
Mark Zuckerberg – założyciel  
i szef społecznościowego giganta zo-
bowiązał się „naprawić” Facebooka. 
Dlaczego w ogóle na to wpadł? – na 
podstawie literatury przedmiotu  
i własnych badań, pracownicy Face-
booka potwierdzili,  że jest on (po 
pierwsze) psychicznie destrukcyjny 
i (po drugie) szkodliwy dla demo-
kracji. Jeśli chodzi o pierwsze z nie-
szczęść, to destrukcja łączy się naj-
częściej z poczuciem bycia gorszym:  
nieustanne porównywanie swojej 
sytuacji i osiągnięć z innymi użyt-
kownikami jest frustrujące – serwis 
społecznościowy to wielkie targowi-
sko próżności, gdzie każdy jak może 
pokazuje swoje osiągnięcia poprzez 
wpisy i fotografie.

Przejdźmy do kwestii ciosów, ja-
kie ów portal społecznościowy wy-
mierza Demokracji. Prawie nikogo  
z nas nie dziwi tak precyzyjne wska-
zanie źródła kłopotów demokracji. 
Wszak cały świat huczy, w kontekście 
wyborów prezydenckich w Ameryce 
i ich zwycięzcy, Donalda Trumpa –  
o zbiorowej hipnozie, jakiej mieli pod-
dać głosujących Rosjanie, korzystając 
z narzędzi kupionych u Zucka i spółki, 
precyzyjnie targetując polityczne spo-
ty i zatrudniając armię twitterowych 
trolli (jak pisze Karolina Lewestam 
na łamach „Gazety Prawnej” w bły-
skotliwym eseju „Zatraceni w krze-
mie”, w którym precyzyjnie pokazu-
je, w jaki sposób nowe technologie 
niszczą nasza autonomię i zatruwają 
Demokrację). 

Zuckerberg już zadeklarował, że 
nie oglądając się na rachunek zysków 
i strat, zatrudni tylu moderatorów 
treści do filtrowania fake newsów 
i rosyjskiej propagandy, ile będzie 
trzeba. Tyle, że rzeczywisty problem 
tkwi znacznie głębiej, i wspomniany 
program naprawczy twórcy Facebo-
oka to ścinanie zgrabną żyletką wą-
skiego czubka góry lodowej. Rzecz 
w paradoksie, że sam sposób, w jaki 
działa portal jest zwyczajnie szkodli-
wy dla ludzi, na których dobrostanie 
tak zależy jego szefowi. Architektura 
mediów społecznościowych jest tak 
stworzona, by zaprząc nasz jakże 
silny instynkt społeczny do jałowych 
działań z rzadka tylko służących 
prawdziwym relacjom – punktuje 
dzieło Zucka Karolina Lewestam. 
Dlaczego? Bo oferuje nam sztuczne 
stado, policzalne jednostki uznania 
(lajki), obietnicę sławy w zasięgu 
ręki, a co najgorsze – wykorzystuje 
coraz mądrzejsze algorytmy. Coraz 
lepiej potrafią one wykorzystać na-
sze popędy, by zatrzymać naszą uwa-
gę na „niepotrzebnej nam treści”, 
czyli reklamach.

To jest więcej niż proste, i dlate-
go więcej niż przerażające. Zacznij-

my od tego, że media społeczno-
ściowe – w tym Facebook i Twitter 
w szczególności – przejęły funkcję 
publicznej infrastruktury dla roz-
powszechniania informacji i prowa-
dzenia politycznej debaty. Ich użyt-
kowanie stało się dziś warunkiem 
uczestnictwa w życiu społecznym  
i politycznym. Udzielają się na nich 
najważniejsze persony świata poli-
tyki i sztuki, a miliony wymieniają 
komentarze.  Tam również bije ser-
ce komercyjnej działalności handlo-
wej. W przypadku FB jego aktywni 
użytkownicy to prawie 2 mld ludzi, 
a w każdej sekundzie powstaje pięć 
nowych profili. Niewiele mniej im-
ponujące statystyki  ma Instagram, 
WhatsApp (których właścicielem 
jest zresztą Facebook), Twitter i na-
leżący do Google’a YouTube... Przy 
czym, aby stać się współuczestni-
kiem tego całego bogactwa interakcji 
wystarczy tak niewiele. Jedynie parę 
prywatnych danych, sieć kontaktów, 
trochę zdjęć. Jeśli jednak przypomni-
my sobie, w jakim celu stworzono te 
portale społecznościowe, owa nie-
wielka cena nabiera ogromnej wagi. 
FB, Google czy Twitter to firmy, które 
mają zobowiązania wobec akcjona-
riuszy. Kolekcjonują nasze dane, by 
przyniosły zysk, pomagając reklamo-
dawcom dotrzeć do podatnych klien-
tów. Najczęściej z reklamą towarów  
i usług, ale przypadek amerykańskiej 
kampanii wyborczej pokazał, że tak-
że idei i politycznych projektów. 
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niemieckich żandarmów oraz granatową policję. W oko-
licach Markowej, podobnie jak Gniewczyny, było więcej 
takich przypadków donosów, chociaż nie brakowało też 
pomocy udzielanej Żydom przez Polaków.

We wsi znajduje się dzisiaj Muzeum Polaków Ra-
tujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodzi-
ny Ulmów. Na uroczystości otwarcia Muzeum w 2016 
roku pojawił się prezydent Andrzej Duda, który oddał 
hołd tym, co pomagali. Podobnie zrobił Sejm podejmu-
jąc uchwałę, w której wyraził, że „pamięć o Polakach ra-
tujących Żydów winna stanowić ważną część edukacji 
publicznej”. To rzeczywiście ważna historia, podobnie 
jak Muzeum w Markowej jest potrzebnym miejscem. Za-
brakło jednak wśród decydentów słów o ciemnej stronie 
tamtych czasów, pochodzącej od rodaków. Celowo?

Historia sugerowana
Dzisiaj PiS nowelizuje ustawę o IPN, przeciwko czemu 

protestuje m.in. Izrael. Jeden z przepisów brzmi: „Kto pu-
blicznie i wbrew faktom przypisuje Narodowi Polskiemu 
lub Państwu Polskiemu odpowiedzialność lub współod-
powiedzialność za popełnione przez III Rzeszę Niemiec-
ką zbrodnie nazistowskie (…) lub za inne przestępstwa 
stanowiące zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub 
zbrodnie wojenne lub w inny sposób rażąco pomniejsza 
odpowiedzialność rzeczywistych sprawców tych zbrod-
ni, podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wol-
ności do lat 3. Wyrok jest podawany do publicznej wia-
domości. Przepis ten stosuje się do obywateli polskich  
i do cudzoziemców”, przy czym działalność naukowa i ar-
tystyczna nie jest w tym wypadku przestępstwem. Pod-
noszą się głosy, np. z ust specjalistów z Centrum Badań 
nad Zagładą, że partia rządząca chce manipulować histo-
rią. Nie jest nawet pewne, jak potraktuje się w praktyce 
kontratyp „działalności naukowej”. Czy gdyby Tadeusz 
Markiel jeszcze żył i napisał drugą, podobną książkę, to 
postawiono by go przed sądem, bo relacja z wydarzeń 
według niektórych nosiłaby znamiona publicystyki, nie 
zaś nauki? Tym bardziej, że autor używa czasem zwro-
tów uogólniających?

Mało kto pamięta, że ponad 10 lat temu ówcześnie 
rządzący PiS ustawą lustracyjną wprowadził do Kodek-
su Karnego przepis mówiący o karze więzienia do lat  
3 za publiczne pomawianie Narodu Polskiego „o udział, 
organizowanie lub odpowiedzialność za zbrodnie komu-
nistyczne lub nazistowskie”. Dwa lata później, w 2008 
roku, niezależny jeszcze Trybunał Konstytucyjny uznał 
ustawę lustracyjną za niezgodną z Konstytucją, przez co 
powyższa norma przestała działać. Teraz zarówno TK, 
jak i sądy są w rękach władającej partii. W razie gdy złe 
intencje obecnych prawodawców okażą się prawdą, nie 
wiadomo, kto będzie bronił faktów historycznych. I ludzi, 
którzy będą mieli odwagę o nich mówić.

Paweł Brol, KOD Opolskie

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

Historia prawdziwa
Tak pisze świadek tego zdarzenia, Tadeusz Markiel, 

wówczas dwunastoletni chłopiec zamieszkujący wieś 
Gniewczyna, dzisiaj gmina Tryńcza, powiat przeworski, 
województwo podkarpackie. W swojej książce pt. „Zagła-
da domu Trynczerów” opisuje relacje polsko-żydowskie 
sprzed oraz w trakcie II wojny światowej, zezwierzęce-
nie części miejscowej polskiej ludności, która prześlado-
wała, grabiła, gwałciła, a następnie wydawała potomków 
Abrahama nazistowskiemu okupantowi. Powyższy opis 
dotyczy najtragiczniejszego przykładu rodziny Tryncze-
rów, zamordowanych jeden po drugim przez granatową 
policję i gestapo (prawdopodobnie rękami ukraińskich 
żandarmów), po uprzednim uwięzieniu we własnym 
domu m.in. przez członków Ochotniczej Straży Pożarnej 
pod wodzą Józefa Laska. Miejscowi brutalnie znęcali się 
nad Żydami, ostatecznie ich denuncjując.

