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BIULETYN KOMITETU OBRONY DEMOKRACJI

Na forach internetowych, w codziennych dyskusjach, nawet przy
rodzinnych stołach, Polacy się kłócą.
Każdy ma swoje zdanie nt obecnej
sytuacji politycznej, czy były prezydent Lech Wałęsa był Bolkiem, czy
Jaruzelski „musiał” wprowadzić stan
wojenny, czy „dobra zmiana” jest dobra. Ot taka nasza narodowa przypadłość. Niewiele trzeba, aby nas sprowokować.
Na szczęście raz do roku większość kłótni znika i Polacy robią
coś dobrego. Wspólnie. Ten dzień,
to Finał WOŚP – Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym
roku wypada 14 stycznia, już po
raz 26.
Od 1993 roku zbierane są pieniądze na zakup specjalistycznego
sprzętu do szpitali i na pomoc indywidualną. A wszystko zaczęło się od
zakupu pierwszego płucoserca na
potrzeby Centrum Zdrowia Dziecka. Obecnie Polska kardiochirurgia
dziecięca znajduje się w zdecydowanej światowej czołówce. Każdego
roku niemalże 3 tys. noworodków
ma wykonywaną operację na otwartym sercu z powodu wad wrodzonych. Jest to oczywiście zasługa pracy lekarzy, pielęgniarek i techników
w ośrodkach kardiochirurgii, ale ich
wykonanie nie byłoby możliwe bez
nowoczesnego sprzętu.
Ze zbiórek WOŚP zakupiono
ponad 44 tysiące nowoczesnych
urządzeń medycznych wykorzystywanych w diagnostyce, leczeniu i ratowaniu życia noworodkom,
niemowlętom i dzieciom, a także
wspierających opiekę medyczną dla
seniorów. Warto wspomnieć, że ze
środków zebranych podczas kolejnych finałów WOŚP prowadzone są
liczne Programy Medyczne oraz Program Edukacyjny pierwszej pomocy
„Ratujemy i Uczymy Ratować”, dzięki
któremu ponad 2,5 mln dzieci poznało jej zasady.

Co roku na ulice polskich miast
i miasteczek wychodzi tysiące wolontariuszy z puszkami i uśmiechem na
ustach, wiele firm wystawia stacjonarne skarbonki i prowadzi lokalne
zbiórki. Obserwuje się też wzmożony ruch na aukcjach internetowych.
Dla Polaków to nie jest zwykła akcja
filantropijna, to już znany na całym
świecie kulturowy symbol. Orkiestra
grała też poza granicami Polski, między innymi w Nowym Jorku, Rzymie,
Londynie, Paryżu, Dublinie, Reykjaviku, Oslo, Dubaju czy na Gibraltarze.
W tym roku rozpocznie swój koncert
w Pekinie.

Radość
pomagania

Sam Jurek Owsiak na te kilka dni
w roku wciela się w rolę charyzmatycznego przywódcy całej rzeszy
młodych ludzi czyniących dobro.
Pokazuje, że Orkiestra nie uznaje podziałów i jest uśmiechnięta. I to jest
chyba ten fenomen – fakt, że można
pomagać ponad podziałami (politycznymi, światopoglądowymi i religijnymi), w imię wyższych racji. Swoje rzeczy na aukcje na rzecz WOŚP
oferują różni ludzie, i ci sławni (jak
choćby obecna para prezydencka)
i ci zwyczajni. Niektórzy darczyńcy
pozostają anonimowi. I nikt nikogo
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nie szereguje ze względu na ilość
pieniędzy wrzuconych do puszki. Liczy się każdy grosz, zatem każdego
stać na wsparcie. W roku 2017 udało
się zebrać rekordową sumę 105 570
801,49 PLN.
Zmieniają się układy polityczne,
a Orkiestra gra nadal. Nawet gdy po
25 latach TVP odmówiło współpracy, a podczas Finału wymazywało
rozmówcom serduszka na wizji, Polacy nie dali się podzielić i byli jeszcze bardziej hojni niż zwykle – wg
zasady, że co nas nie zabije, to nas
wzmocni. W tym roku kontrolowany przez państwo Bank Pekao S.A.,
który od wielu lat prowadził konta
Orkiestry, wypowiedział współpracę. Jurek Owsiak nie załamał jednak
rąk – w końcu Orkiestra ma grać do
końca świata i jeden dzień dłużej –
tym razem zagra więc przy pomocy
MBanku. I kto wie, może znów padnie rekord? Bo ludzi dobrej woli nie
brakuje.

Jak co roku będzie wiele atrakcji,
bo jest tradycją, że pomaganie jest
radosne. A dowodem na to, że warto
są nowoczesne sprzęty i urządzenia
rehabilitacyjne oznaczone czerwonym serduszkiem, w które Orkiestra
wyposaża nasze szpitale, kliniki i oddziały opieki. Jest jeszcze niewątpliwa wartość dodana – to zjednoczenie
ludzi w imię chęci pomocy drugiemu
człowiekowi. A tego nie da się przeliczyć na żadne pieniądze.
Elżbieta Majewska-Cieśla
KOMITET OBRONY DEMOKRACJI
www: kod-ds.pl, ruchkod.pl,
dekoder.wroclaw.pl
Infolinia KOD DŚ: +48 729 055 215,
Info SMS, wyślij „KOD” na nr:
+48 881 526 849
KONTAKT Z REDAKCJĄ:
50-011 Wrocław, ul. T. Kościuszki
35 A, dyżur: wtorki 17:00-19:00,
kod.dekoder@gmail.com
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OBYWATELU,
ZACHOWAJ ENERGIĘ!

Za nami ponad 2 lata wzmożonej aktywności obywatelskiej, realizowanej w wielu nowych ruchach:
KOD, ORP, Akcja Demokracja, Dziewuchy Dziewuchom, Odnowa. W ciągu tych 2 lat dokonywały się między
nimi przepływy osób, same te ruchy
ewoluowały wewnątrz, zmieniały
formułę. I to chyba dobrze, by mieć
wybór, co do miejsca realizacji swojej obywatelskiej aktywności, gdy
jedno z takich miejsc nas rozczaruje, okaże się nie takim, za jakie je
mieliśmy do niego przystępując. Dla
dobra społeczeństwa pożądanym
byłoby, by zadziałało tu empiryczne
prawo fizyki – zasada zachowania
energii, stwierdzająca, że w układzie izolowanym suma wszystkich rodzajów energii układu jest
stała w czasie. Dobrze byłoby, by
zasada ta w odniesieniu do energii
obywatelskiej miała zastosowanie
ograniczone: by energia wyczerpana
w jednym miejscu nie zanikała, lecz
uaktywniała się w innym. Natomiast
bardzo wskazane byłoby jednak budzenie się uśpionych dotąd obywateli.
Gdy zawodzi funkcjonowanie
zasad demokracji, jeśli chodzi
o interakcje między głównymi organami państwa (trójpodział władzy), zupełnie strategiczną staje
się sprawnie działająca oddolna
demokracja, której fundamentem
jest aktywność obywateli oparta
na ich dużej świadomości społecznej.
W rozmowie z Anitą Werner RPO
Adam Bodnar nazwał tę aktywność
świadomością konstytucyjną, na
różne sposoby stojącą na straży Konstytucji, m.in. poprzez protesty i edukację. Konstytucyjnie wyznaczony
strażnik zasad konstytucyjnych zawiódł, obywatele muszą go zastąpić.
Tym, którzy zaczynają wątpić
w sens tej aktywności, bo nie osiągnęliśmy oczekiwanych skutków, zacytuję Dalajlamę: Nasza przyszłość
jest w naszych rękach. Każdy może

przecież przysłużyć się społeczeństwu. Jedna osoba – wśród tak wielu na planecie – może się wydawać
zbyt mała i nieznacząca, aby mieć
istotny wpływ na losy ludzkości,
ale to właśnie nasze działania wyznaczają kierunek, w którym zmierza społeczeństwo.

Przed nami sprawa tak zasadnicza dla demokracji jak wybory do
władz naszych lokalnych wspólnot.
Art.2 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż samodzielność gmin podlega ochronie
sądowej. Jednakże nic nie chroni
obecnie niezawisłości sądów, więc
i samorząd jest zagrożony. A tymczasem do zakresu działania gminy
należą wszystkie sprawy publiczne
o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6 ust. 1 tejże ustawy),
tzn., że to, co nie jest uregulowane
ustawami, może być uregulowane na
poziomie Twojej gminy przez radnych, których wybierzesz.

