadencji obecnego parlamentu
pozostało 699 dni. 699 dni pracy na
rzecz przyszłości. Przemycania ważnych treści nauczania pomimo programów szkolnych, które nie mówią
nic o równościowym wychowaniu,
przeciwdziałaniu przemocy, czy antykoncepcji. 699 dni rozmów z tymi
„niezdecydowanymi
politycznie”,
którzy wiedzą, że nie jest dobrze, ale
„przecież nic złego tak naprawdę się

nie dzieje”. 699 dni wydawania alternatywnych – w stosunku do rządowych – źródeł informacji, reagujących na podkopywanie kolejnych
bastionów demokratycznego państwa. 699 dni prostowania kłamstw
ministra Szyszki, że Puszcza Białowieska to nie jest ważne dziedzictwo
przyrodnicze naszego kraju. 699 dni
robienia czegoś na rzecz polskiej Demokracji, która musi żyć, chociażby
w formie przetrwalnikowej.
Zastanówmy się, każdy z nas, co
jeszcze możemy zrobić przez te niecałe dwa lata, byśmy mieli do czego
wrócić. By Polska nie wyszła z UE.
By nasze dzieci dostawały w szkole
rzetelną wiedzę, a nie papkę informacyjną z programów nauczania pisanych „na kolanie” przez anonimowych specjalistów, których nazwiska
są pilnie strzeżone przez MEN. By
organizacje pozarządowe, takie jak
Centrum Pomocy Praw Kobiet i Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży,
mogły nieprzerwanie działać, mimo
odcięcia im dotacji przez rząd. By –
po iluś latach – nasze dzieci i wnuki
– nie pytały: Dlaczego nic wtedy nie
zrobiłeś/zrobiłaś? Byśmy i my nie
musieli zadawać sobie tego pytania.
Dorota Wojciechowska-Żuk

PAŃSTWO PIS

Od sprawy do sprawy, od naruszenia Konstytucji, przez złamanie regulaminu Sejmu, po
odbieranie nam naszych praw,
Polska staje się coraz bardziej
państwem PiS. Jednak zabiegani
w codzienności możemy przeoczyć ogrom zmian w dziesiątkach dziedzin. Dlatego podsumowując ten rok prezentujemy na
stronach 6-7 mapę zawłaszczania państwa.
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Poczet królów i książąt PiSkich

Doża Matteo
Morawieckim zwany
POZYCJA: Wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju i finansów,
Wielki Skarbnik Pislandii.

HISTORIA: Do finansów rodowici Pislandczycy mają stosunek dość
pragmatyczny – pieniądze są po to,
aby je wydawać. Dlatego często mieli
problem ze znalezieniem osoby, która mogłaby zająć się ich zbieraniem.
W czasach pierwszej Pislandii na
Wielkiego Skarbnika wypożyczono
z przeciwnego obozu księżną Zytę.
Druga Pislandia musiała znaleźć sobie nowego Skarbnika.
Po pewnych wahaniach padło na
dożę Matteo, po ojcu zwanego Morawieckim. Wykształcony pierwej
w sztukach historycznych Matteo
został bankierem dzięki wrodzonej
swej przezorności, co by na stare
lata nie trafić, jak ojczulek, pod wątpliwe skrzydła frakcji typu Kukiz'15.
Kariera doży Matteo w Pislandii jest
krótka, ale bardzo błyskotliwa. Dla
niektórych może nawet za bardzo.
Dość powiedzieć, że oficjalnie w
szeregi Pislandii wstąpił dopiero w
marcu 2016 roku, a już jest wymieniany jako jeden z kandydatów na
premiera.
DOKONANIA: W chwili powołania rządu księżnej Beaty Morawiecki otrzymał posadę nadwornego
ministra rozwoju. Powierzono mu
zadanie zrobienia wielkiego planu zastąpienia Pislandii drewnianej murowaną... a może cyfrową?
W każdym razie jakoś tak. Na początku miał dużo pisać a mało robić,
ponieważ Pislandczycy nie chcieli eksponować w swych szeregach
ex-bankiera. W końcu połowę swej
kampanii przedelekcyjnej spędzili
na obietnicach rzucenia bankierów
na pożarcie trybunałów ludowych,
a tu sami zaraz jednego zatrudnili.

Matteo ciężko nad planem pracował,
a jak skończył zamknął usta niedowiarkom, którzy żadnego planu się
nie spodziewali. Rozmach w nim
znalazł się ogromny – od wskazania
pułapek, jakie na Pislandię czekają,
poprzez znalezienie pomysłów jak je
ominąć, aż po określenie fantastycznych sum, jakie na jego realizację
trzeba wyłożyć. Zabrakło tylko jednego – jak to wszystko zrobić?
Plan sprzedał się na tyle dobrze,
że księżna Beata go oficjalnie przyjęła (znaczy to tyle, że Wielki Jarosław
skinął głową na tak). Dzięki temu pół
roku później (wrzesień 2016) Matteo został Wielkim Skarbnikiem Pislandii. Teraz kariera Morawieckiego
nabrała tempa – został bohaterem
walk z mafią paliwową, karuzelowsko-vatową i patologią wszelką. Wymyślił też nowy sposób na dziurę
budżetową. Wszystkie zobowiązania
państwa przesuwa w ciągu roku najdłużej jak się da, a wszelkie dochody
zgarnia jak najszybciej. Między innymi po to zmieniono przepisy o zwrotach VAT. Dzięki temu budżet przez
11 miesięcy wygląda cudownie,
a potem, w grudniu stan wyrównuje
się do poprzedniego, ale kto by na to
patrzył, idą święta, zbliża się nowy,
lepszy rok...

SŁYNNE SŁOWA MATEUSZA:
Jeszcze raz spróbuję wyjaśnić. W
stosunku do subwencji, która powinna przypadać na liczbę nauczycieli
i uczniów, my przekazujemy więcej
o ponad 1,5 miliarda złotych, więc
w tym sensie rzeczywiście nie ma
przyrostów i ona nie kosztuje więcej w budżecie, ale z drugiej strony
przeznaczamy więcej środków na tę
reformę – tak, dobrze czytacie słowa Skarbnika, a jak nie rozumiecie,
to przeczytajcie jeszcze raz. 1,5 mld
bezkosztowej reformy – takie rzeczy

tylko u bankierów z historycznym
zacięciem. Pytanie tylko, czy dzięki
takim sztuczkom do historii przejdzie minister czy polska gospodarka?