Takich relacji w książce jest więcej. Włos się jeży 
na głowie, kiedy czytelnik dowiaduje się, jak w warun-
kach nazistowskiego systemu odczłowieczania jednost-

ki ludzkiej, u zwykłych mieszkańców wsi do głosu do-
chodzą pierwotne instynkty. Autor wprost opisuje, że  
w Gniewczynie zawiązało się coś na kształt mafii. Robio-
no na własną rękę więcej złego, niż łagodziłoby to uspra-
wiedliwienie strachu przed Niemcami. Jak twierdzi, przy 
bierności pozostałej części mieszkańców, księży i za-
miejscowej jednostki Armii Krajowej (z tą ostatnią pano-
wała niepisana zasada nie wchodzenia sobie wzajemnie 
w drogę). Szerzej do sprawy odnosi się w drugiej części 
książki Alina Skibińska, historyk, współautorka publika-
cji, która porównuje fakty historyczne z relacją Markiela, 
jak również opisuje powojenne losy ocalonych oraz wi-
nowajców.

Historia zapomniana
Grób rodziny Trynczerów razem z innymi mogiłami 

współwyznawców znajduje się dzisiaj kilka kilometrów 
na wschód od Gniewczyny – w Jagielle-Niechciałkach, 
gdzie spoczywa również ok. 6500 jeńców radzieckich. 
Położony w lesie, bez żadnych drogowskazów ułatwia-
jących znalezienie. Przy wejściu nad bramą widnieje na-
pis: „Cmentarz Wojenny Ofiar Hitleryzmu 1939-1945”. 
Na nagrobkach przy mogiłach: pamięci Żydów za-
mordowanych w takiej  
i takiej dacie. Nigdzie 
nie ma informacji, że 
w mordzie brali udział 
nie tylko naziści, ale 
także Polacy.

Na cmentarzu w 
Jagielle-Niechciałkach 
spoczywają też Żydzi 
zamordowani w Mar-
kowej – wsi leżącej 
ok. 20 kilometrów na 
południowy zachód od 
Gniewczyny. Ci sami, 
których chroniło pod 
swoim dachem słynne 
małżeństwo Ulmów, 
odznaczone pośmiert-
nie medalem „Spra-
wiedliwy wśród Naro-
dów Świata”. Ulmowie, 
szóstka ich dzieci 
(plus jedno w drodze) 
i rodzina „Szallów” zo-
stali zdenuncjowani 
przez Włodzimierza 
Lesia i zabici przez 

Zagłada domu Trynczerów 
Czy zaczniemy cenzurować takie historie?

Płyta upamiętniająca ofiary mordu 
w Gniewczynie. Na nagrobku nie 
ma żadnych informacji, w jakich 
okolicznościach zginęły spoczywa-
jące tu rodziny. Fot. Paweł Brol.

Teraz wszystko nabrało przyspieszenia. Pełen lęku  
i wzruszenia, widzę gest mordercy wskazujący karabinem, 
nie ręką, na Trinczerów, a potem na środek placu, słyszę 
warknięcie mogące oznaczać „twarzą do ziemi”, nie takie 
wyraźne i głośne, lecz przytłumione, może z odruchu wsty-
du ze sposobu prowadzenia wojny w Polsce, a może z oba-
wy, aby nie wywołać przedwczesnej paniki wśród ofiar.

Lejba poderwał się pierwszy, jakby w nadziei, że ofiarą 
ze swego życia rozmiękczy serca morderców, uratuje ro-
dzinę. Był boso, w starej koszuli i połatanych kalesonach. 
Tyle tylko pozostawili jemu i reszcie ofiar gniewczyńscy 
sąsiedzi. Przecież buty i łachy nie będą już Żydom potrzeb-
ne, tłumaczyli sobie. Lejba poprawiał opadające kalesony. 
Niezawiązane sznurki u nogawek plątały się u nóg. Zro-
bił krok do przodu, do środka placu, i już się pochylił, gdy 
kolbą karabinu odrzucił go hitlerowski morderca i lufą 
wskazał na dzieci. (…) starszy chłopiec bez sprzeciwu 
zrobił parę kroków, ukląkł, pochylił się, podparł rączkami  
i przywarł buzią do udeptanego podwórka w miejscu, 
gdzie wskazywał wylot lufy karabinu. Spokojnie, jakby 
przystępował do Pierwszej Komunii…

Padł strzał od stojących nieco z boku, po lewej stronie 
od chłopca, umundurowanych, mówiących po rosyjsku,  
a może po ukraińsku żandarmów. Wstrząsnęła się głów-
ka dziecka, jakby chciało gwałtownie czemuś zaprzeczyć 
i zabarwiły się włosy czerwoną plamą. Wciąż widzę ska-
mieniałe, zmienione przerażeniem twarze matki i ojca, 
szeroko otwarte, znieruchomiałe oczy wpatrzone w swoje 
dziecko.

Nigdy wcześniej nikt nie stwo-
rzył narzędzia, które oferuje zaintereso-
wanym tak precyzyjne dane – najskrytsze sła-
bości i pragnienia jego użytkowników. To także 
bezprecedensowe narzędzie manipulacji: nieprzejrzyste, 
niewidoczne, zawsze skuteczne, bo spersonalizowane.

Szokująca jest kariera fake newsów w dzisiejszej 
przestrzeni medialnej. Internetowy hejt – który tak wie-
lu z nas brzydzi i oburza, robi w sieci wielka karierę. 
Pozorna anonimowość Sieci ujawnia brzydką przypa-
dłość ludzkiej natury. Ale nie tylko. Prawda jest daleko 
smutniejsza – wielkie internetowe platformy pobudza-
ją ten hejt nieświadomie. Uruchomiono  algorytmy, nad 
którymi sztab zatrudnionych ludzi nie do końca panuje. 
Niezależnie od zamiarów ludzi, którzy stoją za stworze-
niem FB, TT czy YT odbywa się codzienna gra na niskich 
instynktach. Co ma większy emocjonalny ładunek: atrak-
cyjny fake news czy nudna prawda? Wiadomo. I dlate-
go algorytm, śledząc aktywność użytkowników chętniej 
podsunie takie strony i informacje, gdzie aż się gotuje od 
klików i (żarłocznych) komentarzy. Nie zwraca przy tym 
(poza pewnymi wyjątkami) uwagi na treść, lecz często-
tliwość reakcji.

Efekt? Właśnie kończymy w świecie, gdzie w imię kli-
kalności reklam zhakowane umysły naparzają się wza-
jemnie w oparciu o pseudoinformacje, nigdy się nie spo-
tykając. I tak debata publiczna przeradza się w głupawą 
jatkę, a wspólnota rozpada się nie tyle w kawałki, ile na 
proch – pisze Karolina Lewestam. Skoro każde świń-
stwo jest dobre, jeśli pozwoli sprzedać reklamę towaru,  
a w perspektywie sam towar – to kierowanie uwagi in-
ternautów w najbardziej radykalne strony Internetu jest 
tylko kwestią czasu. Tym samym następuje wzmacnia-
nie popularności bytów skrajnych, politycznie również.  
W ten sposób docieramy do jądra procesu, który powoli 
zjada nie tylko debatę publiczną, ale i wszelkie mechani-
zmy konstytutywne dla demokracji. Tak więc – powtórzmy 
– same mechanizmy działania tych platform, osadzonych 
w zjawisku kapitalistycznej wymiany, przerabiają nam 
rzeczywistość w koszmar, o jakim nie śniło się Orwellowi. 

Co z tym robić? Póki czas, można żądać restrykcji dla 
zbierania danych i szukać prawnych sposobów na prze-
łamanie szkodliwych monopol – radzi Lewestam. Może-
my zażądać, by serwis pobierał opłaty zamiast zaprzę-
gać dane do rozbudowywania reklamowych algorytmów  
i zabraniać korzystania z pewnych platform niepełnolet-
nim. Jak głosi najnowszy raport Edelman Trust Barome-
ter z 2017 r. powoli przestajemy ufać sieciom społeczno-
ściowym, przestajemy wierzyć, że źródłem najlepszych 
informacji są znajomi na fejsbuku i twitterze, wracamy 
do ekspertów i zawodowych dziennikarzy. Może więc 
nie wszystko stracone?

Monika Piotrowska-Marchewa
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ANTY SOJUSZ
Sojusz neonazistów i śro-

dowisk anty-choice? Oczy-
wiście, nie od dziś! Pikiety, 

podczas których tak zwani obrońcy 
prezentują zmanipulowane zdjęcia 
płodów po poronieniach pod okna-
mi szpitali, w których leżą kobie-
ty właśnie przeżywające stratę lub 
w zagrożonej ciąży, bardzo często 
chronione są przez neonazistów. 
W końcu chodzi o to samo – o niena-
wiść do kobiet. O nienawiść do ludzi. 
O pogardę, o przemoc, o odebranie 
wszystkim obywatelkom i obywate-
lom ich praw i wolności.