Gmina zatem decyduje o wielu
dziedzinach Twego codziennego
życia, mając bezpośredni wpływ
na Twoje wydatki, Twoją jakość
życia i Twoje prawa. Poprzez
uchwały Rada Gminy tworzy prawo
miejscowe, które mieszkańców gminy obowiązuje na równi z prawem
stanowionym centralnie. To tymi
uchwałami decyduje o wysokości podatków lokalnych, więc podatku od
nieruchomości, wysokości opłat za
użytkowanie wieczyste gruntów, za
parkingi, za bilety komunikacji miejskiej. W planach zagospodarowania
przestrzennego ściśle określa Twoje prawa właścicielskie, co wolno Ci,
a czego nie wolno na należącej do
Ciebie działce, czy możesz na niej
postawić budynek parterowy czy
piętrowy, czy wolno Ci w takim budynku wykonywać także usługi,
a czasami nawet jakiego koloru masz

mieć pokrycie dachu, ile na Twoim
osiedlu będzie terenów służących
rekreacji, jak zostaną zagospodarowane, jakie drogi się wybuduje, jakie
środki przeznaczy się na biblioteki, kulturę, edukację, czy powstanie
dom dziecka, żłobek, przedszkole,
czy dom opieki społecznej, jak będzie się realizować ochronę środowiska, kto i jakie bonifikaty uzyska na
zakup nieruchomości gminnych. Najkrócej mówiąc to samorząd gminny
w dużej mierze decyduje o klimacie
życia w Twoim mieście, o kierunkach
jego rozwoju, priorytetach zaspokajanych potrzeb mieszkańców. I to jest
właściwe, bo przedstawiciele tego
społeczeństwa, wybrani przez Ciebie w wyborach samorządowych lepiej znają specyfikę gminy i potrzeb
jej mieszkańców niż wysłannicy ”na
teren” politycznej władzy centralnej.
Tymczasem mentalny centralizm
obecnej ekipy rządzącej dał o sobie
znać w 2017 roku próbami pozbawiania samorządu jego ustawowych
kompetencji (pisałam o tym w 15
numerze Dekodera). Zbliżające się
wybory samorządowe to sprawdzian
Twojego lokalnego patriotyzmu. Miej
wpływ na to, kto o tych ważnych dla
Ciebie, wyżej wspomnianych sprawach, będzie decydował. Zainteresuj
się, co kandydaci sądzą o autonomii
samorządu od władzy centralnej, czy
będą realizować Twoje potrzeby, czy
ideologię polityków z Warszawy. Czy
sam, czy w ramach wybranego ruchu
obywatelskiego zainteresuj się kampanią wyborczą, obietnicami kandydatów, ale też dopilnuj, by same
wybory przebiegły uczciwie, zgłoś
się do któregoś z komitetów wyborczych, by stać się członkiem komisji
obwodowej lub mężem zaufania.
Danuta Jaroć, Lublin
KOD LUBELSKIE
mail: lubelskie@ruchkod.pl
biuro: Lublin, ul. Ogrodowa 10/1a,
tel. 506 780 035
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W grudniu przez Polskę przetoczyła się fala manifestacji przeciwko
zmianom dokonywanym przez PiS
w sądownictwie. Najgoręcej było
w samej stolicy, gdzie odnotowano
przypadki użycia gróźb karalnych
wobec dziennikarki TVP i obrzucenia
limuzyn rządowych jajkami. Dla jednych to skandal, inni wskazują na dopuszczalną formę protestu w kontekście brutalnych ingerencji w prawo
i ustrój państwa. Gdzie leży granica?

karki, to retorsje grubo przekraczające granice zdrowego rozsądku. Lider
Obywateli, Paweł Kasprzak, mimo
że przeprosił dziennikarkę za zachowanie ich sympatyka (Franciszek J.
również przeprosił), stwierdził, iż to
była prowokacja, zaś teraz trwa nagonka na tego człowieka.
Kolejna sytuacja wydarzyła się
kilka godzin później przed Pałacem
Prezydenckim, gdzie odbywała się
desygnacja Mateusza Morawieckiego

robić takich rzeczy. W obronie
konstytucji również. Proszę
o opamiętanie. Do sprawy odniósł się także Władysław Frasyniuk. Stwierdził, że jajka nie
są tym samym, co kamienie
i nikomu krzywdy nie zrobią.
Nic takiego się nie stało. Kamień to już jest inna rozmowa.
Ja wiem, że może się tak zdarzyć. Jeżeli władza będzie napinała tę procę, to
z tej procy może ten kamień wylecieć –

Na granicy niewiadomej

To był feralny dzień nie tylko dla
polskiego sądownictwa, ale również
dla protestujących, którzy mieli nadzieję wywrzeć presję na rządzących.
8 grudnia Sejm większością głosów
przyjął projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa, które de facto oddają władzę
sądowniczą w ręce polityków. Decyzja ta sfrustrowała manifestujących
na ulicach, którzy protestują już od
lipca, kiedy PiS próbował pierwszy
raz przejąć kontrolę nad sądami.
Wśród protestujących znaleźli się
m.in. członkowie Komitetu Obrony
Demokracji, Akcji Demokracji, Obywateli RP czy OSK, ale także osoby nie
związane z żadną z tych grup.
Pierwsze zdarzenie miało miejsce tego samego dnia przed Sejmem.
Sympatyk Obywateli, Franciszek J.,
nie należący oficjalnie do ruchu, obraził dziennikarkę i pracowników
TVP, co zarejestrowała kamera. Był to
wynik przepychanki i ostrej wymiany zdań. 60-letni protestujący użył
w stosunku do dziennikarki m.in. takich słów: bo ci łapy połamiemy, lub
więcej mam szacunku dla k..wy spod
latarni, niż do ciebie. W kolejnych
dniach został zatrzymany, postawiono mu zarzuty, a policja wkroczyła do
jego domu i baru, który prowadzi.
Obywatele RP oburzyli się, sugerując, że nagranie zostało zmanipulowane, a policja weszła do domu
Franciszka J. nielegalnie, co natychmiast służby zdementowały. Konrad
Piasecki, dziennikarz „Radia Zet”, napisał: (…)zatrzymywanie kogoś na 48
godzin, rewizja, rekwirowanie telefonów za chamskie odzywki do dzienni-

Zatrzymanie Klementyny Suchanow
Fot. Piotr Łapiński

na stanowisko premiera. Zebrała się
tam grupka Obywateli i ich sympatyków, by kontynuować protest. Gdy
limuzyny rządowe wyjeżdżały spod
Pałacu, część manifestantów obrzuciła je jajkami. Zatrzymano wówczas
cztery osoby. Jedną z nich była Klementyna Suchanow, autorka książek
o Witoldzie Gombrowiczu. Zdjęcie
z jej zatrzymania, na którym pisarka
skuta kajdankami leży powalona na
ziemi, szybko obiegło Internet.
Piękne, czarne BMW dostały od
nas w twarz – napisała potem na Facebooku. Następnie wyjaśniła: Nie
należę do Obywateli RP, a jaja rzucałam nie w ludzi, a w samochody rządowe, czyli symbol władzy, która dopuszcza się zbrodni dużo gorszych niż
żółtko na szybie. Z kolei w wywiadzie
dla portalu natemat.pl, powiedziała, że funkcjonariusze „byli bardzo
agresywni”. Moje ręce wyglądają tragicznie. Wczoraj pojawiły się pierwsze siniaki. Dziś jest mi trudno ruszać
nadgarstkami – czytamy.
W sieci zawrzało, wielu za pośrednictwem mediów społecznościowych
bulwersowało się zachowaniem policji. Paweł Kasprzak potępił jednak zachowanie protestujących: Nie wolno