SŁYNNE SŁOWA O MATEUSZU:
Wicepremier Morawiecki, człowiek,
który wszedł do polityki motywowany silną potrzebą indywidualnych
osiągnięć, a szybko stał się konformistycznym wykonawcą cudzych idei
– tymi słowami określiła Wielkiego
Skarbnika psycholożka Krystyna
Skarżyńska. Skąd to stwierdzenie?
Może stąd, że w Planie Morawieckiego są zdania o zagrożeniach, jakie
dla Pislandii niesie obniżenie wieku
emerytalnego albo o polityce przyjaznej dla biznesu, a decyzje rządu,
w którym Matteo jest wicepremierem są już zupełnie inne? Cóż, czas
pokaże, kto był w tej układance decydentem, a o kim zadecydowano.
Maciej Pokrzywa
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Coraz więcej, ostatnimi czasy,
pada w przestrzeni publicznej porównań Policji do „ZOMO”. Zaznaczam, że przedmiotem poniższych
refleksji nie jest głośna sprawa Igora Stachowiaka, dlatego też pozwolę
sobie kategorycznie stwierdzić, że
formułowanie takich porównań jest
złe, nieodpowiedzialne, krzywdzące
i głupie.
Musimy zdać sobie sprawę
z fundamentalnej różnicy pomiędzy zbrodniczą jednostką w służbie komunistycznego reżimu (czyli
Zmotoryzowanym Odwodom Milicji
Obywatelskiej), a Policją – służbą
mundurową demokratycznej Polski,
stojącą na straży naszego bezpieczeństwa i powszechnej praworządności. I nie zmienia tego fakt wygłaszania przez ministra Błaszczaka
kolejnych „mądrości” pt. „Policja nie
jest od oceny tego czy dane działania
są sprzeczne z prawem czy też nie”.
Bo mało tego, że jest. Jeśli wydany
jej rozkaz jest z prawem niezgodny,
to może – a nawet powinna – odmówić jego wykonania. Groteskowość
twierdzeń ministra Błaszczaka jest
porażająca i stała. Myślę, że szczególnie dla każdego stróża prawa,
zwanego powszechnie policjantem…
Warto przytoczyć tutaj pewną
historię, jak to w ubiegłym roku patrol Policji zatrzymał do kontroli
drogowej sędziego Jerzego Stępnia
(zachodzę w głowę cóż ci policjanci
chcieli kontrolować, skoro nie są „od
oceny...”). Przy okazji policjant zapytał
sędziego: „o co chodzi z tą całą aferą
konstytucyjną”. Sędzia Stępień odpowiedział krótkim pytaniem: – Czy
wyobraża sobie pan swoją pracę bez
Kodeksu karnego? Obserwując konsternację i przedłużające się milczenie, dodał: No. To właśnie o to chodzi,
że ta Konstytucja to taki nasz kodeks
jest. I właśnie chcą nam go zabrać.
Stróż prawa pokiwał ze szczerym zrozumieniem głową i rzekł: „aha”.
Powiecie: „no dobrze, za PRL
chłopcy w niebieskich mundurach
też byli przecież „stróżami prawa”.
To gdzie ta różnica?” Jest ona FUNDAMENTALNA! W wolnej Polsce
mamy możliwość skutecznego podważenia zasadności zrealizowanej
przez Policję czynności. Każdej! In-

nymi słowy – domagania się realnej
sprawiedliwości w sytuacji, w której
przytrafiła nam się konkretna niesprawiedliwość. Bo to się zdarzało,
zdarza i zdarzać będzie – na całym
świecie – w każdym kraju. Ponieważ
wszyscy jesteśmy ludźmi i nigdzie
nie jest „absolutnie idealnie” (Kim
Dzong Un by się nie zgodził. Polemizowaliby pewnie także członkowie
partii PiS...).

Polska
Policja
a ZOMO

Anonimowa fotografia oddziału ZOMO
w trakcie trwania Stanu wojennego.
Źródło: Wikipedia

Najprostszy przykład, jaki przychodzi mi do głowy. Wyobraźmy sobie sytuację, że zostajemy zatrzymani, zakłada nam się kajdanki, pakuje
do radiowozu i jedziemy „na dołek”.
Kiedy tylko samochód rusza, zaczynają nas bić. I tak leją w aucie, „na
dołku”, nazajutrz rano też... Oburzające, prawda?
To teraz sobie wyobraźmy, że
Władysław Frasyniuk zapewne przeżył w latach 80-tych taką sytuację
kilkakrotnie. Czy on posiadał możliwość SKUTECZNEGO odwołania się?
Nie. Nie posiadał.
Dzisiaj możemy wnieść zażalenie
na każdą czynność, która w naszej
ocenie naruszyła nasze prawa i wolności. Choćby z tego względu polskiej
Policji nikomu nie godzi się nazywać
„ZOMO”. Bo o tym, że nawet nie wolno, wspomnę jeszcze na końcu.
Ideą tego tekstu nie jest szczegółowe omówienie służących nam

konkretnych uprawnień, jak
również zasypanie czytelnika
numerami artykułów – począwszy od Konstytucji, poprzez kodeksy i inne ustawy,
a skończywszy na rozporządzeniach. Przepisów, które
chronią nasze prawa, jest od
groma. Wszystkie one składają się na SYSTEM PRAWA, który odróżnia PRL od III RP. ZOMO od Policji.
Kiedy już zauważymy tę zasadniczą różnicę, dużo łatwiej jest zrozumieć, po co ten cały sądowy alert
ostatnich miesięcy. Na nic bowiem
zdadzą nam się nasze formalne
uprawnienia, jeśli ewentualne zażalenia na czynności konkretnych
policjantów rozstrzygać będą ludzie
podlegli szefom tych policjantów!
Przed ’89 rokiem istniał tylko jeden „SYSTEM” – i był to system totalitarny. Jeśli ktoś chciał służyć złu, to
wstępował do ZOMO i dostawał pałę.
Prawem była wola partyjnego bossa.
Pała służyła do jej przymusowej realizacji. Dziś w Polsce wciąż jeszcze
mamy Policję. Służbę podlegającą
rozkazom. Ale żaden rozkaz nie jest
prawem – on ma służyć wyłącznie
tegoż prawa realizacji.
Kończąc chciałbym wspomnieć
o Art. 226 §1 Kodeksu karnego, który obowiązuje od niemalże 20 lat.
Mowa tam o przestępstwie znieważenia policjanta (funkcjonariusza
publicznego) – podczas i w związku
z pełnieniem przez tę osobę obowiązków służbowych. Czyn taki
uznawany jest nie tylko za zachowanie niegodne, ale również za przestępstwo skierowane przeciwko
godności osobistej tego człowieka.
Zanim następnym razem przyjdzie komukolwiek do głowy, by pisać
lub krzyczeć „ZOMO”, wyobraźcie sobie, że to ktoś Was nazywa „ZOMOWCEM”... Nie róbmy tego. Przestajemy
się wówczas różnić od tych, którzy krzyczą „komuniści i złodzieje”.
A przecież jesteśmy zupełnie inni.
Jacek Różycki,
adwokat, KOD Opolskie
KOD OPOLSKIE
www.kodopole.pl,
e-mail: opolskie@ruchkod.pl,
tel. 729 055 222
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POLSKA PRZEPOWIEDNIA
Unia Europejska musi zrozumieć, że to, co spotkało Polskę może dotknąć nas wszystkich.
Zaciskam ręce na kartkach
papieru. Leżą równo. Jedna
na drugiej. To wydrukowane
zdjęcia z polskich demonstracji: morze kolorowych głów, biało-czerwone
flagi, kodowe również. Gdzieniegdzie
widać też symbole organizacji kobiecych, parasolki, plakat KONSTYTUCJA, czasem znaczki partyjne, świeczki, twarze. W pliku są też obrazki
przedstawiające Koderów i Koderki.
Stoją na ulicy, przy stoliku informacyjnym w Warszawie (PIKOD). Jest
zimno. Ktoś z kimś gada. Kolejne
zdjęcie. Grupa ludzi siedzi na kameralnym spotkaniu żywo dyskutując.
To spotkanie obywateli i obywatelek
z autorytetem prawa. Trzymam te
momenty w swoich rękach kurczowo.
Lokalne sprawy Polski zaraz przeskoczą kilka schodków i dotkną poziomu
międzynarodowego, gdzie inteligencja akademicka, specjaliści i politycy
europejskiego szczebla będą konfrontowani z chłodem bezsiły i ogniem
nadziei tak zwanego ''grass root''
(ruchów oddolnych). Sala panelowa
instytucji UE, Komitetu Regionów jest
pełna.
Denerwuję się trochę kontekstem
sytuacji. To już drugi rok, w którym
sytuację Polski i aktywność społeczeństwa obywatelskiego (w tym
KOD na piedestale) będę prezentować. Z konferencji na konferencję, ze
spotkania na spotkanie, ton prezentacji ulega zmianie. Polska jest w dramatycznym momencie, a ''entuzjastyczne masy'' ludzi, które pojawiły
się na ulicach pod koniec 2015 roku,
resztką sił (chociaż dzielnie i z wiarą) ciągną pociąg oporu i sprzeciwu.
Wiem o tym. Dlatego właśnie nie chcę
opowiadać banałów. Nie chcę politycznej poprawności. Nie chcę wywołać pustego zachwytu nad ruchami
społecznymi. Oklasków nad tonącym
Titanikiem. Chociaż sytuację trzeba
nazwać po imieniu. Kończy się demokracja. Siły i motywację jest aktywistom regenerować coraz trudniej.
Brakuje narzędzi i zasobów.
Oczywiście nie chodzi o to, aby