Dążenie do stuprocentowej kon-
troli płodności kobiet jest jedną  
z charakterystycznych cech systemów 
totalitarnych. Po dojściu Hitlera do 
władzy w Niemczech, za zabieg abor-
cji groziła nawet kara śmierci. Doty-
czyło to oczywiście Niemek „czystej 
krwi”, a wynikało z ideologii, zgodnie 
z którą, najważniejszym obowiąz-
kiem aryjskich kobiet było rodzenie 
kolejnych niemieckich żołnierzy.

Aborcja pod kontrolą
Z drugiej strony, aborcja była 

wręcz nakazana w przypadku kobiet 
z niepełnosprawnością intelektualną 
i kobiet o innym niż niemieckie po-
chodzeniu, w tym w szczególności po-
chodzenia żydowskiego. Bez względu 
na to czy aborcja była zakazana czy 
nakazana chodziło cały czas o ele-
ment kontroli władzy nad rozrodczo-
ścią kobiet, z pominięciem ich godno-
ści, wolności i integralności cielesnej. 
Nic więc dziwnego, że i w dzisiejszych 
czasach środowiska anti-choice idą 
ramię w ramię z wyznawcami i sym-
patykami systemów totalitarnych – 
nazizmu i faszyzmu. Zmuszanie Polek 
do rodzenia poprzez nakazy i zakazy, 
karanie za aborcję, a nawet za poro-
nienia jest ważnym elementem ide-
ologii zarówno tak zwanych „obroń-
ców życia”, jak i grup faszystowskich 
i neonazistowskich, odwołujących się 
do mitów wymyślonych przez ich ido-
li: narodu czystej krwi produkującego 
swoich żołnierzy.

Miecz okrucieństwa
Sojusz ten widoczny jest podczas 

pikiet organizowanych pod szpitala-
mi, konkretnie oddziałami położni-
czymi w całej Polsce. Od Lęborka po 
Wrocław, obrzydliwe, zmanipulowa-
ne banery przedstawiające płody po 
poronieniach (a nie po zabiegu abor-
cji!), ochraniane są przez mężczyzn 
ze znakiem falangi na ramieniu. 
Uderza ten sam co w nazistowskich 
Niemczech stosunek do kobiet jako 
przedmiotów – pozbawionych praw. 
To dlatego organizatorzy ochraniani 
przez polskich neonazistów w ogó-
le nie myślą o tym, że obrzydliwe, 
zakrwawione obrazy poronionych 
płodów pokazują kobietom będącym 
w najbardziej traumatycznych mo-
mentach ich życia. Kobietom, które 
doświadczały poronienia – niektó-
re kilkakrotnie. Kobietom w zagro-
żonych ciążach, sparaliżowanych 
strachem czy uda im się je donosić. 
Kobietom, które urodziły dzieci nie  
w pełni zdrowe, o których życie mu-
szą teraz walczyć.

Pozbawienie kobiety przymiotu 
osoby ludzkiej zwalnia ich z odpo-
wiedzialności za okrucieństwa jakim 
jest zastraszanie i psychiczne tortu-
rowanie kobiet znajdujących się na 
oddziałach położniczo-ginekologicz-
nych.

Sejmowe oszustwa
Kaja Godek, jedna z twarzy ruchu 

anti – choice w Polsce, dumnie pre-
zentuje się na zdjęciach z członkami 
Obozu Narodowo Radykalnego czy 
Ruchu Narodowego. Uderza przy 
tym jej hipokryzja przy przedstawia-
niu tematyki aborcji. Prezentując bo-
wiem racje ruchu, oskarża i pomawia 
grupy stojące za wolnym wyborem 
o retorykę i myślenie rodem z nazi-
stowskich Niemiec. Złożony przez 
nią projekt „Zatrzymaj Aborcję” do-
tyczy wyłącznie jednej z przesłanek 
obecnej legalności aborcji w Polsce 
– aborcji embriopatologicznej, doty-
czącej głęboko uszkodzonego płodu 
niezdolnego do samodzielnego życia. 

Dzięki takiemu postawieniu sprawy, 
udało jej się wprowadzić do języka 
debaty publicznej fałszywy termin 
„aborcji eugenicznej” który to bez-
myślnie powtarzany przez media, 
powoduje, że strona walcząca o nie-
zaostrzenie przepisów antyaborcyj-
nych, kojarzona jest z niemiecką eu-
geniką. Tymczasem Kaja Godek nie 
ukrywa, że chodzi jej o całkowity za-
kaz aborcji, a odebranie wszystkim 
Polkom wyboru, który sama miała 
(zdecydowała się urodzić dziecko  
z zespołem Downa), jest tylko eta-
pem tej krucjaty, której konsekwen-
cją będzie też zakazanie badań pre-
natalnych.

Projekt „Zatrzymaj Aborcję” prze-
szedł w Sejmie do drugiego czytania. 
Możemy się spodziewać zarówno 
kolejnych kłamstw i manipulacji (w 
tym kłamstwa o tym, jak to 95 proc.
przypadków aborcji embriopatolo-
gicznej spowodowanych jest zespo-
łem Downa, gdzie sprawozdanie rzą-
du za 2016 rok wskazuje, że jest to 
21 proc.), języka ideologii w miejsce 
języka faktów i medycyny („dziecko” 
zamiast odpowiednio „zygota”, „za-
rodek”, „płód”), jak i dalszego pomia-
tania kobietami, które i tak swojego 
wolnego wyboru dokonają – będzie 
on tylko droższy i bardziej niebez-
pieczny.

Marta Lempart

 KOBIECY

Rys. Włodzimierz Stelmaszczyk

Bezwarunkowy dochód podsta-
wowy (BDP)  to taki model finansów 
społecznych, w którym każdy oby-
watel, niezależnie od swojej sytuacji 
materialnej, otrzymuje od państwa 
jednakową, określoną ustawowo, 
kwotę pieniędzy, za którą nie jest 
wymagane jakiekolwiek świadcze-
nie wzajemne (np. „odpracowanie” 
go). Dochód ten, bez innych form 
zarobku czy pomocy społecznej, 
zapewniałby możliwość minimum 
egzystencji. Idea ta ma zapewnić 
każdemu członkowi społeczeństwa 
pieniężny udział w całkowitym do-
chodzie danego społeczeństwa. 

Pomysł ten ma długą historię. 
Całkiem na serio był dyskutowany  
w latach 40. w Wielkiej Brytanii 
(jako social dividend). Kolejna szan-
sa pojawiła się w USA za czasów ad-
ministracji Nixona i Cartera, jednak 
gotowe ustawy padły na etapie prac 
parlamentarnych. Coś w rodzaju 
BDP wprowadzono tylko w zasobnej 
w surowce naturalne i niezbyt ludnej 
Alasce. 

Współcześnie pomysł ten wyko-
rzystała organizacja walcząca o pra-
wa biednych w Indiach – SEWA (Sel-
f-Employed Women’s Association).  
W 2010 roku działaczki z SEWA przez 
półtora roku finansowały dochód dla 
6 tys. kobiet, mężczyzn i dzieci z re-
gionu Indii, gdzie co trzeci człowiek 
żyje w ubóstwie. Po 18 miesiącach 
projekt zamknięto, a jego efekty 
podsumowano. Przede wszystkim, 
znacząco poprawiły się warunki 
sanitarne i stan zdrowia osób obję-
tych programem, zmniejszyło nie-
dożywienie, poprawiła frekwencja  
w szkołach i wyniki szkolne osiągane 
przez dzieci. Ponadto, wbrew oba-
wom sceptyków, ludzie otrzymujący 
dochód podstawowy nie przejedli go 
i nie wydali na używki, a wykorzysta-
li do rozwijania przedsiębiorczości. 
Dodatkowo, dochód gwarantowany 
miał efekt emancypacyjny, pomaga-
jąc wielu osobom odzyskać poczucie 
sprawczości i kontroli nad własnym 
życiem. A wszystko to dzięki kwocie 
zaledwie 4 dolarów amerykańskich 

miesięcznie, które uzupełniły zarob-
ki mieszkańców.

Aby bezwarunkowy dochód 
podstawowy miał sens muszą zo-
stać spełnione trzy fundamentalne 
warunki. Po pierwsze, dochód musi 
być wystarczająco wysoki, by za-
pewnić wszystkim ekonomiczną eg-
zystencję. Jeśli będzie zbyt niski (jak 
np. program 500+) stanie się tylko 
sposobem na pompowanie popytu, 
a więc jedynie dotowaniem bizne-
su. Aby dochód ten mógł faktycznie 
wpłynąć na emancypację obywate-
li musi być również bezwarunko-
wy. Nie może więc stygmatyzować 
tych, którzy go otrzymują. Po trzecie 
wreszcie, BDP powinien być uzupeł-
nieniem mechanizmów państwa do-
brobytu. Nie jego zamiennikiem. 

Za BDP przemawia też fakt, że 
dla milionów ludzi praca przestała 
być źródłem godnej płacy i poczucia 
stabilizacji w życiu. Dochód gwaran-
towany zmieniłby stosunki między 
pracownikiem i pracodawcą, bo pra-
cownik nie musiałby już pracować, 
by przeżyć. Praca byłaby dobrowol-
nym wyborem, a więc pracodawca 
musiałby zachęcić pracowników do 
jej podjęcia. Śmieciówki odeszłyby 
do lamusa, a wielu ludzi, mając za-
pewniona egzystencję na przyzwo-
itym poziomie, pracowałoby dla 
swoich pasji i hobby, rozwijając tym 
samym przedsiębiorczość. 