przestrzegał na antenie TVN24.
Problem przekroczonej bądź nieprzekroczonej granicy rozbija się
o pytanie, w którym miejscu siedzimy.
Trzeba zauważyć, że obecne protesty
nie są typowe dla dobrze prosperującej Demokracji, bo nie walczy się np.
o podwyżki zarobków, ale właśnie
o samą Demokrację. Słuszność
metody wynika z przekonań danego obywatela. Dla jednych zasadą nieprzekraczalną i odróżniającą społeczeństwo demokratyczne
od niedemokratycznej władzy jest
wstrzymanie się od jakiejkolwiek
formy agresji, dla innych – z daleko
posuniętym autorytaryzmem nie da
się inaczej wygrać, niż dozwalając na
metody na co dzień nieakceptowalne.
Jednak czy oba podejścia mają status
uniwersalnych słuszności, które można zmieniać wedle upodobania?
Warto podkreślić, że wśród protestujących przeciwko działaniom
obecnej władzy przypadki agresji są
odosobnione. Demonstranci wybierają raczej drogę pokojowego manifestowania, wierząc w jej skuteczność.
Droga ta jest uprawniona, jeśli cofnąć
się pamięcią o trzydzieści lat, gdy bezkrwawo doprowadzono do upadku
reżimu w Polsce. Czy okaże się skuteczna? Czas pokaże. Ale na pewno
nie przecina się z cienką czerwoną
linią, która już została przekroczona.
Paweł Brol, KOD Opolskie
KOD OPOLSKIE
www.kodopole.pl,
e-mail: opolskie@ruchkod.pl,
tel. 729 055 222
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Polski rząd tworzy nowe
oddziały paramilitarne. Po
oddziałach WOT (Wojsk
Obrony Terytorialnej) ministra Macierewicza, minister
Szyszko postanowił powołać
zieloną policję. Dostanie ona
do ręki broń ostrą i prawo jej
użycia wobec zwierząt i ludzi. Gotowy jest już projekt ustawy powołującej ABE - Agencję Bezpieczeństwa
Ekologicznego. Jej przedstawiciele
będą mogli wejść bez uprzedzenia
do domów prywatnych i firm, rewidować samochody i rekwirować
dokumenty. Będą mogli np. strzelać
do psów strzegących podejrzane
obiekty. Niejednokrotnie dochodziło już do starć pomiędzy ekologami protestującymi przeciw wycince Puszczy Białowieskiej a policją.
Zdarzało się, że policja wkraczała na
teren obozów obrońców puszczy po
otrzymaniu anonimowych donosów
o przechowywaniu tam narkotyków.
Jeśli w emocjach komuś zadrży ręka,
skutki mogą być katastrofalne.
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uzależniona od narkotyków.
3. Osoba chętna do posiadania
broni będzie musiała uzasadnić powód. Oprócz sportu i łowiectwa może
to być szeroko rozumiana samoobrona (także obrona tzw. miru domowego) albo uczestnictwo w organizacji
proobronnej.
4. Aby dostać pozwolenie na broń
nie będzie potrzebna opinia psychologa, a jedynie lekarza rodzinnego.
Te cztery punkty wystarczą, aby
otrzymać obywatelską kartę broni,
legalizującą posiadanie strzelb, niektórych pistoletów i karabinów.
Dodajmy do tego jeszcze projekt
MON o budowie strzelnic w każdym powiecie i mieście na prawach
powiatu, który wg szacunków może
kosztować nawet 2,6 mld zł. A dla
lekarzy-rezydentów pieniędzy nie
było...
Czy zatem nadchodzi czas, że spory będziemy rozstrzygać przy pomocy broni palnej? Czy musi dojść
do masakry, abyśmy się opamiętali?

A powszechny dostęp do broni może
zwiększyć zagrożenie. W październiku podczas koncertu w Las Vegas doszło do strzelaniny – zginęło 59 osób
a 520 zostało rannych.
Zadziwiająco mniej sprzeciwu
widać wobec maszerujących po naszych ulicach prawicowych bojówkarzy tylko dlatego, że niosą na sztandarach swojskie hasła: „Bóg, honor,
Ojczyzna”. Bo to przecież nasz Bóg,
chociaż ziemskie rysy twarzy Jezusa bardziej przypominają syryjskich
uchodźców. Bo nasza narodowa wiara katolicka jest jedyną słuszną. 11
listopada we Wrocławiu doszło do
ulicznych przepychanek. Kobiety,
blokujące marsz tzw. patriotów, wyraziły swój sprzeciw wobec pogardy
dla kobiet, mniejszości wyznaniowych czy seksualnych i ograniczaniu
ich praw. Podczas marszu zorganizowanego przez byłego księdza Jacka
Międlara używano jedynie materiałów pirotechnicznych, a i tak jednej
z kobiet podpalono włosy rzuconą
flarą.

CZY BĘDZIEMY DO SIEBIE STRZELAĆ?

Zwłaszcza, że w obozie władzy,
szczególnie wśród przedstawicieli
klubu Kukiz’15, fascynacja dozbrajaniem Polaków trwa już od dawna.
Marzy im się broń dla każdego…
Jako autorzy ustawy liberalizującej dostęp Polaków do broni uzasadniają swój projekt: Zawsze gdy
w Polsce odradzał się patriotyzm, powodowało to wzrost zainteresowania
bronią – sytuację taką obserwujemy
także obecnie. Ta liberalizacja wzbudza wiele kontrowersji.
1. Pozwolenie na broń mają wydawać starostowie lub prezydenci miast,
a nie, jak do tej pory, policja.
2. Prawo do posiadania broni będzie przysługiwać każdej niekaranej
osobie, która ukończyła 21 lat (na
wniosek PZSS, PZŁ lub grupy rekonstrukcyjnej/proobronnej można wydać pozwolenie osobie po ukończeniu
18 roku życia), jest zameldowana w
Polsce, nie jest chora psychicznie ani

Nie wolno tolerować polityki zastraszania, bo negatywny przekaz
rodzi nieufność i agresję. Obawa
o bezpieczeństwo naszych dzieci np.
w szkołach wcale się nie zmniejszy,
jeśli strzelający szaleniec nie będzie
krzyczeć Allahu Akbar.
To muzułmańskie wyznanie wiary wzbudza, co do pewnego stopnia
jest zrozumiałe, wiele negatywnych
emocji. Kojarzy się bowiem z okrzykami wznoszonymi podczas ataków
terrorystycznych. Boimy się terrorystów, zatem przenosimy nasz
strach na islamistów. A strach rodzi
nienawiść – do innego zachowania
(którego najczęściej po prostu nie
rozumiemy), ubioru a w konsekwencji innych narodowości. To z powodu strachu narasta agresja wobec
obcokrajowców żyjących w naszym
kraju. Już teraz dochodzi do pobić
i rozbojów jedynie z powodu innego koloru skóry albo narodowości.

Czy jako społeczeństwo jesteśmy
gotowi na liberalizację dostępu do
broni? Czy tworzenie nowych oddziałów paramilitarnych jest uzasadnione? Chociaż część z nas tego
jeszcze nie zauważa – rodzi się dyktatura. Według Mao Tse-tunga, dyktatora komunistycznych Chin: „siła
polityczna wyrasta z lufy karabinu”.
Demokratyczna Polska już praktycznie nie istnieje i nie zmieni tego łatwiejszy dostęp do broni. Pozostaje
nam walczyć – rozliczać polityków
z działań i z wypowiadanych słów.
Czy wolno nam chować się za fasadą
określeń, że przecież: „Co ja mogę?”.
Przychodzą mi jeszcze do głowy
słowa Thomasa Jeffersona: Kiedy
obywatele boją się państwa, mamy
tyranię; gdy państwo boi się obywateli, mamy wolność.
Elżbieta Majewska-Cieśla
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Oszczędzanie na nauce
Uczelnie wyższe to dobre miejsca do badania przemian ekonomicznych. Przede wszystkim dlatego, że
przechodzi przez nie niemal cała klasa średnia oraz wyższa danego społeczeństwa. Zmiany na polskich uczelniach rozpoczęły się od spraw drobnych, niemal anegdotycznych. A to na niektórych z nich wprowadzono karty
zegarowe czy inne metody rejestrowania czasu pracy,
zaś na innych nakazano personelowi sprzątającemu założyć własną działalność gospodarczą i od tej chwili każda pani sprzątająca na uczelni była korporacją wynajmowaną w godzinach od-do.