wspólnie panikować. Trzeba szukać
rozwiązań. Celem dobrego przekazu
jest akuratne odzwierciedlenie sytuacji w kraju. Należy przekazać dane,
informacje, ale i emocje, o których siedzący na sali nie będą mogli przeczytać w The New York Times, Huffington Post, Die Welt, i innych mediach
zagranicznych. Przynieść trzeba perspektywy z zimnej ulicy, albo letnich
maratonów pod polskimi sądami, czy
głośne echo skandowanego ''Veto''
spod Pałacu Prezydenckiego. Do sal
instytucji Unii Europejskiej, konferencyjnych salonów naukowych,
wkraść się muszą realne napięcia
z codziennych dyskusji, o tym jak komunikować się z głęboko podzielonym społeczeństwem. Pytania, wątpliwości, sprzeczki – wszystko to, co
jest realne, autentyczne i tworzy aktywistyczną rzeczywistość, definiując
jej wyzwania.

Konferencja w Lizbonie. Fot. Net4Society

Rzecznictwo to proces ciągłej nauki. Co myślą o Polsce szczeble europejskie, przedstawiciele sfery publicznej Hiszpanii, Islandii, Holandii,
Macedonii? To ważne. Ważniejsze jest
jednak to, co będą myśleć po rozmowie z przedstawicielami/kami społeczeństwa obywatelskiego.
KODowe spotkanie z Fransem
Timmermansem, wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej, odpowiadającym za sprawy praworządności
w jednym z licznych pokoi Parlamentu Europejskiego, które odbyliśmy
wraz z delegacją na początku powstania ruchu, było krzyżówką wielu
perspektyw. Polska, złote dziecko Europy, niedotknięta niemal kryzysem

gospodarczym, przykład demokratycznego cudu, wchodziła na ciemne
tory historii – pierwszy nieopublikowany wyrok, zaprzysiężeni dublerzy
Trybunału Konstytucyjnego. Rodziło
się pytanie – co się stało? Czy to tylko chwila zachwiania, dyktowana
(kto wie?) personalnymi pobudkami
nowo wybranych władz? Czy może
w społeczeństwie tkwi głębsza zadra,
bunt, złość, a może i intencja, która
otworzy drzwi do przyzwolenia na
stopniową zmianę ustroju państwa?
Po dwóch latach, w rzecznictwie
jest już więcej szeroko zakreślonych
diagnoz. W narracji pojawia się też
twardsze, mniej emocjonalne, ale
za to głębiej zatroskane przeświadczenie, że obecna władza idzie po
wszystko. Wszystko – dosadną wizję
porządku
społeczno-politycznego,
w którą wliczona jest również stopniowo realizowana zmiana ustrojowa.
Jest też gorsza obawa. Większość społeczeństwa być może na to pozwoli.
Celem dialogu ze społecznością
międzynarodową jest wskazanie tych
diagnoz, ale też ukazanie ogromnych
wysiłków obywateli i obywatelek Polski, którzy działają wieloaspektowo,
aby ten bieg rzeki odwrócić. Stawiają
opór (demonstracje, kampanie, strajki), budują świadomość, struktury,
przygotowując się do długiej walki
o odzyskanie demokracji, albo może
– raczej powinnam powiedzieć – jej
solidniejszą budowę.
Najważniejsza jest jednak konkluzja. Jak środowisko międzynarodowe
może pomóc Polsce? Realnie, skutecznie? Oraz jaką lekcję z wydarzeń w naszym kraju, Europa (i Świat!) powinny wyciągnąć dla siebie? Czy jesteśmy
w cywilizacyjnej, nieuchronnej spirali
historii, która w różnych formach
powraca? Czy możemy zapobiegać
nawrotom totalitaryzmów, i tym co
Hannah Arendt nazwałaby ''banalnością zła''? Czy demokracja to stała?
Czy proces, na który trzeba chuchać
i dmuchać, nawet po 100 latach tak,
jakby miała dopiero jeden dzień?
Katarzyna Mortoń
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SKOK
NA
KASĘ
NGO to skrót od Non-Governmental Organization (organizacja pozarządowa) zaś INGO od International
Non-Governmental
Organization
(międzynarodowa organizacja pozarządowa). Organizacje te starają
się działać w interesie publicznym.
Razem tworzą organizm, działający
w przestrzeniach bądź społecznych
– na obszarze danego kraju, bądź
humanitarnych, jako enklawy powstające na obszarach ogarniętych
wojną, czy katastrofą. Na amerykańskim uniwersytecie Johna Hopkinsa
obliczono, że gdyby wszystkie organizacje niosące pomoc: pozarządowe, krajowe i międzynarodowe, od
miejscowych garkuchni po międzynarodowe organizacje reagujące, gdy
pojawia się poważny kryzys, stworzyły jeden kraj, to byłby on piątą
co do wielkości siłą ekonomiczną na
świecie.

Nic dziwnego, że pieniądze należące do NGO-sów i INGO-sów
stanowią łakomy kąsek. Wokół pomocy humanitarnej narosły przez
lata prawdziwe powiązania mafijne,
które służą nie tyle pomocy ofiarom katastrof i wojen, co utrzymują
miejscowe reżimy i – chcąc, nie chcąc
– wspierają je, pogłębiając tylko katastrofę humanitarną na danym obszarze.
W Liberii ówczesny prezydent
Charles Taylor, podczas pertraktacji

z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, zażądał 15%
wartości pomocy humanitarnej.
W Somalii opłata za wstęp na terytoria okupowane, której zażądali gubernatorzy wojskowi, sięgała 80%
wartości dostarczanych towarów.
A zdaniem szefa misji ONZ w Afganistanie Południowym – Talatbeka Masadykova – organizacje humanitarne
działające na tym obszarze jedną
trzecią żywności i pomocy w zakresie rolnictwa przekazują talibom.
I choć jest to wątpliwe etycznie i moralnie, humanitarne organizacje pozarządowe godzą się na te haracze,
by choć z częścią pomocy dotrzeć do
prawdziwych potrzebujących.