Jednym z podstawowych argu-
mentów przeciwników dochodu 
gwarantowanego jest to, że nas nie 
stać na to świadczenie.  Ok. 380 mld 
złotych rocznie kosztowałoby wpro-
wadzenie dochodu gwarantowanego 
na poziomie 1 tys. złotych wypłaca-
nego każdemu dorosłemu Polakowi, 
czyli kilkadziesiąt miliardów więcej, 
niż wynoszą dziś wszystkie docho-
dy budżetowe państwa. Zwolennicy 
twierdzą natomiast, że należałoby na 
to spojrzeć jak na inwestycję, nie jak 
na koszt, bo spadną koszty na służbę 
zdrowia czy walkę z przestępczością  
i że pieniądze na BDP są przecież  
w zasięgu ręki – w podatkach. Staw-
ki podatkowe są bowiem dziś na 

wyjątkowo niskim poziomie. 
W USA, na początku lat 50. 
najwyższa stawka podatku 
dochodowego przekraczała 
90 proc. – dziś wynosi 40 proc. Po-
dobnie w innych krajach – podatki 
spadły tam średnio o jedną trzecią. 
I mimo tego, że są niskie, wiele firm 
unika płacenia ich w ogóle. Między-
narodowy Fundusz Walutowy obli-
czył, że ukrywanie zysków w rajach 
podatkowych pozbawia rządy kwo-
ty 600 miliardów dolarów rocznie. 
Wedle tych samych wyliczeń, gdy-
by tylko Polska zwiększyła podatki 
i wydatki publiczne do wysokości 
średniej unijnej, stać nas byłoby na 
pensję obywatelską wysokości 1700 
złotych miesięcznie dla każdego do-
rosłego Polaka. Właściwe pytanie 
nie brzmi więc, czy stać nas na do-
chód podstawowy, ale czy chcemy go 
wprowadzić? 

Od stycznia 2017 r. do grudnia 
2018 r. fiński ZUS wypłaca 560 euro 
miesięcznie grupie losowo wybra-
nych bezrobotnych. W Kanadzie  
i w Szkocji rządy uruchamiają pro-
gramy pilotażowe, w których chcą 
sprawdzić, czy BDP mógłby skutecz-
nie pomóc w eliminowaniu biedy. 
Zaś Y Combinator, prywatna insty-
tucja wspierająca rozwój start-upów 
z Doliny Krzemowej, przez kilka lat 
będzie wypłacać 1000 $ miesięcznie 
losowo wybranej grupie Ameryka-
nów i Amerykanek, by sprawdzić jak 
bezpieczeństwo finansowe wpłynie 
na ich przedsiębiorczość. Wydaje 
się więc, że dochód gwarantowany 
to nasza przyszłość, która jednak 
nie zdarzy się, gdy nie otworzymy 
się na głębszą zmianę kulturową  
i sami nie uznamy, że te pieniądze po 
prostu nam się należą, jako udział w 
wypracowanym wspólnie dochodzie  
w państwie. 

Dorota Wojciechowska-Żuk

Tekst powstał na podstawie: Jędrzej 
Malko „Dochód gwarantowany”, www.
magazynpismo.pl i Rafał Woś „To nie jest 
kraj dla pracowników”, Wydawnictwo 
WAB, Warszawa 2017

Komu pomoże ryba zamiast wędki?
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Od dwóch lat polska dyplo-
macja jest jedynie pochodną 
polityki wewnętrznej. Służy 
głównie przypodobaniu się 
wyborcom i głosi doktrynę 
„wstawania z kolan”, co wg 
staroświeckiego myślenia 
o dyplomacji jest przedłu-

żeniem wojny. A dokładniej wojny 
wszystkich ze wszystkimi, grze o su-
mie zerowej: możemy tyle zyskać, ile 
odbierzemy innym. Jest to myślenie 
tak obce dzisiejszemu sposobowi 
prowadzenia dyplomacji, zwłaszcza 
w obrębie Unii Europejskiej, że wy-
twarza obraz Polski, jako kraju kom-
pletnie irracjonalnego i niegodnego 
zaufania. Ma to głębokie konsekwen-
cje dla przyszłości Polski, a pierwsze 
skutki tego fatalnego stanu rzeczy są 
widoczne już dziś.

Polska w Unii – upadek z Olimpu
Ośmioletnie rządy koalicji PO-PSL 

to dość długa lista zaniedbań i zanie-
chań, jednak w sferze polityki zagra-
nicznej, zwłaszcza na forum unij-
nym, rząd Donalda Tuska odniósł 
sporo sukcesów. Polska w budżecie 
UE wynegocjowała najwyższą w hi-
storii Wspólnoty pulę środków. Przy 
czym nie uzyskano jej szantażując 
zachodnich partnerów „moralnym 
obowiązkiem” wobec „skrzywdzonej 
Polski”. Polska była wiarygodnym 
partnerem, o rosnącej w UE pozycji. 
Liderem przemian i nadzieją Europy 
na pełną integrację Zachodu przy-
najmniej ze środkowym Wschodem 
kontynentu. Polacy otrzymali szansę 
na piastowanie najwyższych stano-
wisk w UE, a rosnąca rola Polski była 
wyrażona silnym sojuszem Warsza-
wy z Berlinem.

Nowy rząd kompletnie odrzucił 
osiągnięcia swoich poprzedników. 
Angela Merkel zaczęła być przedsta-
wiana jako wróg, a sprawa uchodź-
ców (mieliśmy przyjąć zaledwie  
7 tys. z czego zapewne większość 
dość szybko by wyjechała), stała 
się zarzewiem ostrego konfliktu. 
Kolejną płaszczyzną stały się we-
wnętrzne sprawy ustrojowe: łama-
nie Konstytucji nie umknęło uwadze 
zachodnich polityków, tym bardziej, 
że minister Waszczykowski oka-

zał się kompletnie niezdolnym do 
prowadzenia partnerskiej rozmo-
wy. Zaproszenie Komisji Weneckiej,  
a następnie podważanie jej kompe-
tencji, buńczuczne wypowiedzi pod 
adresem Berlina czy Komisji Euro-
pejskiej, irracjonalne zwroty o poli-
tyce dla wegetarian i rowerzystów... 

Wszystko to doprowadziło wi-
zerunek Polski na skraj wiarygod-
ności, którą ostatecznie pogrzebały 
działania wewnętrzne PiS – znisz-
czenie państwa prawa i trójpodziału 
władzy. Po drodze zaliczyliśmy inne 
spektakularne wpadki. Pierwszą 
była próba powstrzymania reelek-
cji Donalda Tuska na szefa Rady 
Europejskiej. Styl, w jakim przepro-
wadzono tę akcję był tak nieprofe-
sjonalny, że nasz rząd przestał być 
traktowany poważnie. Zgłoszenie w 
ostatniej chwili swojego kandydata 
(Polaka przeciw Polakowi!) i to bez 
poważnych konsultacji z kimkolwiek 
musiało skończyć się kompletną 
porażką. Pogłębiły ją wypowiedzi  
o „nielegalnym” wyborze Tuska, któ-

re w zasadzie obrażały wszystkie 
27 państw, jakie go poparły. Kolejną 
sprawą było powrócenie do tematu 
reparacji wojennych od Niemiec, nie 
dość, że mało realistyczne, to na do-
datek podjęte agresywnym językiem 
rewanżyzmu nieznanym w Europie 
od czasów zimnowojennej propa-
gandy.

Nic dziwnego, że w tak krótkim 
czasie Polska stoczyła się z pozycji 
lidera Europy Środkowo-Wschod-
niej, do roli pariasa, który nie ma nic 
do powiedzenia w żadnej istotnej 
kwestii. Przestano się z nami liczyć,  
a uruchomiony wobec nas art. 7 
Traktatu UE, który mówi o kontroli 
praworządności wisi nad nami ni-
czym miecz Demoklesa. 

Polityka zagraniczna PiS – 
czy leci z nami pilot?

Trudno też orzec, kto w zasadzie 
polską polityką zagraniczną kieru-

je. Prezydent wprawdzie udaje się  
z kolejnymi wizytami zagranicznymi, 
są to jednak głównie spotkania kur-
tuazyjne, ewentualnie dopełnione 
spotkaniami biznesowymi polskich 
przedsiębiorców. Prezydent nie wy-
kazał się też taktem, spotykając się 
w Polsce z przywódcą Turcji Erdo-
ganem, który w Europie jest uważa-
ny za persona non grata po tym, jak 
ostatecznie ustanowił swoje dykta-
torskie rządy, rozprawiając się z opo-
zycją i niezależnymi mediami. 

Minister Waszczykowski, choć był 
postacią wyrazistą, nie miał chyba za 
wiele do powiedzenia, podobnie pre-
mier Szydło. Awantura z Saryuszem-
-Wolskim pokazała, że nawet jeśli 
minister i premier wiedzieli, że się 
kompromitują, nie zdołali się prze-
ciwstawić życzeniom Kaczyńskiego, 
którego w tym wypadku zaślepiła 
osobista nienawiść do Tuska. Z kolei 
do pomysłu sprowadzenia Komisji 
Weneckiej, który okazał się zgub-
ny dla wiarygodności PiS w sprawie 
Trybunału dziś nikt się nie przyznaje.