W Polsce funkcjonuje 59 publicznych, akademickich uczelni
wyższych w tym 18 uniwersytetów i 18 politechnik.
Na fotografii Uniwersytet Wrocławski, fot. Wikipedia

Za tym kryją sie jednak poważniejsze zmiany, a punktem wyjścia są oczywiście pieniądze. I nie chodzi tu tylko
o sumę nakładów na polską naukę, a raczej o szczególny
sposób ich dystrybucji. W Polsce w końcu pierwszej dekady XXI wieku zmienił się bowiem radykalnie sposób
finansowania uczelni. Pieniądze nie płyną już ze stałych
funduszy strukturalnych, lecz za pośrednictwem Narodowego Centrum Nauki, które rozdaje środki w systemie
grantowym. Zdaniem Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej (jednej z organizacji, które piętnują prekaryzację polskich uczelni) finansowana grantowo uczelnia zamiast skupić się na rozwoju nauki (co nie zawsze
jest rentowne), rozwija się tak, jak rynek zagra.
Reforma ta miała na celu mobilizację polskich uczelni, tak by zaczęły konkurować o granty i studentów,
podnosząc przy okazji swój poziom. Ale – wspomniana
już – KKHP szacuje, że zaledwie co dziesiąty wniosek
badawczy ma w naszym kraju szansę na finansowanie
ze środków publicznych. W praktyce oznacza to loterię,
która obciąża naukowców, bo dobry wniosek grantowy
przygotowuje się nawet pół roku, przy nikłej szansie
na sukces. Toteż wprowadzenie nowej logiki zmieniło
nasze uczelnie wyższe w dżunglę, gdzie zwycięzca bierze wszystko. W efekcie głównym zadaniem większości
uczeni nie jest dydaktyka, ani badania, tylko szukanie
krótkoterminowych oszczędności.
Doprowadziło to m.in. do tego, że zamiast wykorzy-

stać skutki niżu demograficznego do stworzenia
mniejszych grup i indywidualnego kontaktu ze
studentem, likwiduje się infrastrukturę i upycha
studentów w zatłoczonych grupach ćwiczeniowych po
kilkadziesiąt osób.
Na dodatek, w związku z ciągłą presją na szukanie
oszczędności, uczelnie stają się coraz bardziej śmieciowym pracodawcą. Doktoranci są pozbawieni stabilności
zatrudnienia i słabo opłacani. Naiwny jest ten, kto sądzi,
że polskie uczelnie będą nadal rozwijać się dzięki heroizmowi jednostek. Zamiast rozwoju mamy intelektualny
drenaż: wyjazdy zdolnych naukowców za granicę lub do
sektora komercyjnego. Nowe osoby zatrudniane są niechętnie i w praktyce pracownik naukowy musi odejść
na emeryturę lub umrzeć, by zwolnił się etat. W najbliższych latach sytuacja jeszcze się pogorszy w związku
z tendencjami demograficznymi. Pieniędzy będzie jeszcze mniej, z powodu wprowadzenia zasady, że pieniądze
idą za studentem. Duże ośrodki naukowe, w Krakowie,
czy Warszawie, jakoś przetrwają. Uczelnie spoza wielkich metropolii już niekoniecznie. O konsekwencjach
tego zjawiska dla zrównoważonego rozwoju Polski niemetropolitalnej strach pomyśleć. Większość naszego
kraju stanie się Polską B lub nawet C.
Nieliczne głosy sprzeciwu domagają się na uczelniach
przywrócenia zaburzonej równowagi. Przypominają, że
nie ma na uczelniach obowiązkowych kursów z praw
pracowniczych, nie ma też prawnej możliwości prowadzenia akcji informacyjnych wśród studentów. Przeciętny polski student kończy więc studia z wiedzą taką, że
związkowcy to wichrzyciele – reprezentanci partykularnych interesów. A to przecież taka organizacja jak KKHP,
jako jedna z nielicznych, upomniała się o los zarówno
sprzątaczek jak i doktorantów na uczelniach wyższych,
wykazując, że w zasadzie losy te niewiele się od siebie
różnią, pod względem stabilizacji zatrudnienia. W tej sytuacji biznes coraz bardziej traktuje uczelnie wyższe w
Polsce jako instytucje służebne. Przykładem mogą być
chociażby obowiązkowe staże studenckie dostarczające
biznesowi taniej – a w tym przypadku nawet darmowej
– siły roboczej.
Wicepremier Gowin przedstawił wprawdzie swój
projekt "Ustawy 2.0" o szkolnictwie wyższym, ale trudno dziś orzec, jaki wpływ na finanse uczelni będą miały
nowe zapisy, dopóki nie będzie znany sam poziom finansowania. Zresztą czołowi politycy PiS mocno dystansują
się do pomysłów ministra, co niezbyt dobrze wróży samej reformie. Czy zatem coś się w tej kwestii zmieni?
Dorota Wojciechowska-Żuk
Na podstawie: Rafał Woś, „To nie jest kraj dla pracowników”,
Wydawnictwo WAB, Warszawa 2017
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ŚWIAT, KTÓREGO
2 kwietnia 2017 r. Doliną
Chochołowską suną tłumy turystów. Wszyscy chcą zobaczyć cud
natury. Rozpoczął się krótki, ale przepiękny spektakl przyrody – tatrzańskie hale pokryły tysiące kwitnących
krokusów. Pocieszająca to myśl, że
Polacy tak kochają przyrodę. Tylko
czy nasze dzieci i wnuki za kilkadziesiąt lat wciąż będą mogły ją podziwiać? Masowy ruch turystyczny
grozi degradacją niektórych, szczególnie popularnych miejsc. Jednak to
nie on jest głównym zagrożeniem dla
przyszłości biosfery. Jest nim niekontrolowana ekspansja człowieka. Tak
gwałtowna, że nie jesteśmy w stanie
wychwycić wszystkich jej skutków.
Część jednak jest już widoczna. Dane
są zatrważające.

Czekoladowa chciwość

Gdy siedząc wygodnie w fotelu
zjadasz słodką czekoladkę prawdopodobnie nie myślisz za bardzo
o Wybrzeżu Kości Słoniowej. Państwo to, położone w tropikalnej strefie Afryki niegdyś porastały niemal
w całości lasy równikowe. W 1990
r. pokrywały je jeszcze w 25 proc.
W 2015 zaledwie w 4 proc. Jak to
się stało, skoro państwo to od ponad
pół wieku jest niepodległe? Dlaczego
jego mieszkańcy nie chronią otaczającej ich przyrody? Odpowiedź jest
prosta – chcą przeżyć, a dla szybko rosnącej populacji najbardziej
opłacalną działalnością jest uprawa kakaowca. Spożycie czekolady

w bogatych krajach Północy wciąż
rośnie, do tego czekolada staje się
popularna w Chinach, stąd wielkie
koncerny spożywcze chętnie płacą za ziarno kakaowca. Nie tylko
farmerom, którzy żyją za 54 centy dniówki, ale przede wszystkim
urzędnikom, którzy w zamian za
łapówki przymykają oko na zakazy
i prawo mające chronić przyrodę.
Areał upraw jest wciąż poszerzany, tylko właśnie doszedł do granic
możliwości. Gleba pozbawiona gęstej szaty roślinnej szybko ulega wyjałowieniu, warunki życia gwałtownie się pogarszają. Co zrobią rolnicy,
gdy kakaowca nie będzie się już dało
uprawiać? Jak lasy mogą chronić nas
przed globalnym ociepleniem, skoro
drzew, które wiążą CO2 z atmosfery
zostało tylko 4 proc?

Wymierający mikrokosmos

Zapewne większość z nas może
przywołać z dzieciństwa taki obraz
łąki: dużo słońca, brzęczące owady i motyle uwijają się wśród kolorowych kwiatów. Tak rzeczywiście
kiedyś było. Ale już nie jest. Od 1989
niemieccy uczeni prowadzą bardzo skrupulatne badania biomasy
owadów latających w 63 miejscach
chronionych w Niemczech. W skrócie – każdego roku w tych samych
lokalizacjach chwytają i ważą ilość
owadów pojawiających się o wybranych porach roku. Dane jakie zebrali są gorzej niż niepokojące – do
2016 roku masa owadów spadła o

Zasięg lasów równikowych na Wybrzeżu Kości Słoniowej w latach 1990-2015.
Źródło: www. mightyearth.org

Obecnie w swą coroczną wędrówkę wyrusza 33 mln motyli monarchów, które z Kanady i Stanów Zjednoczonych migrują na
zimę do kilku dolin położonych w ciepłych
obszarach Meksyku. To dużo? Wydaje się,
żę tak, ale szacuje się, żę jeszcze ćwierć
wieku temu liczba wędrujących monarchów wynosiła ok. 1 mld osobników!