A co dzieje się, gdy na pieniądze
dla NGO-sów łakomi się rząd własnego kraju, w którym działają te organizacje? Tak było na Węgrzech i w
Polsce. Rządy obydwu państw chciały przejąć tzw. Fundusze Norweskie
i EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) przeznaczone na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Na Węgrzech w latach 2014-2015
rząd Viktora Orbána próbował odebrać funkcje niezależnego operatora
środków z Funduszu Norweskiego
organizacji Ökotars. Zarządzania
środkami miała się podjąć kancelaria premiera. Wtedy Norwegowie
zamrozili pieniądze na ponad półtora roku. W końcu Węgry uległy,
a norweski rząd zaostrzył regulacje,
by skuteczniej chronić pieniądze dla
NGO-sów z Funduszy Norweskich.
Ten sam mechanizm pojawił się
w Polsce. Do tej pory operatorem
środków była niezależna od rządu
organizacja, wyłaniana w ogólnopolskim konkursie. Na dysponentów
37 mln euro w latach 2013 – 2017
wybrano Fundację im. Stefana Batorego i Fundację Dzieci i Młodzieży.
Na nowy okres rozliczeniowy rząd
zaproponował własnego dysponenta – powołane przez PiS rządowe
Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego. Na to rozwiązanie
Norwegowie się nie zgodzili.
PiS do przejęcia wszystkich pieniędzy na programy społeczeń-

stwa obywatelskiego przygotowywał się od miesięcy.
W grudniu 2016 ogłosił projekt powołania Narodowego
Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego praktycznie bez żadnych konsultacji. Instytucja ta miała być
elementem rządowego programu
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jednak program do dziś nie
powstał, powstało tylko Centrum,
które ma rozdzielać publiczne i unijne pieniądze dla NGO-sów. Zastrzeżenie do statusu Centrum miało nawet Rządowe Centrum ds. Legislacji
oraz Rada Legislacyjna przy Prezesie
Rady Ministrów, które uznały, że projekt jest niezgodny z Konstytucją.
Istnieje realne ryzyko, że utracą
niezależność od rządu organizacje,
które pełnią funkcje strażnicze, rozliczają instytucje państwowe, zajmują
się ich monitoringiem, a także bronią
praw mniejszości. W ich miejsce pojawią się inne, które będą legitymizować politykę rządu. Najboleśniej
możemy przekonać się o tym już
podczas wyborów samorządowych
w 2018 roku. Co się stanie jeśli monitoringiem tych wyborów zajmą się
jedynie finansowane przez PiS Kluby
Gazety Polskiej, Ruch Kontroli Wyborów czy Solidarni 2010? Upadnie też
wiele instytucji pomocowych. Przypomnijmy: PiS odebrał już pieniądze
takim organizacjom społecznym,
jak Fundacja Centrum Praw Kobiet,
niosąca pomoc kobietom – ofiarom
przemocy domowej oraz wstrzymał
dofinansowanie dla Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
Polska w latach 2016-2021 ma
otrzymać łącznie 809 mln, a Węgry
215 mln euro z Funduszy Norweskich. 10 proc. tych środków jest
przeznaczonych na społeczeństwo
obywatelskie.
Dorota Wojciechowska-Żuk

Tekst powstał na podstawie książki
Lindy Polman „Karawana kryzysu. Za
kulisami przemysłu pomocy humanitarnej” (Wydawnictwo Czarne, Wołowiec
2018 [wydanie drugie]) oraz artykułów
z serwisu oko.press.
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PROCES ZAWŁASZCZANIA PAŃSTWA
PFN

SENAT

Polska Fundacja Narodowa to niby niezależna instytucja, finansowana ze
środków pochodzących z państwowych spółek. W teorii miała
zająć się promocją polskiej marki
w świecie. W praktyce realizuje
cele propagandowe partii, a kierują nią ludzie powiązani z PiS.

Opanowany przez większość rządzącą stał się izbą bezrefleksji – ta
kadencja jest rekordowa pod względem ilości ustaw przegłosowanych bez poprawek,
a czasem nawet bez żadnej dyskusji. Zaowocowało to nawet przypadkiem uchwalenia
omyłkowo innego tekstu niż przysłał Sejm.

SŁUŻBA CYWILNA

Jedna z pierwszych ofiar nowego
reżimu. Ponieważ PiS uznał, że
ustawianie przetargów jest zbyt czasochłonne, to je zniósł. Teraz może obsadzać stanowiska w SC dowolnie, zwłaszcza, że zlikwidowano wymóg 5 lat braku przynależności do
partii. Każdy członek PiS może więc dowolnie
szybko zostać mianowany urzędnikiem.

MEDIA NARODOWE

PREZYDENT

Jak zwykle padły łupem zwycięskiej partii, jednak tym razem zasięg
i tempo wymiany kadr był rekordowy.
Liczba spółek podległych politykom dodatkowo rośnie dzięki polityce "repolonizacji". Nowym zjawiskiem jest zmuszanie
państwowych firm do finansowania różnych, partyjnych w zasadzie projektów.

Minister Obrony Narodowej, Antoni Macierewicz w ciągu pierwszych dwóch lat rządów pozbył się większości
doświadczonych generałów i oficerów oraz
anulował kilka ważnych, prawie sfinalizowanych przetargów. W zamian jest niewiele
oprócz ukochanego projektu ministra, wojsk
obrony terytorialnej, które mają zwalczać
wroga zewnętrznego i co ważniejsze – wewnętrznego.

SAMORZĄDY

Ostatni obszar władz publicznych, w którym PiS ma jeszcze
mało do powiedzenia. Ale i to się za rok może zmienić. Partia szykuje poważne zmiany w ordynacji wyborczej, rozkręca przemysł
propagandowy, a w odpowiednim momencie kampanii zapewne sypnie
groszem. Samorząd ma być zresztą ograniczony do rezerwuaru synekur.
Prawdziwa władza ma być skupionana w Warszawie.

TRYBUNAŁ
KONSTYTUCYJNY

SEJM

SPÓŁKI SKARBU
PAŃSTWA

WOJSKO POLSKIE

Rząd nie mógł na dobre zacząć demolki państwa prawa
dopóki nie miał po swojej stronie mediów
publicznych. Dlatego padły one szybko łupem PiS. Odebrano konstytucyjnie wybranej KRRiT bezpośredni nadzór nad nimi
i przekazano go nowo utworzonej i obsadzonej swoimi ludźmi Radzie Mediów
Narodowych. Szefem TVP został polityk
z krwi i kości – Jacek Kurski i w całej Polsce
popłynęła szerokim strumieniem propaganda. Prym wiodą słynne "paski TVP".