Dodatkowo sporo zamieszania 
wywoływały inne resorty. Prym 
wiódł, na szczęście już zdymisjono-
wany, minister Macierewicz. Anu-
lowanie przetargu na Caracale po-
grzebało naszą uczciwość, blamaż 
negocjacji w sprawie „patriotów” 
– skuteczność, niejasne powiązania 
z ludźmi bliskim rosyjskim służ-
bom – wiarygodność, a rewelacje  
o sprzedaży Mistrali do Rosji za dola-
ra – racjonalność. Na dodatek szereg 
konfliktów w armii i odejście naj-
zdolniejszych i najbardziej doświad-
czonych dowódców osłabiło naszą 
pozycję w NATO.

Swoją „cegiełkę” do dyploma-
tycznego kryzysu dorzucił nawet 
tak odległy od spraw zagranicznych 
minister, jak Jan Szyszko, były już 
szef resortu środowiska. Jego kon-
cepcja „ratowania” Puszczy Biało-
wieskiej przed kornikiem za pomo-
cą harvesterów nie zdobyła uznania  
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w unijnych kręgach. A że sprawa 
ochrony wpisanej na listę dziedzic-
twa UNESCO puszczy oparła się  
o Trybunał Sprawiedliwości, Polska 
znów miała okazję być pierwszym 
krajem, który nie podporządkuje się 
decyzji tegoż Trybunału. Niestety – 
ku rozpaczy zawodowych dyploma-
tów – z możliwości tej skorzystała.

Nie widać światełka w tunelu
Rząd Beaty Szydło chwalił się 

sukcesami pozornymi i mało zna-
czącymi. Szczyt NATO w Warszawie  
i jego agenda były załatwione jeszcze 
przez poprzedni rząd; wizyta Donal-
da Trumpa nie przyniosła żadnych 
realnych ustaleń czy korzyści; wy-
bór Polski do Rady Bezpieczeństwa 
ONZ na niestałego członka wynikał 
z klucza geograficznego – przy oka-
zji poskutkował odkryciem nowego 
państwa, słynnego już San Escobar. 
To niewiele przy ogromie strat na in-
nych frontach. 

W Europie przestano wierzyć  
w jakąkolwiek zdolność Warsza-

wy do negocjacji. I właśnie ten brak 
możliwości manewru poprzedniego 
rządu był jedną z przyczyn tzw. „re-
konstrukcji”. 

Znający języki, obyty w Europie 
Morawiecki – który uchodzi za spe-
cjalistę przynajmniej w dziedzinie 
ekonomii, po Beacie Szydło zrobił 
zupełnie inne wrażenie. Jeszcze 
większa zmiana zaszła na stołku 
szefa MSZ. Czaputowicz to wpraw-
dzie człowiek raczej drugiego planu, 
ale za to prawdziwy dyplomata, nie 
przypominający w niczym aroganc-
kiego poprzednika, który uważał, że 
nie musi sam być dyplomatą, skoro 
jest owych dyplomatów szefem.

Szybko się okazało, że polity-
ka wewnętrzna znów zdominowa-
ła tę zagraniczną, a nowy premier 
i nowy minister otrzymali niemal 
na start zadania przerastające ich 
możliwości. Ministerstwo Sprawie-
dliwości wysmażyło zapowiadaną 

od dawna ustawę o IPN, do któ-
rej włożono sankcje za niezgodne  
z prawdą oskarżanie Polaków o czyn-
ny udział w Holokauście czy innych 
zbrodniach nazistowskiego reżimu. 
Brzmi dobrze – z perspektywy poli-
tyki „wstawania z kolan”. Gorzej, jeśli 
zestawimy to z negowaniem przez 
część prawicowych polityków takich 
zbrodni, jak ta w Jedwabnem. Na do-
datek ustawa wypłynęła w najmniej 
odpowiednim momencie. Polska już 
po ostatnim  Marszu Niepodległo-
ści była na ustach świata, jako kraj 
odradzającego się neofaszyzmu.  
A dosłownie kilka dni wcześniej TVN 
pokazał wstrząsający reportaż o pol-
skich czcicielach Adolfa H. Na doda-
tek uchwaleniu ustawy towarzyszył 
wylew antysemickich komentarzy, 
nie tylko w Sieci, ale nawet w pu-
blicznej telewizji.

Kryzys w stosunkach z Izraelem, 
USA i Ukrainą został w pierwszej 
chwili zbagatelizowany, a gdy zaczę-
ły padać ostrzejsze stwierdzenia PiS 
uruchomił swoją zwyczajową nar-

rację – dobrą na użytek wewnętrz-
ny, ale nie poprawiającą ani na jotę 
relacji z oburzonymi partnerami. 
Bo jak może się odnieść do naszych 
tłumaczeń o „niezrozumieniu usta-
wy” Departament Stanu USA? I jak 
wytłumaczyć, że chodzi nam przede 
wszystkim o nieużywanie nazwy 
„polskie obozy śmierci”, skoro prze-
mówienie premiera błędnie prze-
tłumaczył automat YouTube, a sam 
premier (historyk) mówił o zbrodni 
niemieckiej w Katyniu? Na dodatek 
polski MSZ zwołał zespół do dialo-
gu z Izraelem, który to zespół spo-
tkał się bez przedstawicieli Izraela 
i na dodatek w Szabas? I wreszcie 
jak można zrozumieć nasze zapew-
nienia o chęci dialogu, gdy w kraju 
padają słowa „nie cofniemy się ani  
o krok”, „ustawa jest dobrze napisa-
na”, a Senat w nocy przyspieszył le-
gislację i przegłosował ustawę bez 
szans na poprawki?

Dyplomacja podwórkowa
Wszystko to każe myśleć, 

że Polska przestała istnieć 
w stosunkach międzynaro-
dowych jako podmiot posia-
dający konkretne interesy, 
cele czy sojuszników. Nie 
realizujemy żadnej wizji po-
lityki zagranicznej. Jak widać po 
ostatnich wydarzeniach nie ma dla 
nas znaczenia kogo i dlaczego obra-
żamy w danym momencie, jeśli tylko 
zgadza się to z aktualną linią partii 
wewnątrz kraju. Zrywamy kontrakt 
na Caracale z Francuzami, choć nie 
potrafimy znaleźć nic lepszego. Na 
dokładkę dorzucamy uwagi o nauce 
jedzenia widelcem czy pouczamy 
nowego prezydenta w sprawach dy-
plomacji. Chcemy podsycić strach 
wobec uchodźców? Nazwijmy Mer-
kel zdrajczynią Europy, która dąży 
do hegemonii w UE. Powołajmy się 
na szwedzki portal prawicowy aby 
stwierdzić, że Szwedzi popierają pol-
ski rząd i zawrzyjmy „sojusz” z Wę-
grami, które i tak zagłosują na Tuska 
i potajemnie przyjmą uchodźców. 
Unia zwraca nam uwagę na łama-
nie prawa i Konstytucji? Podważmy 
kompetencje Komisji Europejskiej, 
Komisji Weneckiej, Trybunału Spra-
wiedliwości i dowolnych przywód-
ców. Wszyscy są niedoinformowani, 
zmanipulowani, niechętni Polsce, my 
jesteśmy ostatnią, prawdziwą „wy-
spą tolerancji praworządności”. A jak 
chcemy udowodnić, że walczymy  
z „żydowskim lobby”, które chce 
„ograbić Polskę” to poświęcimy na-
wet relacje z USA, którymi do tej pory 
się chwaliliśmy, gdy chcieliśmy udo-
wodnić, że Europa nam niepotrzebna.

Efektem takiej polityki jest rosną-
cy w Polsce nacjonalizm i ksenofobia, 
a polska polityka zagraniczna leży  
w gruzach. Ale może o to w tym 
wszystkim chodzi? W końcu niemal 
każda autorytarna władza szuka 
wrogów na zewnątrz, aby skonsoli-
dować społeczeństwo wokół „obrony 
kraju” i jednocześnie móc bezkarnie 
łamać wszelkie zasady praworząd-
ności, bo kto się wstawi za obywate-
lami, jeśli opuścimy Unię i wszelkie 
instytucje wspólnotowe?

Maciej Pokrzywa
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O jak Ocieplenie
Dziedzina zwana pisologią przeżywa właśnie spekta-

kularne nowe otwarcie. Bardzo, bardzo interesujące, jako 
że badania są czysto empiryczne. W czym rzecz? Oto par-
tia Jarosława Kaczyńskiego zalicza kolejne już w swojej 
historii ocieplenie wizerunku. Jak wiadomo, sięga po ten 
zabieg zazwyczaj wtedy, gdy wyczerpują się (chwilowo) 
rewolucyjne metody, jakich zazwyczaj używa. Czyni tak 
również w chwilach przełomowych, czyli zbliżających się 
wyborów jakiegokolwiek typu. Albo, gdy Kaczyńskiemu 
grozi utrata władzy w jakikolwiek inny sposób. Tak czy 
inaczej dotychczas, za każdym razem chowanie do sza-
fy co bardziej nieudolnych lub wkurzających polityków 
przynosiło doskonałe efekty. Nie mówiąc o zbawiennych 
skutkach skrojenia kukiełek w postaci Pana Prezydenta  
i Pani Premier (już wymienionej na nowszy model).