77-82 proc. Co gorsza – nie do końca wiadomo, dlaczego tak się dzieje.
Badania obejmowały bowiem obszary chronione, gdzie warunki siedliskowe powinny być w miarę stałe.
A jednak wszędzie zanotowano dramatyczne spadki. Zresztą problem
dotyczy nie tylko Europy. Dla przykładu liczebność słynnych, wędrujących motyli monarchów z Ameryki
Północnej w ciągu ostatnich 25 lat
spadła o 97 proc.! Prawdopodobnie odpowiedzialne za to są zmiany klimatyczne, fragmentaryzacja
siedlisk i intensyfikacja rolnictwa.
Mogłoby się wydawać, że to nic
takiego, w końcu owady są mało
„przydatne” człowiekowi. Nic bardziej mylnego. Olbrzymia większość
wszystkich gatunków zwierząt stanowią właśnie owady. Są pokarmem
dla 60 proc. wszystkich ptaków, odpowiadają za zapylanie 80 proc. roślin. Ich brak może doprowadzić do
zachwiania całych ekosystemów,
a także zagrozić produkcji żywności.
Szkody mogą okazać się nieodwracalne.

Ocean plastiku

Gdy wyrzucasz kolejną plastikową torbę do kosza prawdopodobnie
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NIE URATUJEMY
nie słyszysz szumu morskich fal.
A jednak rocznie nawet milion zwierząt – ptaków, ssaków, gadów czy
ryb ginie z powodu ton plastikowych
odpadów, jakie trafiają do mórz
i oceanów. Zwierzęta dławią się, duszą czy plączą w plastikowych siatkach i innych śmieciach. A to tylko te
największe, widoczne gołym okiem
odpady. Nikt nie wie jeszcze, jaki
wpływ mają na środowisko rozdrobnione kawałki plastiku, które unoszą
się w wodach całego świata. Rocznie przeciętny mieszkaniec Europy
i Ameryki Północnej produkuje ponad 100 kg plastikowych śmieci.
Znaczna ich część trafia do środowiska, a ostatecznie spływa do oceanów.
W Polsce zaledwie 14 proc. odpadów
podlega recyklingowi. Średnia dla
UE to 38 proc. Rozdrobnione cząstki
plastiku porastają glonami, są zjadane przez plankton, a potem przez
większe zwierzęta. W ten sposób trafiają też na nasze talerze i zatruwają
również nas samych. Szacuje się, że
w ciągu 20-30 lat masa plastiku w
morzach przewyższy masę wszyst-

kich ryb. Tych ostatnich zresztą
gwałtownie ubywa, przejedliśmy już
70 proc. ławic świata, dalsze połowy
będą coraz mniejsze, oceanowi grozi
pustka, a ludzkości głód.

Siła meteoru

Tempo wymierania gatunków
zwierząt i roślin na Ziemi osiągnęło
już skalę tego, które dotknęło świat
dinozaurów 65 mln lat temu. Tyle, że
tamto wywołane zostało przez uderzenie meteoru, którego konsekwencją była gwałtowna zmiana klimatu
na planecie pogrążonej w pyłach
mrocznej zimy. Obecne wymieranie
wywołujemy sami i to we wszystkich
środowiskach świata. Ekosystemom
polarnym zagraża globalne ocieplenie, którego skala jest niespotykana
od setek tysięcy lat. Podobnie rafom koralowym, które zabija coraz
cieplejszy i bardziej zakwaszony
ocean. Wielkie połacie lądów ulegają pustynnieniu, a wycinane lasy
zamieniane są na ubogie w gatunki
plantacje. Staramy się chronić wielkie i piękne gatunki kręgowców, bo
o nie upomina się opinia
publiczna, ale tak naprawdę ledwie odwlekamy ich
los, podtrzymując przy
życiu reliktowe populacje,
niezdolne do naturalnej
reprodukcji. Ich środowisk już prawie nie ma, jak
i szans aby mogły one wrócić – liczba ludności rośnie
tak gwałtownie, że miejsca na nie już nie będzie.
Życie na Ziemi wkroczyło
w swoje szóste w historii,
wielkie wymieranie.

SOS dla ludzkości

Ale nie tylko biosfera
jest zagrożona. Również
nasz dalszy byt na planecie
Tylko 1 proc. śmieci pływa na powierzchni oceanów
lub jest wyrzucana na plaże, jak tu w Zatoce Kanapou stoi pod znakiem zapytana wyspie Hawaii, USA. Reszta unosi się w toni wod- nia. Także dlatego, że jesteśmy częścią natury, bez
nej, lub opada na dno oceaniczne.
niej nie będziemy w stanie
Fot. NOAA's National Ocean Service

przetrwać. W 1992 roku 1,7
tys. naukowców podpisało
„Ostrzeżenie naukowców świata dla
ludzkości”, w którym zdiagnozowano
główne zagrożenia. Od tamtej pory
minęło 25 lat. Okazuje się, że tylko
jedno z zagrożeń zostało zażegnane
– to dziura ozonowa, która znacząco
się zmniejszyła po tym, jak zakazano
używania związków ją niszczących.
To jedyna pozytywna wiadomość.
Wszystkie pozostałe wskaźniki
znacznie się pogorszyły. Zagrożeń
przybywa, dlatego najnowszy apel
podpisało już 15 tys. naukowców ze
184 krajów świata. W apelu zwracają oni uwagę przede wszystkim na
zagrożenia związane z niekontrolowaną konsumpcją ograniczonych
przecież zasobów. W porównaniu
do sytuacji sprzed ćwierćwiecza
o 26 proc. spadła ilość wody pitnej
przypadająca na jednego mieszkańca. Liczba kręgowców na planecie
spadła o 29 proc., a w tym czasie
o 35 proc. wzrosła populacja ludzi.
Martwe strefy w oceanach wzrosły
o 75 proc. Znikło 300 mln akrów lasów. Do tego trzeba dodać nieustający wzrost emisji dwutlenku węgla
(w latach 1990-2014 o 57 proc.),
a co za tym idzie, wzrost średnich
temperatur. W sprawie ograniczenia
emisji wprawdzie udało się podpisać porozumienie w Paryżu, ale już
dziś wydaje się ono za mało ambitne,
by powstrzymać globalne ocieplenie. Na dodatek prezydent Trump
zapowiedział wycofanie się USA,
a kraj ten zajmuje drugie miejsce pod
względem wielkości emisji CO2.
Czy zatem coś jeszcze może nas
uratować? Chyba już tylko jedno –
zmiana zachowań mieszkańców całego świata. Ta codzienna, podczas
wyborów konsumenckich i ta raz
na kilka lat – podczas wyborów politycznych. Niezależnie od tego, jak
banalnie czy górnolotnie to brzmi.
Maciej Pokrzywa
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Poczet królów i książąt PiSkich

Marek „Caryca” Suski
POZYCJA: Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów,
kiedyś bardziej znany jako Perukarz
Nadworny, dziś został prawdziwym
Uchem Prezesa.