Potrafi podpisywać niekonstytucyjne ustawy, jeśli zależy na tym partii. W 2015
odmówił zaprzysiężenia 5 sędziów TK wybranych przez Sejm poprzedniej kadencji. Później w środku nocy zaprzysiągł na ich miejsce sędziów-dublerów. W grudniu
2016 powołał mgr Przyłębską na p.o. prezesa TK mimo urzędowania wiceprezesa. Niespodziewanie wobec ustaw o KRS i SN zastosował weto, by wzmocnić swoją pozycję. Jego
własne wersje projektów tych ustaw są równie niekonstytucyjne, jak te zawetowane.

MINISTER

RZĄD

Na czele rządu stanęła Beata Szydło, ale karty rozdaje poseł Kaczyński, który
decydował o obsadzie ministerstw. Premier złamała
Konstytucję
odmawiając
druku wyroków TK. Rząd
prowadzi politykę zagraniczną nastawioną na zerwanie związków z Europą,
wewnątrz uprawia politykę
centralizacji władzy i dzielenia społeczeństwa. Wysokie poparcie daje natomiast
zwiększenie transferów socjalnych.

Dominuje oczywiście większość parlamentarna, ale tempo prac nad ustawami jest niespotykane na tle poprzednich kadencji i w ogóle w Europie. Opozycji ograniczono
głos w dyskusji, pozbawiono ją wpływu na najważniejsze komisje, w tym ds. służb specjalnych.
Sejm w ciągu roku aż 8 razy nowelizował ustawę
o TK, aby przejąć to ciało. Złamał też Konstytucję
uchylając uchwały poprzedniego Sejmu.

KRS

Krajowa Rada Sądownictwa
to centralny organ chroniący niezawisłość sędziów. Dlatego jest
to organ szczególnie mocno atakowany. Wszystkie projekty PiS o KRS
przewidują wybór tego ciała przez
polityków. Dodatkowym novum jest
możliwość wchodzenia do Rady nie
tylko sędziów, ale też prokuratorów
i komorników, czyli ludzi zależnych
od prokuratora generalnego-ministra
sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry.

PROKURATOR

Zbigniew Ziobro nie
tylko połączył w swym
ręku stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, ale również zagwarantował sobie bezpośredni wpływ
na obsadę stanowisk prezesów sądów. Dzięki temu rozpoczął
szeroko zakrojoną akcję dymisji (wysyłanych faksem) i awansów.
Nie udało mu się natomiast zdobyć kontroli nad KRS i SN. Tam
jego ambicje zablokował prezydent Duda.

Po roku od wygranych wyborów parlamentarnych opanowany przez członków wybranych przez PiS. Prezesem
została niezgodnie z przepisami mgr
Julia Przyłębska, która wraz ze swoim
zastępcą jest oskarżana o powiązania
ze służbami wywiadowczymi. Organ
obecnie sparaliżowany, w systemie
władzy PiS w zasadzie zbędny, ale
musiał być opanowany w pierwszej
kolejności, aby nie blokował dalszego
łamania Konstytucji i zawłaszczania
państwa.

SĄD NAJWYŻSZY

Jeszcze nie jest w rękach PiS, ale
nowe przepisy mają umożliwić wymianę połowy składu SN, w tym prezes Gersdorf. Dodatkowo powstać mają nowe izby
do zatwierdzania ważności wyborów, dyscyplinowania sędziów i do rozpatrywania skarg
nadzwyczajnych. Wszystkie zostaną naturalnie obsadzone wg nowych zasad, czyli zgodnie z kluczem lojalności wobec PiS.

SĄDY POWSZECHNE

Awanse sędziowskie już są uzależnione od ministra Ziobry, po upolitycznieniu KRS cały wymiar sprawiedliwości stanie się częścią systemu
partyjnego PiS. Wówczas nie będzie już kompromitujących wpadek w śledztwach:
od teraz prokurator i sędzia będą otrzymywać te same instrukcje z ministerstwa.
Przypomina to system "jednolitej władzy" stosowany w doktrynie politycznej PRL.
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Przetoczyła się dyskusja, czy KOD powinien brać udział w tworzeniu koalicji partyjnej antyPiS. Tę dyskusję w Lubelskiem sprowokowały też wstępne przymiarki do realizacji projektu OKW w wyborach samorządowych 2018, gdzie trzeba było sobie wstępnie odpowiedzieć na pytanie, jakie jest miejsce KOD
w procesie około- i wyborczym. Mamy w Lublinie świetnego prezydenta (z PO), którego większość z nas
widzi dalej w tej funkcji, ale czy powinniśmy jako KOD czynnie zaangażować się we wspieranie jego
wygranej? Oto dwugłos z regionu Lubelskie w tej sprawie.

N ie uciekniemy od polityki
Idealny samorząd miejski wyobrażam sobie jako zgrany zespół:
dobrych gospodarzy, społeczników,
ekspertów, ludzi potrafiących „myśleć miastem”. Dodatkowo, niepowiązanych z partiami ani z żadnymi
grupami interesów. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia samorządu
idealnego byliby wyborcy idealni, tzn.
zgłaszający kandydatury spełniające
wymienione kryteria, poświęcający
mnóstwo czasu na poznanie wszystkich kandydatów, niełasi na kiełbasę
wyborczą, zorientowani w potrzebach miasta i kierujący się wyłącznie
dobrem ogółu. Takich cudów nie ma.
Wybieramy samorządy mające się
nijak do tego ideału, mające jednak
tę podstawową zaletę, że są realne.
Praktyka wygląda więc tak, że wybieramy samorządowców prawie wyłącznie z partyjnych list kandydatów.
Polityki w wyborach samorządowych jest mniej niż w parlamentarnych, ale i tu jest wybór przyszłego
programu, wartości, stylu i skuteczności rządzenia, wreszcie ludzi, którzy władzę dostaną.
Te, które odbędą się już za niecały
rok z dwóch powodów nie będą zwykłymi wyborami. Jak wiemy, PiS gorączkowo majstruje przy ordynacji
wyborczej. Ruszy, a właściwie już ruszyła potężna machina propagandowa, nie mamy też żadnej gwarancji,
że wyniki wyborów nie zostaną sfałszowane. Szanse kandydatów będą
więc nierówne i istnieje obawa, że
PiS przejmie samorządy ze wszystkimi tego konsekwencjami. Tu pojawia
się drugi powód. Jeżeli PiS weźmie
samorządy, to zaciąży to w bardzo
istotny, być może decydujący sposób na wyniku przyszłych wyborów
parlamentarnych. Dlatego jestem