Nie męcząc czytelnika szczegółowymi opisami po-
przednich zabiegów, skoncentrujmy się na ostatnim. 
Tym razem procedurę ocieplenia wymusiły perturba-
cje unijne i niewierność – ostatniego już – sojusznika 
Jarosława, czyli Victora Orbána. Oto podporządkowa-
nie władzy sądowniczej napotkało stanowczy opór Unii 
Europejskiej. Ryzyko wstrzymania wypłat unijnych, jak 
też zbyt kosztowna – jak się okazało – wycinka drzew  
w Puszczy Białowieskiej (kara Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości) podcięły raźny krok maszerującej par-
tii. Orban zaś – taki z niego bratanek! – nie tylko poparł 
Tuska, ale zgodził się przyjąć uchodźców.

Coś jednak zgrzyta i krokodyl w pluszowym wdzian-
ku jakoś nie przekonuje. Czy to sprawa zbytniego nagro-

madzenia gamoni w otoczeniu prezesa, czy może długi  
i złowróżbny cień strąconego z ministerialnego piedesta-
łu Macierewicza, czy może nadmiar pociotków i krew-
nych Szyszki w strukturach okołorządowych – trudno 
orzec. Ale wyraźnie procedura ocieplenia nie zaskoczyła. 
Nowy premier zamiast ugłaskiwać, popełnia kolejne gafy 
i jakoś europejskich włodarzy nie oczarował, za to sal-
wował się ucieczką ze szczytu; minister spraw zagranicz-
nych nie jest w stanie nadrobić porażek ostatnich dwóch 
lat. Ale najgorsze, że za sprawą sejmowej nadgorliwości 
i kompletnego braku wyczucia reprezentantów Suwere-
na PiS – przez ustawę o IPN – ściągnął sobie na głowę 
gniew Ameryki pospołu z groźbą zerwania stosunków z 
Izraelem. 

A wszystko przez to, że obóz władzy przeszarżował 
z pobłażaniem i cichym wspieraniem faszyzujących  
i kościelnych radykałów. Rozpełzli mu się po podwórku, 
w czerwonym dymie rac, po lasach i kościołach i nijak 
nie da się tych „prawdziwych Polaków” schować. Tęsk-
nią za Antonim, śnią o wolnym dostępie do broni i zie-
lonych strażach (na przemian z hufcami chrystusowymi  
i terytorialnymi). Wiele wskazuje, że urocza przebieran-
ka tym razem zwyczajnie może się nie powieść. PiS, jesz-
cze wczoraj ustami Kaczyńskiego i wiernych publicystów 
równie radykalny, co miłośnicy wyłącznie białej rasy,  ma 
kłopot z wciśnięciem maski europejskiego demokraty na 
wyszczerzone zęby. Do tego haczy o czarne wafelki, czer-
wone paski i prymitywne odzywki o „parchach”, straszą-
ce z telewizorów.

Monika Piotrowska-Marchewa

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

POZYCJA: Wiceminister Sprawiedliwości, przewodni-
czący sejmowej komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyza-
cji. Hatakumba polskiej polityki.

HISTORIA: Mitem założycielskim Patryka Jakiego  
w polityce jest obraz „zwykłego chłopaka z blokowiska”. 
Opozycja go wyśmiała, ale szybko przekuł to w zaletę po-
zując na „przedstawiciela gminu”.

Życie zawodowe szybko związał z polityką. Zaczynał 
skromnie – po wstąpieniu do Forum Młodych PiS był 
członkiem gabinetu politycznego wojewody opolskiego, 
a później asystentem eurodeputowanego Ryszarda Le-
gutki. Ponieważ ojciec był opolskim urzędnikiem i miał 
dobre relacje z należącym do PO prezydentem Opola, Jaki 
postanowił spróbować szczęścia z Platformą i z jej ramie-
nia dostał się w 2006 roku do Rady Miasta. PO szybko 
pożałowała swojego nowego nabytku. Jaki rozbił klub  
w radzie w ciągu kilku tygodni, po czym wrócił do PiS. 

Już w ramach Pislandzkiej rodziny dostał się do Sej-
mu w 2011, co zawdzięczał wsparciu Zbigniewa zwane-
go Ziobrą. Stąd też, gdy Ziobro doprowadził do rozłamu  
w łonie Pislandii, Patryk poszedł za swoim mentorem  
i stał się jednym z najzagorzalszych zwolenników jego 
frakcji. Z jej ramienia startował w elekcji do Parlamentu 
Europejskiego, ale jak cała jego partia – poniósł klęskę. Po 
tej nauczce Ziobro przeprosił się z Jarosławem Wielkim  
i cała frakcja wróciła na łono Zjednoczonej Prawicy.

DOKONANIA: Wraz z odrodzeniem Pislandii w 2015 
Jaki dostał wreszcie szansę na swój pierwszy poważny ty-
tuł. Polityk z Opola liczył wprawdzie na księstwo sportu, 
jednak musiał zadowolić się tytułem wicehrabiego, ale za 
to w znacznie bardziej prestiżowym resorcie sprawiedli-
wości. Choć nie jest prawnikiem okazał się bardzo przy-
datny ze względu na swoją „medialną sprawność”. Jaki 
jest też mistrzem tzw odwracania kota ogonem i każdą 
wpadkę czy błędną decyzję szybko tuszuje. Jest przy tym 
bezczelny i zupełnie nie obchodzi go, czy mówi prawdę 
czy podaje fakty wyssane z palca lub przeinaczone. A jak 
zostanie na tym przyłapany, to albo zmienia temat, albo 
ostentacyjnie przeprasza – kolejny sukces, „bo inni nie 
potrafią przepraszać”. 

Jednym z pierwszych jego wyczynów było grożenie 
postępowaniem dyscyplinarnym sędzi, która prowadziła 
przeciw niemu sprawę. Ziobrze podsuwał zmanipulowa-
ne statystyki z niemieckiego Trybunału „udowadniające 
lenistwo” polskiego TK. A przecież to właśnie po przeję-
ciu tej instytucji przez PiS liczba rozpatrywanych spraw 
drastycznie spadła. To on mówił o konstytucji Łotwy, 
że ustanawia wybór sędziów przez parlament, choć tak 

naprawdę izba tylko ich 
zatwierdza. Natomiast  
o pośle Kropiwnickim 
powiedział, że prowadzi 
agencję towarzyską, za 
co później przepraszał. 
Atakując WOŚP i Owsiaka 
skłamał, że pieniądze ze 
zbiórki pójdą na Przysta-
nek Woodstock, dorzucił 
też, że wesprze akcję, jak 
„Owsiak rozliczy się z pie-
niędzy i pokaże wszystkie 
faktury”, choć przecież do-
stęp do wszelkich rozliczeń minister ma. Natomiast ro-
dziców zmarłej Amelki, którzy stanęli w obronie Owsiaka 
oskarżył o „granie na śmierci własnego dziecka”... 

Kariera Jakiego tylko z pozoru przypomina wygnane-
go z PiS Misiewicza. Jaki mówi dużo i często bez sensu, ale 
oprócz tego dużo działa i przede wszystkim nie jest bez-
radny wobec krytyki. Zawsze ma jakiegoś asa w rękawie. 
Obecnie najwięcej bryluje dzięki szefowaniu w komisji 
weryfikacyjnej, która zajmuje się nieprawidłowościami 
w reprywatyzacji w Warszawie. Tu jednak Jaki stąpa po 
cienkim lodzie, ponieważ co chwilę okazuje się, że błędne 
i niesprawiedliwe w skutkach decyzje często sięgają cza-
sów administracji Lecha Kaczyńskiego.

Jest też minister autorem pomysłu rejestru osób ska-
zanych za przestępstwa na tle seksualnym, który w me-
diach zaistniał jako „rejestr pedofili”. Sprawa jest dość 
wątpliwa prawnie, na dodatek okazało się, że dziwnym 
trafem nie objęła żadnego z księży skazanych za takie 
przestępstwo. Minister odtrąbił sukces po tym, jak „od-
naleziono” domniemanego pedofila na publicznym sta-
nowisku. To, że później okazało się, że nie był pedofilem, 
w mediach już się nie przebiło.

Najnowszym wyczynem ministra jest nowelizacja 
ustawy o IPN, która ma umożliwić ściganie tych, któ-
rzy niezgodnie z prawdą oskarżą Polskę lub Polaków  
o udział w zbrodniach II wojny światowej. Ustawa prze-
widuje nawet do 3 lat więzienia i obejmować ma także 
niepolskich obywateli. Nie wiadomo tylko jak mieliby 
być stawiani przed polskie sądy. Pomijając ten technicz-
ny szczegół ustawa wywołała obawy i protesty w Izraelu, 
USA i na Ukrainie, może bowiem blokować dyskusję na 
temat zbrodni z udziałem Polaków, a przecież takie też 
się zdarzały. Kryzys dyplomatyczny PiS znów tłumaczy 
„niezrozumieniem” nowych przepisów. W mediach roz-
gorzała natomiast nagonka na zachowanie Izraela wraz  
z przyzwoleniem na wypowiedzi jawnie antysemickie. 