HISTORIA: Przyszły poseł swą
zawodową karierę pozapolityczną
miał krótką, choć ciekawą. Pracował mianowicie w Teatrze Wielkim
jako charakteryzator, stąd zresztą
jego funkcja Nadwornego Perukarza
w późniejszej, książęcej służbie.
Z polityką miał do czynienia od wczesnych lat 90. i od początku związał
się z Wielkim Jarosławem, któremu
wiernie służy do dziś.
Choć posłował w imieniu Pislandii od lat, nie pełnił zbyt eksponowanych stanowisk. I choć na większe
profity dotychczas nie mógł liczyć,
może się pochwalić jednym, szczególnym przywilejem – jako najwierniejszy z wiernych może do Jarosława podchodzić bez zwyczajowych
trzech ukłonów zagwarantowanych
Imperatorowi Pislandii. A że nie jest
kobietą, nie musi oddawać swej dłoni do zamaszyście imperatorskich
pocałunków. Prawdziwy szczęściarz.
Poseł zasłynął też ze swej niezłomności w obronie ojczystego
języka. Jak donosi pewien dawny
wicepremier, Suski wziął kiedyś
udział w konferencji przygotowanej przez samą Stolicę Apostolską.
Konferencja trwała 3 dni i odbywała
się bez tłumaczy – jej językiem był
(o zgrozo!) angielski. Poseł wytrwał
dzielnie całość wykładów i dyskusji, kiedy w ostatnim dniu, podczas
oczekiwania na papieską audiencję
nieopatrznie zagadał do niego sekretarz konferencji. Chciał wiedzieć,
jak posłowi podobał się zjazd. Musiał
jednak zrezygnować z próby nawiązania kontaktu, bo choć zagadywał
po angielsku, francusku i niemiecku,
to od posła nie usłyszał nic ponad
zdawkowe „yes”.

DOKONANIA: Po odzyskaniu
przez Pislandię niepodległości poseł
dostał wreszcie od losu swoją wielką szansę. Został mianowany wiceprzewodniczącym sejmowej komisji
śledczej w sprawie Amber Gold, a jak
wiadomo, sejmowe komisje śledcze
służą przede wszystkim medialnym
karierom jej członków. Nie inaczej
było z Perukarzem, który dzięki pracom w komisji otrzymał zaszczytny przydomek „Carycy”. Ponieważ
tę historię znają już nawet najstarsi
górale, opowiadać jej nie trzeba. Napomnijmy tylko, że sam poseł swój
brak refleksu tłumaczył słabą akustyką sali i tym, że w ogóle nie słyszał
przesłuchiwanych osób. Jeśli tak, to
co tam robił przez długie miesiące?
Także za obecnych rządów Pislandii Suski miał okazję wykazać się
hartem ducha w obronie polskiego języka. Tym razem przeszedł do
kontrataku i sam na międzynarodowej konferencji postanowił ojczystą mowę propagować. Stało się to
trochę przypadkiem, gdy w Bukareszcie poseł zastąpił mającego tam
wystąpić wicemarszałka Stanisława Tyszkę. Co ciekawe, nikt nie powiadomił organizatorów o zmianie
i poseł wystąpił przedstawiony jako
wicemarszałek. Dla zgromadzonych
przedstawicieli państw z Europy
Środkowej jak i premiera Chin nie
miało to zresztą większego znaczenia. Nikt z nich nie zrozumiał ani
słowa z wystąpienia, które nie było
tłumaczone z polskiego.
Dzięki tym, jakże znaczącym sukcesom na niwie krajowej i międzynarodowej, Nadworny Perukarz zasłużył sobie na awans. Dlatego też, gdy
doszło do słynnej rekonstrukcji rządu, w której Księżna Broszka zamieniła się siedzeniami z Dożą Matteo
pojawiła się szansa i dla posła Marka. Zaledwie tydzień po zaprzysiężeniu nowo-starego rządu Suski został
mianowany szefem Gabinetu Poli-
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czyli (dekoderskie) analizy ludzi, działań i obsesji rządzącej partii w telegraficznym skrócie

N jak Nadzieja

tycznego. Brzmi wspaniale, prawda?
Oczywiście stanowisko to objął nie
dlatego, że jest zaufanym człowiekiem nowego premiera, ale dlatego, że zaufaniem darzy go Jarosław.
A ten musi mieć swoje ucho w nowym gabinecie.

SŁYNNE SŁOWA MARKA: Jarosław Kaczyński poświęcił się całym
życiem. Nie ożenił się, bo służył Polsce
i nie chciał unieszczęśliwiać jakiejś
kobiety, którą by pozostawiał, służąc
Polsce. (…) Dla niego przyszedłem do
Porozumienia Centrum i dla niego jestem w PiS – jaśniej nie można, teraz
już wszyscy wiemy dlaczego Jarosław jest Wielki, a Suski jest Uchem
Prezesa w rządzie.
SŁYNNE SŁOWA O MARKU: Zawsze uważałem, że ten typ mentalności i wrażliwości kulturowej, który uosabia poseł Marek Suski, ma,
owszem, prawo być obecny w PiS,
ale powinno się go traktować na zasadzie dobrodziejstwa inwentarza
i nadmiernie nie eksponować, tak
z powodów zasadniczych, jak taktycznych – czyżby te słowa Ludwika
Dorna zdradzały dlaczego poseł Suski przez tyle lat nie otrzymał żadnego istotnego stanowiska w Pislandii
i okolicach? Jeśli tak, to chyba nastąpiła zasadnicza zmiana, której Suski
został jaskółką. Szkoda, że to nielot.
Maciej Pokrzywa

Morawieccy wyskoczyli jak te króliki z kapelusza. Zaskoczenie było ogromne, bo w parlamencie i partii byli
przecież na uboczu. Do tego Mateusz wbrew obowiązującej, partyjnej modzie jakiś taki światowy, finansowo
obyty i mówi językami. Złośliwi mówią, że jego nagłej
karierze bardziej jednak, niż talenty przysłużyła się
arytmetyka parlamentarna. Posłowie Morawieckiego seniora z koła Wolni i Solidarni stali się ostatnio cenni dla
prezesa, bowiem dzięki tej grupce może dać sobie spokój
z ziobrystami i już nie musi się z liczyć z ich ambitnym,
choć mało lotnym szefem.
Inni plotkują, że w szczupłej osobie Mateusza Morawieckiego prezes Jarosław pokłada wiele nadziei. Kto
wie, może następca Pani Broszki zasłuży nawet na prawdziwą sukcesję. Tym bardziej, że Kaczyński innych następców jakoś nie widzi. Trudno nie zauważyć, że posadę
premiera zaoferował mu wbrew najtwardszemu elektoratowi, o dąsach w partii nie wspominając. Najpierw
jednak nowy premier, jak głoszą plotki, musi posprzątać
po dwóch latach rewolucyjnej walki. Usadzić niesfornych
ministrów, a kłopotliwych pozbyć się jak najszybciej. Na
tapecie Waszczykowski, Szyszko, Zalewska i niepokorny
Macierewicz.
Tymczasem, choć premier dostał obstawę w osobie
posła Suskiego, w kręgach PiS rośnie niepokój. Jeszcze
dobrze wyborcom nie obeschły łzy po Beacie, a Morawiecki ojciec mówi prasie coraz ciekawsze rzeczy. A to,
że poseł Piotrowicz nie powinien zasiadać na eksponowanym stanowisku przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości. Albo, że minister Macierewicz musi wreszcie
porozumieć się z prezydentem Dudą – żeby w ogóle pozostać na stanowisku. A do tego rząd powinien utworzyć
korytarze humanitarne dla uchodźców, i przyjąć pewną
ich sumę – skromne 7 tysięcy, które przecież 40-milionowy kraj udźwignie bez trudu. Wierzy, że syn poprawi
wizerunek Polski w świecie, i odbuduje wspólnotę podzielonego narodu…
Takie słowa, i to publicznie? W suwerennej Polsce?
Wprawdzie nie z PiS ci on, ale kto wie, dlaczego tak
mówi? I czyje nadzieje tak naprawdę wyraża? Nie bądźmy więc zdziwieni, że obóz PiS dość ślamazarnie, jak
na tę rewolucyjną formację, ale jednak – zdementował
słowa Kornela seniora. O uchodźcach oczywiście. Tak
więc rzeczniczka partii Beata Mazurek po jakichś dwóch
dniach wycedziła przed kamerami telewizji i pism wszelakich, że PiS stanowczo odcina się od poglądów Kornela Morawieckiego w tej sprawie. Ojciec Mateusza jako
nie-członek PiS to sobie może wszystko mówić, byle ze

stosownym zastrzeżeniem, że to mówienie prywatne.
Potwierdził to sam premier, przypominając sobie, że lojalność względem partii jest ważniejsza od synowskiej.
To jednak jeszcze nic! Kategoryczny przekaz wzmocnił jeszcze sam Joachim Brudziński, pisząc u progu nowego roku tweeta tyleż złośliwego, co głupiego o młodych napalonych byczkach zwanych „uchodźcami ”, którzy
znów mogą poczuć się „sprowokowani” do sylwestrowych
gwałtów. Udało mu się zatem prześlizgnąć zgrabnie nad
humanitarną bezwzględnością rządu – przez proste odwołanie do czynów godnych potępienia, nie mających
wszak nic wspólnego z pozostawionymi bez pomocy
polskiego rządu ofiarami wojny. Ustawiając premierowskiego ojca do pionu, przy okazji i za jednym zamachem
zarżnięto też i nadzieję, że Mateusz Morawiecki wniesie
jakąś nową jakość do pisowskiego stylu rządzenia.