przekonana, że podstawowym celem
tych decydujących wyborów powinno być niedopuszczenie do przejęcia
samorządów przez PiS.
Przegrana PiS stwarza pewne
pole manewru, daje nam czas na
działalność w zakresie edukacji społecznej, na otwieranie ludziom oczu
na skutki polityki PiS, na patrzenie
partiom na ręce i wywieranie na
nie presji, czego – przyznajmy się –
w złudnym poczuciu bezpieczeństwa
dotychczas nie robiliśmy. Wreszcie
jest to czas, kiedy nawet bez naszych
działań sympatycy PiS zaczną na
własnej skórze odczuwać boleśnie
skutki swoich wyborów.
Te wybory, choć tylko samorządowe, będą rodzajem plebiscytu – kto
jest za zmianami wprowadzanymi
przez PiS, a kto przeciw. Pozostając neutralni jako KOD, wyjdziemy
wprawdzie z tych wyborów nieskazitelni jako stowarzyszenie, ale zupełnie już bezradni w obliczu zniszczeń,
jakich będzie dopuszczał się PiS,
żeby w pełni zawładnąć państwem.
Niedawno jeden z harcowników PiS
wypuścił próbny balon – plan delegalizacji opozycji. To nas właśnie
może czekać.
KOD od początku opowiedział się
po jednej stronie sporu o ustrój. Nie
wspierał konkretnej partii politycznej, ale gotów był współpracować ze
wszystkimi, którzy bronili podstaw
ustroju demokratycznego. Sytuacja,
jeżeli chodzi o komitety wyborcze, może być dwojaka. Jeżeli partie
i organizacje pozarządowe dojdą do
porozumienia i przystąpią do wyborów jako koalicja – a wydaje się
to w wielu miejscach jedyną szansą
na wygranie wyborów – popieramy
koalicję no logo. Nie piszę o formach

tego poparcia, bo będą one różne
w zależności od stopnia zaangażowania grupy. Jeżeli koalicja się nie
zawiąże i powstaną odrębne komitety wyborcze, musimy rozstrzygnąć,
który z nich jest najbliższy reprezentowanemu przez nas systemowi
wartości i wspierać go – nie przez
zgłaszanie oficjalnego poparcia KOD
– bo tego robić nie powinniśmy, ale
przez obnażanie słabości przeciwnika. To kryterium dotyczy również
wyborów prezydenta.
W wielu miastach jest sytuacja,
jaką mamy również w Lublinie. Ubiega się o reelekcję bardzo popularny
prezydent Lublina. Pomimo rzeczywistych dokonań i sympatii mieszkańców, jego ponowny wybór wcale
nie jest do końca pewny ze względu
na to, że Lubelskie jest bastionem PiS.
Ponowny wybór prezydenta stanowi
dla nas gwarancję, że w przyszłych
sporach będzie bronił tego, co KOD
od początku uważa za najważniejsze,
czyli ustroju demokracji parlamentarnej. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Uważam, że w tej sytuacji
powinniśmy poprzez dostępne nam
formy działania bardzo aktywnie
i pod szyldem KOD wesprzeć kandydaturę obecnego prezydenta.
Jeżeli chcemy doczekać czasów,
kiedy wiadomości polityczne będziemy mogli kwitować ziewnięciem,
musimy niestety teraz działać politycznie. I to bardzo.
Ewa Zielińska,
KOD Lubelskie
KOD LUBELSKIE
mail: lubelskie@ruchkod.pl
biuro: Lublin, ul. Ogrodowa 10/1a,
tel. 506 780 035
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Bądźmy sobą i róbmy swoje
§ 22 ust. 6 pkt b Statutu Stowarzyszenia KOD wyklucza naszą rolę
w tworzeniu i popieraniu komitetów wyborczych. Jesteśmy ruchem
obywatelskim, z obroną demokracji
w nazwie, który od początku mówił,
że chce patrzeć KAŻDYM rządzącym
na ręce. Na pytanie, gdzie byliście,
gdy poprzednio rządzący w niekonstytucyjny sposób wyłonili 2 sędziów TK, odpowiadaliśmy „nie było
nas wtedy i szkoda, że nas nie było,
ale teraz jesteśmy i będziemy patrzeć politykom na ręce”. Jak chcemy
to robić, jeśli będziemy niektórych
z nich wspierali w tworzeniu koalicji
przeciw innym? Niektórzy mówią:
„będziemy patrzeć, ale później, teraz
kraj się pali i trzeba robić wszystko,
by uwolnić nas od podpalaczy”. Co to
znaczy? Czy podczas tego uwalniania
przestajemy być obrońcami demokracji? Czy podczas tego uwalniania
cel uświęca środki?

Dlaczego filozofowie, jak wynika
z badań, dobrze radzą sobie w życiu?
Chyba dlatego, że operują takim narzędziem jak zasady logicznego myślenia.

W każdej odpowiedzi na pytanie o sens naszego zaangażowania
w interakcje między partiami kryje
się wewnętrzna sprzeczność logiczna. Jeśli widzimy swoją niezbędność
przy tworzeniu koalicji politycznych,
dla skutecznej obrony państwa prawa i ładu demokratycznego, któremu zagrażają ci, przeciwko którym
koalicja ma powstać, tzn., że nie

wierzymy, że partie polityczne same
zrobią wszystko, co jest konieczne
dla obrony tych wartości. Nie zrobią,
bo nie potrafią, bo nie chcą, bo przeszkadzają im partykularne interesy?
Jeśli którąkolwiek z tych przyczyn
widzimy i dlatego chcemy jako KOD
się zaangażować w to sklejanie, to
nasuwa się pytanie, czy warto, czy
powinniśmy wspierać tych, którzy
nie potrafią, nie chcą się wznieść nad
partykularny interes. Jeśli natomiast
potrafią, to nie zastępujmy ich w ich
roli! Okażmy im zaufanie, że wywiążą się ze swojej politycznej roli w tak
dramatycznym dla Ojczyzny momencie. Jeśli nie teraz to kiedy?

Zdrowe funkcjonowanie społeczeństwa opiera się na zaufaniu, że
każdy w nim wypełni najlepiej jak
potrafi swoją rolę. Skoro przychodzi
nam do głowy, by wspierać ich łączenie się i wygraną, to mam nadzieję znaczy to, że wierzymy, że dadzą
radę, że mają pomysł i dobre intencje
i zdolność kompromisu. Jeśli jest inaczej, to nie wolno ich popierać, a trzeba od nich po obywatelsku wymagać,
by podjęli trud i pracę nad zmianą.
Bądźmy sobą, NGOSem, obywatelami, stańmy twarzą do nich i zapytajmy ich, co mają do zaproponowania
obywatelom. Zapytajmy wraz z innymi obywatelami, co zrobią teraz, by
odpowiedzieć na potrzeby naszego
kraju i społeczeństwa. Poprzednio
rządzący nie sprostali istotnej części ważnych potrzeb przyprowadziło
obecnie łamiących Konstytucję do
władzy. Pomóżmy opozycji naszymi
obywatelskimi pytaniami skonstruować wyraziste programy, by obywatele, wyborcy, poczuli, że mają
w swoim zróżnicowaniu poglądowym różne, wyraźne opcje do wyboru. Może wyborcy PiS dostrzegą
wówczas, że istnieje na scenie politycznej ktoś, kto również ma do
zaoferowania rozsądny program socjalny, a przy tym nie łamie Konstytucji? Pretendujący do sprawowania
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władzy muszą w końcu poczuć, że nie wygrywa się tylko
będąc mniejszym złem, nie
będąc PiSem, lecz będąc wyrazistą,
konkretną pozytywną alternatywą.