Poczet królów i książąt PiSkich
Wicehrabia Patryk de Jaki

Nie pomogły nawet orędzia samego premiera, zwłaszcza, 
że doszło w nich do skandalicznych pomyłek. Zaniepoko-
jenie pojawiło się także w szeregach PiS, ale niezrażony 
Jaki odpowiedział ze zwyczajową u niego pewnością sie-
bie: czasem w polityce zagranicznej jest tak, że gdy wystą-
pi spór pomiędzy jednym a drugim państwem, zdarza się, 
że winna jest Polska. Ale zdarza się również tak, że coś się 
wydarzy bez winy Polski. Tak się składa, że od dwóch lat, 
odkąd rządzi PiS Polska jest bez winny i zawsze ma rację. 
Czy to słowa przyszłego szefa dyplomacji?

SŁYNNE SŁOWA PATRYKA: Dla tych bydlaków po-
winna być kara śmierci. Choć dla tego konkretnego przy-
padku przywróciłbym również tortury – to słowa Jakiego  
o gwałcicielach z Rimini. Gdy w tym samym czasie doszło 

do zbiorowego gwałtu w Łodzi, w wyniku którego 
poszkodowana kobieta zmarła, wicehrabia nie był 
aż tak oburzony. Ale to kwestia jego poglądu na 
temat muzułmańskich uchodźców i imigrantów, 
o których mówił też w kontekście działań UE: Za-
miast zająć się napływem islamskiej zarazy, zajmu-
ją się stanem praworządności w Polsce.

SŁYNNE SŁOWA O PATRYKU: W normalnym państwie 
ten pan po godzinie nie byłby już wiceministrem sprawie-
dliwości – te słowa Andrzeja Zolla krótko streszczają opi-
nię na temat kompetencji formalnych i moralnych Jakiego 
do zajmowanych funkcji. W świecie Pislandii są najwięk-
szym z komplementów.

Maciej Pokrzywa
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Wypowiedziałeś walkę faszyza-
cji i nacjonalizmowi. Podpowiedz, 
co może zrobić zwykły obywa-
tel, który nie zgadza się na mowę  
i symbole nienawiści coraz częściej 
obecne w przestrzeni publicznej? 

Musimy protestować. Osobiście 
bardzo spodobała mi się inicjatywa 
pewnej starszej pani w Niemczech. 
Zwykłą farbą zamalowuje różne ha-
sła i symbole nienawiści lub zmienia 
ich znaczenie. We Wrocławiu dzia-
ła Centrum Rozwoju Społecznego. 
Oni szukają wolontariuszy do takich 
akcji. Ale przede wszystkim każdy  
z nas może i powinien zgłaszać takie 
rzeczy. Okażemy w ten sposób swoją 
niezgodę na propagowanie nienawi-
ści. Znamy naszą historię i dobrze 
wiemy do czego prowadzi przyzwo-
lenie na takie działania.

Czy istnieje jakaś szczególna pro-
cedura zgłaszania takich zdarzeń?

Nie, to jest bardzo proste. Pisze-
my zwykłe zgłoszenie do odpowied-
niej prokuratury rejonowej. Proku-
rator musi takie zgłoszenie przyjąć 
i rozpatrzyć. Jeżeli ktoś potrzebuje 
pomocy, może zgłosić się do naszego 
biura, na pewno udzielimy wsparcia. 
Po marszu narodowców 11 listopada 
zgłosiliśmy jako KOD zawiadomienie 
o popełnieniu przestępstwa (środki 
pirotechniczne, hasła propagujące 
nienawiść) oraz skargę na bezczyn-
ność funkcjonariuszy policji.

Za organizację wrocławskie-
go wsparcia dla bezprawnie za-
mkniętych pikiet w Warszawie 10 
lipca, zostałeś osądzony i ukarany 
wyrokiem nakazowym. Czujesz 
się winny?

Absolutnie nie, ponieważ dopełni-
liśmy wszystkich formalnych wymo-
gów. Dobrze wiemy, że policja musia-
ła działać tak jak działała (śmiech). 
Sam dzień 10. miesiąca powoduje  
u Policji wysokie spięcia i każde wy-
darzenia organizowane tego dnia,  
a szczególnie kojarzone w jakiś spo-
sób z kontrmiesięcznicą, jest uzna-
wane za nielegalne. Zebraliśmy się 

spontanicznie na 20 minut, stanęli-
śmy z białymi różami w ręku aby za-
manifestować sprzeciw wobec ogra-
niczania wolności do protestowania. 

A jednak zostałeś uznany win-
nym. Czy to się już wcześniej zda-
rzało?

Dla mnie to był pierwszy raz. Ale 
podobne represje dotknęły wcze-
śniej dziewczyny podczas kontrma-
nifestacji. Uważam, że są to zwykłe 
zagrywki polityczne, żeby „utem-
perować” ludzi bardziej aktywnych 
politycznie. Na nas to nie robi raczej 
wrażenia, ale może zniechęcić osoby 
stojące obok, które, być może, chcia-
łyby z nami rozpocząć współpracę. 

Od czasu, gdy kobiety w Pol-
sce wyszły na ulice wspierasz nas  
w tej walce. Dlaczego to robisz? 

Staram się wspierać kobiety, bo 
uważam, że każdy człowiek ma pra-
wo decydować o sobie. A kwestie 
podejmowania decyzji ws. antykon-
cepcji, ciąży, porodu czy ewentualnej 
aborcji nie powinny być nakazowe. 
To kobieta, sama lub z partnerem, 
powinna je podejmować. Dlatego 
uważam też za konieczny swobodny 
dostęp do badań prenatalnych. Mam 
córkę, myślę też o jej przyszłości. 

Organizowałeś zbiórkę darów 
dla Kaszubów poszkodowanych  
w nawałnicy, pomagałeś przy wi-
gilii dla najuboższych. Czy trudno 
być wolontariuszem?

Nie wiem, czy trudno.  
U mnie działa to jakby „z roz-
pędu”. Harcerstwo nauczyło 
mnie solidarności z innymi ludźmi.  
I chociaż w latach 80. przeżywało 
okres załamania, to najważniejsza 
wartość, że harcerz powinien poma-
gać po prostu we mnie została. Co 
do zbiórki darów dla Kaszubów, to 
my jako KOD zorganizowaliśmy tylko 
punkt zbiórki darów oraz zajęliśmy się 
pakowaniem i transportem. Podzięko-
wania należą się wszystkim ludziom, 
którzy podzielili się z potrzebującymi. 
To ważne, żeby umieć dzielić się tym, 
co możemy zaoferować. 

Przed nami wybory samorzą-
dowe. W 2014 frekwencja wynio-
sła zaledwie 47 proc. Będziesz 
uczestniczył w wyborach?

Oczywiście, że tak, ponieważ chcę 
żyć w kraju, w którym będę mógł de-
cydować. Nie uczestnicząc w wybo-
rach odbiorę sobie głos w dyskusji, 
czy dana partia mi się podoba czy 
też nie. A tego nie chcę. To politycy 
dostają od nas, obywateli, pieniądze 
i mają nas słuchać, a nie odwrotnie. 
Idę do wyborów właśnie po to, aby 
móc powiedzieć jednemu czy dru-
giemu politykowi – robisz źle, więcej 
Cię nie poprę.

Dużo Polaków mówi, że nie pój-
dzie do urn, bo nie ma na kogo gło-
sować...

To zacznijmy sami działać. W na-
szym kraju króluje przekonanie, że 
jak ktoś jest w partii, to jest złodzie-
jem itp. W życiu politycznym w Pol-
sce bierze udział ok. 6-7 proc. spo-
łeczeństwa. W przełożeniu na inne 
kraje wypadamy blado. Jeśli zacznie-
my zapisywać się do partii, nieważ-
ne jakiej, będzie większa możliwość 
wybrania kogoś sensownego. Dziś 
w Sejmie mamy stały trzon polity-
ków, który się nie zmienia od lat i oni 
zarządzają całym krajem. Musimy 
stworzyć świadome społeczeństwo 
obywatelskie. To właśnie staramy się 
robić w KOD.

Elżbieta Majewska-Cieśla

Niestety polski Sejm zerwał  
z chlubną tradycją tolerancji religijnej 
w Rzeczpospolitej. Projekt ogłosze-
nia Roku Reformacji nawet nie został 
poddany procedowaniu. Rok 2017 
ogłoszono m.in. Rokiem Rzeki Wisły 
oraz Rokiem Maryjnym (100 lat od 
objawień w Fatimie oraz 300 lat ko-
ronacji obrazu MB Częstochowskiej).

Z kolei projekt okolicznościo-
wej uchwały przez rok przeleżał  
w sejmowej zamrażarce. Głosił on, 
że: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
pragnie uhonorować ruch, który 
wywarł znaczny wpływ na oblicze 
religijne i kulturowe Europy, której 
integralną częścią była i jest Rzeczy-
pospolita, a rocznica jest znakomitą 
okazją do wyrażenia szacunku i uzna-
nia dla polskich protestantów za ich 
wkład w rozwój naszego państwa, 
a w szczególności jego kultury, języka 
i tradycji (…) i przypomnienia, że Rze-
czypospolita należała do najbardziej 
tolerancyjnych państw w Europie, łą-
cząc obywateli różnych narodowości, 
religii i kultury. W uchwale wymie-
niono ewangelików, którzy zasłużyli 
się ojczyźnie: Mikołaja Reja, leksy-
kografa Samuela Bogumiła Lindego, 
przedsiębiorcę Wedla czy gen. An-
dersa. Dodać by tu można wielu in-
nych: jak Andrzej Frycz Modrzewski, 
Wacław z Szamotuł, królewna Anna 
Wazówna, Jan Łaski, etnograf Oskar 
Kolberg, Józef Sowiński i Juliusz Kon-
stanty Ordon, a współcześnie: Anna 
German, aktorka Hanna Skarżanka, 
twórca Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” 
Stanisław Hadyna, premier Jerzy Bu-

zek, pisarz Jerzy Pilch i skoczkowie – 
Adam Małysz i Piotr Żyła.