--------------------------------------------

P jak Polityczne Proroctwa

Polscy politycy niejednym proroctwem już rzucali,
najróżniejszego kalibru. Wszyscy pamiętamy swojskiego
Kononowicza, kandydata na prezydenta Białegostoku.
A wraz z jego krępą, odzianą w turecki sweter swojskością słynne życzenie: „żeby niczego nie było”.
Ostatnio jednak zyskał on mocną konkurencję w osobie prezesa Kaczyńskiego. Oto lider PiS w czasie październikowej miesięcznicy zapowiedział, że "będzie wolna Polska". Słowa te, w ustach szefa ekipy rządzącej od
dwóch lat Polską, mogły wywołać wstrząs. O złośliwych
komentarzach nie wspominając. Jak się jednak okazało –
niesłusznie!
Oto bowiem zaledwie dwa miesiące później szef resortu spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak ogłosił
triumfalnie koniec komunizmu w Polsce. Tym samym
odnotować możemy prawdopodobnie pierwsze w naszej
historii najszybciej ziszczone proroctwo. Mickiewicz się
w grobie zapewne przewraca.
Poruszeni sukcesem Kaczyńskiego, z trudem dusimy
w sobie pokusę ogłoszenia własnego proroctwa... Ale
niech tam. Skoro na naszych oczach domyka się właśnie
długa historia walk wewnętrznych w środowisku postsolidarnościowych elit – bo trudno inaczej rozpatrywać
pełne mściwego napięcia ciosy wymierzane pięknemu
dziecku tamtego pokolenia, jakim jest III RP – powiedzmy gromko: Jarosław Kaczyński przeminie. A w historii
zapisze się jedynie jako zawzięty starszy pan, którego
największym marzeniem okazało się skraść show Joannie Szczepkowskiej.
Monika Piotrowska-Marchewa
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Czego nie widać z Nowogrodzkiej?

W 2014 roku portal Bezrobocie.org.pl zmienił nazwę
na Rynekpracy.org.pl. Czy to
znaczy, że bezrobocie w Polsce zniknęło? Bez przerwy niemal słyszymy
z ust obecnego rządu, że w Polsce
bezrobocie jest najniższe od 25 lat
i że nie pracuje tylko ten, kto nie
chce. Tylko, że te słowa nic nie znaczą. Szczególnie w takim Szydłowcu, gdzie bezrobocie od lat waha się
w granicach 30-40% populacji.

Niebieskie ptaki PRL
Przez ponad cztery dekady PRL
bezrobocia w Polsce nie było. Ludzie
bez pracy nazywani byli niebieskimi ptakami. Nie było rynku, nie było
konkurencji. A potem nagle, jak napisał Jacek Kuroń, rząd Mazowieckiego wpadł jak śliwka w kompot. Są
tacy, którzy do dziś kojarzą nazwisko Kuronia z rozdawaniem świadczeń socjalnych ludziom, którym
się one nie należą. Jacek Kuroń miał
świadomość, że wśród tych, którym
przyzna się zasiłek, znajdzie się kilka przypadkowych osób. Ale uważał
też, że najważniejsza jest pomoc tym,
którzy jej potrzebują – bo kosztami
transformacji trzeba się solidarnie
podzielić.

Urzędowe statystyki
Dziewięć i pół miliona osób pracowało w Polsce w 2016 roku na
podstawie umowy o pracę na czas
nieokreślony. Trzy i pól miliona
na czas określony. Pracownik na
umowie na czas określony jest pod
pewnymi względami „gorzej” traktowanym pracownikiem – ma mniej
możliwości. Pracodawca nie musi mu
podawać powodu wypowiedzenia,
umowa po prostu wygasa. Z umową
terminową trudniej też uzyskać kredyt. Zrzeszanie się w związku zawodowym osób przy umowie czasowej

jest także przeszkodą, bo pracownicy
boją się, że umowa z tego powodu nie
zostanie im przedłużona. Problem
dotyczy szczególnie młodych ludzi.
Prawie 60% z nich wykonuje pracę
czasową, bo nie może znaleźć innej.
Mamy do czynienia z „normalizacją
prekarności”. Na poziomie instytucjonalnym to, co kiedyś definiowało
„normalną” biografię zawodową, zostało podważone. W ciągu kilkunastu
lat zmienił się model wchodzenia na
rynek pracy.
Problemem są też same urzędy
pracy. Kontrole NIK-u, prowadzone
od 2011 roku wykazały, że PUP-y nie
zawsze rzetelnie analizowały rynek
pracy. Że opierały się na statystykach, a nie potrzebach swoich klientów – osób bezrobotnych i pracodawców. Niska skuteczność urzędów
pracy bierze się z wadliwej ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 2004 roku. To
tam są wymienione obowiązki urzędów pracy: sprawozdawczość, liczenie pieniędzy, natomiast zajmowanie
się samymi bezrobotnymi jest na
dole listy i nie ma sankcji. Więc jeśli
urzędnik nie zrobi sprawozdania, to
sankcje będą, natomiast jeśli bezrobotny wróci ponownie do rejestru, to
nic się nie stanie. Dlatego PUP-y skupiają się na papierkach, a nie na rzeczywistym pomaganiu bezrobotnym.
Przez lata powtarzano, że część
społeczeństwa pozostaje bezrobotna, bo Polacy są mało mobilni, nie
znają języków i są słabo wykształceni oraz mało przedsiębiorczy. Polacy zaczęli zakładać jednoosobowe
firmy, szukali pracy za granicą i zapisywali się na studia. Ale te mity dziś
upadły. Bo co jeszcze mamy zrobić,
by było normalnie? Żeby przeciętny
Kowalski miał dostęp do godziwej
pracy i płacy? A może normalnie już
było i nie będzie?
Dorota Wojciechowska-Żuk

Tekst powstał na podstawie książki Olgi
Gitkiewicz „Nie hańbi”, Wydawnictwo
Dowody na Istnienie, Warszawa 2017.

Gąsienice Tour PL

Instalacja z symbolicznym liściem demokracji,
który jest pożerany przez gąsienice reprezentujące polityków i ruchy populistyczne od 4 listopada
2017 jeździ po całej Polsce. Dzieło Jacquesa Tilly’ego przybyło do nas z Czech, gdzie służyło do
zilustrowania problemu populizmu przed niedawnymi wyborami. 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 międzynarodowy.
Tour po miejscowościach Dolnego Śląska zacznie
się na przełomie stycznia i lutego.

Na celowniku ideologicznej zmiany
Zapłodnienie in vitro czyli metoda zewnętrznego zapłodnienia jest
stosowana w wielu krajach świata.
Nasz obecny rząd nie krył jednak od
początku, że uważa ją za „nienaturalną”, wręcz „grzeszną”, ponieważ przy
jej stosowaniu dochodzi do utworzenia wielu zarodków, z których „niewykorzystane” są potem zamrażane.
Dlatego też już 30 czerwca 2016 roku
program został zakończony, mimo
pozytywnych jego wyników. W ciągu
3 lat przy zastosowaniu metody in vitro urodziło się w Polsce 5300 dzieci.
Od tego czasu Ministerstwo Zdrowia
nie zaoferowało w zamian zbyt wiele. Propagowanie pozamedycznych
metod w rodzaju naprotechnologii
czy słynne już spoty o króliczkach,
to działania z rodzaju pobożnych życzeń, a nie skuteczne metody walki

Rys. Włodzimierz Stelmaszczyk

Znikający pracownicy
A jak to wygląda dzisiaj? Jeśli bezrobocia nie ma, to nie ma też miliona
trzystu osób, które są zarejestrowane w urzędach pracy. Nie ma także
ponad dwóch milionów osób, które
pracują za granicą. Mniej więcej tyle
samo, ile osób bezrobotnych jest pracowników, których wynagrodzenie
nie przekracza najniższej krajowej
– 13% wszystkich zatrudnionych dostaje pensję minimalną. Co 7 pracujący nie jest w stanie zaspokoić swoich
podstawowych potrzeb życiowych
z pensji – należy do tzw. grupy „working poor” (biednych pracujących).
13% to też liczba osób pracujących,
z którymi podpisano umowę o dzieło albo zlecenia i które jednocześnie
nie były zatrudnione nigdzie indziej.