W demokratycznym państwie
każdy powinien być sobą: Trybunał Konstytucyjny trybunałem, sądy
sądami, parlament parlamentem,
partie partiami, a organizacje pozarządowe nimi właśnie. Słowem,
wypełniać cele, dla których powstały. Bardzo wyraźnie i dotkliwie doświadczamy obecnie skutków tego,
że poszczególne organa państwa
wbrew prawu robić to przestają. Prezydent zamiast stać na straży Konstytucji, pomaga rozmontować TK,
miast być przywódcą sił zbrojnych,
pisze petycje do ministra obrony,
politycy chcą stanowić prawo i równocześnie sądzić z jego przestrzegania, rząd przestał być rządem, a stał
się podwładnym, sędziowie, którzy
mieli podlegać tylko prawu mają być
od teraz posłuszni rządzącym. Czy
w związku z tym obywatele, ruchy
obywatelskie mają stać się partiami
lub zastępować je w działaniu? Nie!
Powinny ich wspomagać w stawaniu
się wyrazistszymi, lepszymi partiami. Zblatowanie partii, doprowadzenie do momentu, że trudno było odróżnić, kto jest lewicą, a kto prawicą,
brak wyraźnie różniących się ofert,
otworzył drogę do władzy obecnie
rządzącym, groźnym populistom.
Opór może im stawić tylko nowa jakość: lepsze partie, dojrzalsze obywatelskie społeczeństwo, bardziej
merytoryczni i wnikliwi dziennikarze edukujący społeczeństwo. Każde z nich, najlepiej jak potrafi, po
SWOJEMU, bo inaczej nie będziemy
wiarygodni, ani jako partie, ani jako
organizacje pozarządowe, ani jako
media.
Danuta Jaroć,
KOD Lubelskie
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Ostatnie klatki filmu, zapadła ciemność, potem na sali kinowej zapalono światło i rozpoczęła się
dyskusja. Nie zostałem długo, bo na jaki temat dyskutować po tym, gdy się zobaczyło taki ogrom nieszczęścia? Nieszczęścia ludzi i miasta, którego już nie ma, bo Aleppo już nie ma. O czym dyskutować,
kiedy zrozpaczony ojciec kładzie do grobu dwoje zabitych dzieci?

„Aleppo. Notatki z ciemności”

Rodzina uciekająca ze zniszczonego
Aleppo. 29 stycznia 2014 Fot. Saad
Abobrahim/REUTERS.

Swoiste déjà vu
Jakże wiele obrazów było takich
samych, jak w stworzonym z wielu
kronik dokumencie „Powstanie warszawskie”. Kikuty domów, między
nimi ściany przebite dla bezpiecznego przemieszczania się wzdłuż ulic,
bo na ulicach śmierć sieją snajperskie kule. Widziałem kiedyś reportaż z wojny na wschodniej Ukrainie.
Te same obrazy ludzkich nieszczęść,
obrazy zniszczonego Doniecka i moja
znajoma, Elizaveta – anestezjolog.
Młoda piękna blondynka, przerażona okropieństwem wojny. Nie
miała już domu i szpitala, w którym
pracowała, postanowiła uciec do
Turcji. Siedzi w Antyli i znów jest
przerażona rozlewającą się tyranią,
nietolerancją. Mnie też matka wyniosła z bombardowanej, niszczonej
Warszawy. Udało jej się, nie dosięgła
nas kula snajpera, nie trafił odłamek
pocisku czołgowego, jestem jednym
z niewielu, którym się udało. O czym
dyskutować, o trupach, o rannych,
o sierotach?
Milczenie jest wymowne
Zostałem chwilę na tej dyskusji
i przychylam się do słów zaproszonego tam księdza, który najchętniej by
milczał. Jak rozmawiać o dzieciach,
o kobietach? Czy można dyskutować
o przewiezieniu kilkorga dzieci do
Polski na leczenie, żeby odpoczęły

od wojny? A co z resztą dzieci, kobiet,
starców? Selekcjonować do przywózki do nas, do spokojnego kraju?
A co później? Odwieziemy znów na
wojnę, albo do obozu na pustyni pod
namiot? Nie przywozić, zostawić,
często na śmierć, okaleczenie, na
głód i pragnienie brudnej wody?

Wybiórcza niepamięć
A nasi uchodźcy – czy rząd jeszcze pamięta, że było ich tak wielu? Że
ich nagrobki można znaleźć pod każdą szerokością geograficzną?
Józef Bem – bohater Polski i Węgier, obrońca Aleppo, tam zmarł na
malarię 10 grudnia 1850 roku. Pochowany w Turcji na starym cmentarzu wojskowym położonym na skalistej górze Dżebel el Isam.
Adam Mickiewicz – wieszcz
narodowy zmarł na uchodźstwie
w Konstantynopolu. Przewieziony
do Paryża i w 1855 pochowany na
cmentarzu Les Champeaux w Montmorency. W 1890 jego ciało przeniesiono na Wawel.
Tadeusz Kościuszko – bohater
Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zmarł na emigracji w Szwajcarii w Solura 15 października 1817 r.
Pochowany w pobliskiej miejscowości, ale zgodnie z testamentem ciało
wróciło do kraju.
Kazimierz Pułaski – bohater Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Zmarł na emigracji 11 października 1779 r. w Savannah, Georgia,
Stany Zjednoczone Ameryki. Pochowano go w morzu w pobliżu wyspy
św. Heleny, ale bardzo popularna
jest wersja, że jego ciało spoczęło
w nieoznaczonym grobie na plantacji Greenwich.
Władysław Anders – generał, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych.
Po wojnie przebywał na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii, zmarł

w Londynie 12 maja 1970 r. Pochowany na cmentarzu polskim na Monte Cassino, Włochy.
Jan Nowak Jeziorański, Ryszard
Kaczorowski – żyli po wojnie na
emigracji, wrócili do kraju po 1989 r.,
uznając Polskę za kraj wolny i demokratyczny. Pierwszego pochowano
20 stycznia 2005 na warszawskich
Powązkach, drugiemu możemy zapalić świeczki w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, gdzie został
pochowany wraz z żoną.
Oni, oraz inni tu nie wymienieni, uzyskali w świecie schronienie
i możliwość życia.

Pytania bez odpowiedzi
Refleksja po obejrzeniu filmu
w reżyserii Wojciecha Szumowskiego i Michała Przedlackiego: wojny
są straszne, a ja nie umiem o tym
dyskutować. Wracałem do domu
tramwajem, oświetlonym, pełnym
młodzieży z nosami wlepionymi
w swoje smartfony, uczesanej, dobrze
ubranej, sytej. Tam też przed wojną
była taka młodzież. A nasza Ojczyzna
czyż nie zmierza powoli ku dyktaturze, czyż nie zaczyna rozlewać się
faszyzm, nienawiść, nietolerancja?
Czy będziemy potrafili to zatrzymać?
Czy nie grozi nam strzelanie do siebie
z nienawiści? Czy nie czeka nas wojna domowa? Dużo jest tych „czy”, a ja
nie umiem na nie odpowiedzieć.
Film polecam do obejrzenia
wszystkim tak zaciekle walczącym
o to, żeby zamknąć granice przed
uchodźcami. Tym niehumanitarnym,
z gębami sytymi, pełnymi frazesów
o obronie kraju przed terroryzmem.
Ludomir Nowierski, KOD łódzkie
KOD ŁÓDZKIE
mail: biuro@kod-lodzkie.pl
biuro: ul. Gdańska 29, 90-715 Łódź,
tel. 505 007 309
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czyli (dekoderskie) analizy ludzi, działań i obsesji rządzącej partii w telegraficznym skrócie