Na ostatnim plenarnym posie-
dzeniu Sejmu w 2017 jubileuszowa 
uchwała znalazła się w porządku 
obrad. Zwykle tego rodzaju uchwały 
przyjmowane są przez aklamację. 

Przeciwko niej zaprotestowała 
jednak posłanka PiS Anna Siarkowska, 
mówiąc, że: radosne świętowanie wy-
darzeń, które podzieliły Kościół to nie-
dobry pomysł. Uchwała została więc 
wyrzucona do kosza! Polacy-prote-
stanci są więc „gorszego sortu”...

Abp Grzegorz Ryś – metropolita 
łódzki w liście do ewangelików tak 
odniósł się do tego wydarzenia: Chcę 
przesłać wyrazy swojej solidarności  
i bliskości wobec nieszczęsnej debaty  
i decyzji naszego Sejmu. Stała się 
rzecz bolesna i niezrozumiała. Nie jest 
przecież rzeczą Parlamentu ustalanie  
i przegłosowywanie prawdy histo-
rycznej (...) Ta historia jest wspólną 
dramatyczną historią naszych Ko-
ściołów – musimy ją unieść, wypowia-
dając również – wobec Pana i Braci – 
swoją prośbę o przebaczenie.

Warto podkreślić, że uchwałą 
sejmików województw śląskiego, 
dolnośląskiego i warmińsko – ma-
zurskiego rok 2017 na ich terenie 
obchodzony był jako Rok Reformacji. 
Wspólnota Kościołów Ewangelickich 
w Europie wyróżniła tytułem Euro-
pejskiego Miasta Reformacji (obok 

60 innych miast) dwa polskie miasta: 
Cieszyn i Wrocław.

Obchody jubileuszu we Wro-
cławiu wypełniły koncerty (m.in.  
w NFM wystąpił Zespół Pieśni i Tań-
ca „Śląsk”), wystawy, konferencja na-
ukowa i dyskusja panelowa nt. społe-
czeństwa obywatelskiego z udziałem 
prof. Jerzego Buzka, biskupa Wal-
demara Pytla i prezydenta Rafała 
Dutkiewicza. Główne nabożeństwo 
odbyło się w kościele św. Marii Mag-
daleny, który od 1523 r. był pierw-
szym luterańskim we Wrocławiu.

Chociaż stanowią małą spo-
łeczność, wrocławscy ewangelicy 
widoczni są w mieście poprzez ak-
tywność religijną, społeczną i kultu-
ralną. Prowadzą Centrum Kształcenia  
i Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, 2 domy opieki, 2 przedszkola, 
ośrodek szkolno-wychowawczy oraz 
polsko-niemiecką szkołę podstawo-
wą. Biskupem Kościoła jest ks. Wal-
demar Pytel – proboszcz Kościoła 
Pokoju w Świdnicy. We Wrocławiu 
Centrum Parafialnym przy ul. Kazi-
mierza W. prowadzony jest dostępny 
dla wszystkich Dzienny Dom Pobytu 
Seniora, hotel oraz księgarnia i Punkt 
Informacji Turystycznej. W kościele 
Opatrzności Bożej i w kościele św. 
Krzysztofa organizowane są koncerty 
organowe, kameralne i chóralne.

O minionym Jubileuszu przypo-
minać będą we Wrocławiu: odno-
wiona Tablica Reformacji z 1917 r. 
na elewacji kościoła św. Marii Mag-
daleny, nazwa ulicy ks. Marcina Lutra 
na Popowicach, przy której znajduje 
się Ewangelickie Centrum Diakonii 
i Edukacji oraz... krasnoludek przed 
kościołem Opatrzności Bożej, któ-
ry młotkiem przybija kartkę z datą 
1517.

Anna Oryńska

ChrześCijanie 
gorszego sortu?

Nie odbierajmy sobie głosu
wywiad z przewodniczącym wrocławskiej grupy KOD

Krzysztof Niciejewski – przewodni-
czący grupy lokalnej KOD Wrocław, ak-
tywny działacz tzw. "męskiego wsparcia 
Strajku Kobiet". Fot. A.Z. Tereszko

Rok 2017 był rokiem 500-lecia Reformacji. 
Już  31.10.2016 r. do luterańskiej katedry w Lund w Szwecji 

przybył papież Franciszek, by ogłosić: 
To, co nas łączy, jest większe niż to, co nas dzieli.
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– Pańciu, co będzie gdy minister Ziobro zamknie w więzie-
niu premiera Morawieckiego, prezydenta Dudę i prezesa 
Kaczyńskiego? – zmartwił się dzisiaj mój Kot.
– Co też Ci, Kotku, przyszło do łepka?!
– Ma wejść w życie ustawa grożąca więzieniem za szkalo-
wanie Polski. Premier obwieścił na świecie, że Polska jest 
krajem skorumpowanych sędziów, Andrzej Duda ledwo 
został prezydentem, już naskarżył prezydentowi Niemiec, 
że Polska nie jest krajem sprawiedliwym. A posłowie PiS 
oszkalowali Polskę, że jest krajem oszustów, który sfałszo-
wał wybory!
– Ależ Kotku, PiS-owi wolno szargać wizerunek Polski. 
Zakaz dotyczy tylko obcych. A poza tym ustawa broni je-
dynie dobrego imienia naszego kraju z okresu wojny. 
Futrzak nalał sobie do miseczki czegoś mocniejszego, 
wypił, zamyślił się i rzekł: 
– Szarik był urodzoną na Syberii sowiecką wtyką, szczeka-
jącą po rusku, fałszującą prawdę historyczną. Czy słysza-
łeś, aby Szarik choć raz szczeknął o Katyniu?
– Nie słyszałem – odparłem. 
– Widzisz! Czyli Polacy pokochali wpajającego im histo-
ryczne kłamstwo psa, działającego na rzecz sowieckiego 
okupanta! 
– No tak, ale Szarik był artystą, więc ustawa zwalnia go z 
odpowiedzialności – wyjaśniłem.
– Szarik tak – nie dawał za wygraną futrzak – ale tych, co 
się tym historycznym kłamcą zachwycają, już z odpowie-
dzialności nie zwalnia. 
Tym razem nalałem sobie do miseczki i ja. 
– Faktycznie – odparłem. – W takim razie PiS gotów jest 
wsadzić do więzienia 38 milionów Polaków. Jak on to 
zrobi? 
Futrzak wypił kolejną miseczkę i odparł:
– Oj, Pańciu, PiS to potrafi, ale ja widzę problem gdzie in-
dziej. Jednym ze skazanych będzie prezydent Barack Oba-
ma za stwierdzenie o polskich obozach śmierci. Drugim 
Władysław Frasyniuk za blokowanie ulicy podczas obcho-
dów miesięcznicy smoleńskiej. Jaki będzie odbiór Polski 
w świecie, gdy w świat pójdzie informacja, że Polacy się 
pobili, bo chcieli siedzieć w jednej celi i z Obamą, i z Fra-
syniukiem?! 

                        (31)
– Będą dekomunizować Lecha Ka-
czyńskiego!!! – pewnego ranka przywitał mnie mój Kot. 
– Co?!!!
– Będą burzyć jego pomniki i wyrzucać go z nazw ulic! 
Niedawno minister Błaszczak powiedział, że komunizm 
skończył się dopiero teraz wraz z przyjęciem ustaw refor-
mujących sądownictwo. Znaczy to, że prezydent Kaczyński 
utrwalał komunizm! 
– To kto będzie na tabliczkach zamiast Kaczyńskiego? – 
spytałem zaskoczony. 
– Na wszystkich ulicach i placach będzie ten, który komu-
nizm w Polsce obalił, czyli Stanisław Piotrowicz. 
– PRL-owski prokurator?! Na wszystkich tabliczkach we 
Wrocławiu?!
– Tylko na początku. Gdy dzięki naszemu przyjacielowi 
Victorowi Orbanowi dostaniemy się pod opiekuńcze skrzy-
dła Moskwy, to ojciec Rydzyk załatwi, że nazwy Wrocław 
już nie będzie, wszystkie miasta w Polsce będą nosiły na-

zwę Sankt Pietrowiczgrad.
– Wszystkie?! Tę samą nazwę?! Kocie, 
przecież to paranoja! A co na to Prezes 
Kaczyński?
– Nic, pije z myszą.
– Jak to z myszą? Przecież ma kota. 
– Oj Pańciu, a czy widziałeś kota, który 
zgodziłby się pić z komuchem, który jako 
premier w latach 2000. utrwalał w Polsce 
komunizm?

m

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. 

Zet do zeta 
i będzie gazeta

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