Według prognoz emerytury wypłacane z ZUS będą coraz niższe. To jest
problem i o tym się dużo mówi. Za
to mało kto zadaje pytanie, w jakim
stopniu umowy śmieciowe przekładają się na zdrowie ludzi. Część
z nich ma utrudniony dostęp do
opieki medycznej, część się nie leczy
i nie chodzi na zwolnienia. Do tego
dochodzi brak stabilizacji i stres.
Liczbę osób bezrobotnych w Polsce szacuje się na podstawie danych
z urzędów pracy albo na podstawie
Badania Aktywności Ekonomicznej
Ludności, które przeprowadza GUS.
Kwestionariusz BAEL to ponad sto
pytań, ankieterzy GUS zadają je losowo i anonimowo wybranym Polakom powyżej 15 roku życia. Respondenci odpowiadają, czy pracują
–- a według GUS za pracującą można
uznać osobę, która w tygodniu poprzedzającym ankietę wykonywała
pracę zarobkową przez co najmniej
jedną godzinę. Dzięki tym badaniom
wychodzi, że co dziesiąty zarejestrowany w urzędzie pracy czymś się zarobkowo zajmuje. Na czarno lub za
worek ziemniaków, przeciętnie raz
w tygodniu przez pół dnia. Myślimy,
że to dobrze, bo pracują, zarabiają
pieniądze. Ale twierdzenie, że kiedy
ktoś jedzie za granicę pracować lub
zbiera runo leśne jest taką samą pracą jak każda inna, pokazuje, jak bardzo upadliśmy myśląc o tym, czym
jest praca.
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z niepłodnością.
Dlatego też wiele samorządów
postanowiło na własną rękę wspomóc pary chcące skorzystać z zapłodnienia in vitro i same stworzyły
programy dofinansowania tej dość
kosztownej metody. Już od roku
2012 taki program prowadzi Częstochowa, przeznaczając na ten cel
rocznie 150 tys. złotych. W ubiegłym
roku skorzystało z niego 32 pary.
W 2016 wprowadziła taki program
również Łódź, gdzie z dofinansowania mogą skorzystać także pary
nie będące w formalnym związku,
otrzymując wsparcie do 5 tys. zł. Podobne programy stosują mniejsze
i większe miasta, jak choćby Poznań,
Warszawa, Sosnowiec, Gdańsk czy
Szczecinek. Od tego roku taki program wdraża Słupsk, który przewi-

duje pomoc finansową dla 178 par
w przeciągu 5 najbliższych lat.
Ministerstwo Zdrowia jednak nie
składa broni. Politycy PiS nie tylko
nie mają zamiaru sami wspierać programu, ale przygotowali też zapisy,
umożliwiające karanie samorządów
za „niegospodarność”, jeśli te w swoich budżetach będą uwzględniać
dofinansowanie do in vitro. Ustawa,
która to umożliwia weszła w życie 30
listopada 2017 roku. Czy ministerstwo z niej skorzysta – nie wiadomo.
Jeśli jednak tak, to 1,5 mln polskich
par, które borykają się z problemem
niepłodności, może nie mieć innego
wyjścia, jak finansować zabiegi samodzielnie. Dopóki jeszcze w ogóle
są legalne.
Maciej Pokrzywa
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Rozmowy z kotem

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

(28)

– Będę premierem! Będę premierem! – takim
okrzykiem obudził mnie rano mój Kot siedzący nad miseczką czegoś mocniejszego.
– Kotku, coś Ci się pomerdało, premierem został Mateusz
Morawiecki.
– Tak, ale tylko na kilka tygodni. Zadzwonił do mnie kot Prezesa i powiedział, że
Prezes uznał, że na potrzeby Europy Polska musi pokazać piękną twarz. Piękniejszą od Szydło i Morawieckiego. Brał pod
uwagę Dodę, ale ostatecznie zdecydował
się na mnie.
– Kocie! Przecież Ty nie masz pojęcia
o rządzeniu!
– Oj, Pańciu, to Ty nie wiesz, że premier
jest tylko figurantem? Rządzi Prezes.
Tym razem nalałem sobie do miseczki ja. Wypiłem. No
tak, pomyślałem, obłąkany cesarz Kaligula uczynił senatorem konia, to czemu Prezes nie mógłby uczynić premierem swojego rządu kota. Tymczasem futrzak kontynuował:
– A wiesz. Czemu Prezes postawił na mnie? Bo jako prawdziwy wielki patriota dostrzegł we mnie coś z marszałka
Piłsudskiego, czego nie ma ani Szydło, ani Morawiecki, ani
nawet Doda.
– Umiłowanie ojczyzny, stanowczość, zdolności przywódcze? – spytałem nieśmiało.
– Nieeee, wąsy.
-----------------------------------------Wszystkim Czytelnikom Dekodera Kot i jego pańciu życzą
w Nowym Roku wszelkiej pomyślności i czasu na refleksję
nad tym, jak zdrowo żyć z prostym kręgosłupem.
m
Co przyniesiesz Nowy Roku?
Z nadzieją patrzymy w Ciebie.
Wstydzisz się za poprzednika?
Obyś nie musiał za siebie.
Próżne zawieszenie wojny,
bo radosny pryska czar,
gdy dla jednych kar-nawał,
zaś dla drugich nawał kar.
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(29)

Mój Kot najpierw wypił miseczkę
czegoś mocniejszego, a następnie stanął przed lustrem i zaczął
gadać:
– Pańciu, ty polityczny lumpie!
Zbliżają się Święta, do wigilijnego
stołu musimy zasiąść bez podziałów. Ty zdradziecka mordo najgorszego sortu, z okazji Świąt życzę ci, żebyśmy byli
wspólnotą, mieszkamy przecież pod jednym dachem. Dlatego kanalio, kłamco, zdrajco, komunisto i złodzieju, wzywam cię do zgody domowej. I chociaż jesteś targowiczaninem i hańbą naszej wspólnoty, to przecież tworzymy tę
samą biało-czarną drużynę. I chociaż jesteś twórcą przemysłu pogardy wobec mnie, jestem gotów Tobie, zbrodniarzu, przebaczyć, o ile przyznasz się do wszystkich zbrodni,
nawet tych, których nie popełniłeś, o ile przeprosisz i poniesiesz karę, czyli kupisz mi największą beczkę whisky.
– Kotku, dobrze się czujesz? – spytałem.
– Oj, Pańciu, skoro Prezes ma za kilka tygodni powierzyć
mi funkcję premiera, to ćwiczę pokojowe expose miłe dla
jego ucha. Na razie na poziomie naszych domowych relacji.
Nie wytrzymałem. Nalałem sobie do miseczki czegoś
mocniejszego, wypiłem. I odparłem:
– Kotku, zwierzęta mówią ludzkim głosem tylko w wigilijną noc. Więc Twoje expose jest chyba przedwczesne.
Teraz futrzak nalał sobie czegoś mocniejszego do miseczki, wypił i odrzekł:
– Oj, Pańciu, nie dostrzegłeś jeszcze dobrej zmiany? Osły,
barany, padalce, żmije gadają teraz cały rok, a jedynie
w wigilijną noc pozwolą odzywać się ludziom.

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 kolejne numery i rozdajemy bezpłatnie mieszkańcom wielu
mniejszych i większych miast Polski. Dlatego też zbieramy fundusze na wydruk kolejnych numerów i prosimy
o wsparcie, choćby symboliczną kwotą.
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Można dokonać też przelewu online (także PayPal) lub
zostać stałym darczyńcą dzięki Patronite. Szczegóły na
naszej stronie www: dekoder.wroclaw.pl