S jak Strażnik

Dla wyborców PiS życie w Polsce
jest łatwiejsze, niż dla reszty. Stoją
przecież po tej stronie, gdzie racja,
gdzie prawdziwy Suweren, Jedyna
Sensowna Partia, a nawet Panbuk
i ojciec Rydzyk. Aż po horyzont wraz
z Panbukiem jest i Honor i Ojczyzna.
I tylko w oddali – choć nadal w Polsce – majaczy pustkowie moralne, po
którym snują się resortowe dzieci,
ogłupiała młodzież i inne poczwary,
z feministkami na czele. Życie wyborcy PiS jest łatwe, bo z telewizora
płyną dobre wieści – to nic, że tylko
z jednego programu. Kolorowe paski
w Wiadomościach czerwono na białym pokazują, gdzie stoi prawdziwy
patriota, a gdzie ZOMO. A jak ktoś nie
pamięta tej formacji albo z historii
nie umie, to dowie się z publicznej
TVP, gdzie stoją Tusk, Frasyniuk, Nieznany Mężczyzna z Wąsem, czy Obywatele RP do spółki ze strajkującymi
kobietami i kodorastami. Wszystko
jeden pies, który dawno powinien
zostać pogrzebany.

Teraz będzie to życie jeszcze
łatwiejsze. Od momentu, gdy PiS
przejęło i uzdrowiło Trybunał Konstytucyjny, konstytucyjne stało się
wszystko, co za konstytucyjne uznaje
sam prezes Jarosław Kaczyński. Tak
to sobie ustalił z prezydentem Dudą.
Wcześniej ustalać nie musiał z nikim,
aż do lipca tego roku – kiedy Duda
miał atak, kto wie skąd sterowany –
i zawetował uzdrowicielskie ustawy
sądowe PiS. Na szczęście przeszło
mu, albo tylko udawał, żeby dokopać
niedawnemu przełożonemu, ministrowi Ziobrze. Ostatecznie jest tak,
jak być powinno. Duda dodał swoje
trzy grosze, ale bez większej szkody.
A dla Ojczyzny ratowania Konstytucja ma wreszcie jednego Strażnika,
Jarosława Kaczyńskiego.
Prezes PiS ma autorytet, ale dopiero dziś – gdy podjął się tej trudnej i szlachetnej misji – widać, jak
wielki. W końcu sama profesor prawa Krystyna Pawłowicz zgodziła się
dla niego złamać przysięgę poselską! Świadoma układu prezesa PiS

z Dudą przyklepała prezydencki pomysł skargi nadzwyczajnej. To taki
przegląd prawomocnych wyroków
i szansa na wyłuskanie tych, które
można jednak zmienić, „jeżeli jest to
konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej” (jak zachwalał ją prezydent).
Sprzeczny wprawdzie z Konstytucją,
ale tylko tą w uboższej wersji, z czasów gdy nie miała ona jeszcze Strażnika. Profesor Pawłowicz w czasie
obrad sejmowej komisji przyznała
więc głośno: „Sam fakt, że piszemy
coś sprzecznego z Konstytucją, jest
niezwykle demoralizujący prawnie”.
I podpisała, co trzeba. Oczywiście
dla Panbuka, Ojczyzny ratowania
i przede wszystkim dla porządku, bo
prezes porządek lubi. I sam najlepiej
wie, co jest konstytucyjne, a co potrzebuje czasu i troski, aby takim się
stać.
Monika Piotrowska-Marchewa
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Rozmowy z kotem
Nasza rzeczywistość jest tak zwariowana, że już chyba nikogo nie dziwi, że na Facebooku
gada ze mną mój kot. Jedynie moi znajomi niepokoją się o jego wątrobę, bo na trzeźwo
komentować tej rzeczywistości to on nie potrafi.

(26)

Kilka dni temu mojemu kotu odbiło. Przefarbował futro
na biało i zrobił sobie fryzurę afro.
– Kotku, dobrze się czujesz? – spytałem.
– A to nie słyszałeś prawdziwych patriotów? Europa ma
być biała i biała ma być rasa. Tobie to dobrze, bo jesteś
siwy, to Ci nie wpierdzielą, a ja? Jak mam żyć w Europie
jako biało-czarny dachowiec? Więc w ten
sposób demonstruję, że jestem godny życia na naszym kontynencie.
– Ależ Kotku, to tylko pogląd tych, którzy w marszu patriotów szli pod hasłem
„My chcemy Boga”. Inni tak źle nie myślą.
Futrzak nalał sobie do miseczki czegoś
mocniejszego, wypił i rzekł:
– Nie rozumiem. Chcą Boga i równocześnie chcą białej Europy? To oni nie
wiedzą, że Bóg jest czarnoskórym Chińczykiem? Przecież ten starszy Pan z obrazków, z siwą brodą na chmurce, to nie Bóg, tylko wyobrażenie artystów.
– Ciii – zatkałem mu pyszczek i dodałem. – A poza tym
hasło „Biała Europa” dotyczy ludzi, a nie zwierząt. Widziałeś krowy? Są kolorowe.
Futrzak znów sobie nalał, wypił, zamyślił się i odparł:
– Pańciu, a widziałeś wielbłąda? To właśnie była ruda
krowa, która myślała podobnie zanim do zoo wparowali
patrioci.
Rys. Włodzimierz Stelmaszczyk
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– Pańciu, dlaczego Donald Tusk jest zły i źli są posłowie,
którzy głosowali za rezolucją Parlamentu Europejskiego?
– spytał mnie nagle mój kot.
– Bo oni są zdrajcami i targowicą! – zawołałem jak na
prawdziwego patriotę przystało.
– Nie rozumiem – odparł futrzak, nalewając sobie do miseczki czegoś mocniejszego. – Nie pomyliłeś czasem skutku z przyczyną? Co było pierwsze: dewastacja polskiej demokracji czy krytyczny wobec dewastacji głos?
– To nie ma znaczenia! Ojczyzna jest naszą matką,
a o matce nie wolno mówić źle!
Futrzak nalał sobie do miseczki czegoś mocniejszego,
wypił i zaczął rozważać:
– Skoro Ojczyzna jest matką, to naczelnik musi być jej konkubentem. Jeśli więc agresywny konkubent stosuje wobec
matki przemoc, to mamy biernie przyglądać się, aż ją zatłucze? I mamy mieć za złe Parlamentowi Europejskiemu,
że naszej ojczyźnianej rodzinie założył niebieską kartę?
Tym razem nalałem sobie do miseczki i ja. – Kotku,
wprawdzie konkubent naszą mamusię leje bez opamiętania, ale ku uciesze 40 procent dzieci, którym dał po cukierku.
Futrzak wypił jednym haustem, aż zawirowało mu
w oczach i dokończył: – Kurde, ale się w naszej rodzinie
porobiło. Nie dość, że niebieska karta to jeszcze żółte papiery!
m

Zet do zeta
i będzie gazeta
Redakcja „Dekodera” pracuje społecznie i wszystkie
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o wsparcie, choćby symboliczną kwotą.
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