
Dzisiejsza Unia Europejska nie 
jest stabilna. To jednak nie powód, 
by pozostać biernymi, ani tym bar-
dziej, by przestać wierzyć w jej sens. 
Zamiast kulić się ze strachu niczym 
króliki przed wężem prawicowego 
populizmu, obywatele Europy sami 
powinni wziąć berło do ręki i wyko-
rzystać rozbijanie narodów przez 
populistów – pisze Urlike Guérot  
w eseju „Europejska wojna domo-
wa” (2017). Przyjrzyjmy się bliżej 
argumentacji tej europejskiej poli-
tolożki, wykładowczyni, współtwór-
czyni wielu think tanków w Paryżu, 

Brukseli, Berlinie, Londynie i Wa-
szyngtonie. Po pierwsze dlatego, że 
intryguje, po drugie – niesie nadzie-
ję. Autorka szuka przyczyn obecnego 
kryzysu, i podaje jego rozwiązania.

 
Symptomy wojny domowej
Guérot stawia sprawę jasno –  

w Europie trwa wojna domowa. 
Stają w niej naprzeciw siebie bene-
ficjenci globalizacji i jej przegrani, 
rządzeni przeciw rządzącym, „lud” 
przeciw elicie. Nie ma to nic wspól-
nego z klasycznym podziałem na le-
wicę i prawicę – to potężny kryzys 
o charakterze ekonomicznym i ide-
owym. Możemy mówić o jego dwóch 
akordach. Kryzys bankowy i euro to 
pierwszy z nich – rozpoczął konflikt, 
kto jest za kryzys odpowiedzialny  
i kto za niego zapłaci. Do tego doszedł 
drugi akord – kryzys uchodźczy. Gdy 
nadszedł w 2012 r., państwa strefy 
euro były już ze sobą skłócone, a ich 
społeczeństwa wewnętrznie podzie-
lone. Poza tym UE nie potrafiła zająć 
jednolitego stanowiska względem 
Rosji, a państwa Europy Wschodniej 
straciły zapał, by mocniej integrować 

się z Unią. Zdaniem Urlike 
Guérot, kryzys strefy euro 
wbił klin między północ  
i południe Europy, natomiast 
kryzys migracyjny rozszcze-
pił Europę na wschodnią  
i zachodnią. Poza konfliktem 
socjalnym (z poszkodowa-
ną Grecją w tle) rozgorzała 
wojna tożsamościowa. Na 
cel wzięto takie sprawy jak 
kwestię uchodźców, gender, 
prawa do aborcji, prawa 
osób o orientacji homosek-
sualnej. Do tego kryzys stre-

fy euro uruchomił podziały społecz-
ne, z kolei kryzys uchodźczy pozwolił 
socjalne pęknięcie znów zamazać na-
rodowymi barwami, ponieważ w każ-
dym kraju narodowe elity, odrzucając 
uchodźców, dołączyły do przegranych 
modernizacji, zwykle nienawidzą-
cych UE. Guérot nazywa to podwój-
nym matriksem europejskiej wojny 
domowej i wywodzi z niego tezę, że 
prawicowi populiści, podsycający te 
tożsamościowe konflikty, choć twier-
dzą, że działają na rzecz państw 
narodowych, w rzeczywistości je 
rozbijają. Tak czyni AfD, Le Pen, Wil-
ders czy polski PiS. Swoje programy 
przetykają socjalnymi zachętami, ale  
w sprawach rynkowych nie stro-
nią od liberalizmu, a społeczeństwa 
skłócają z przyczyn ideologicznych. 
Jakie są tego skutki? Wojna domowa, 
to raz. Europejskie państwa narodo-
we jako ciała polityczne zaczynają się 
rozpadać – dodaje Guérot. I nawołu-
je, by to wykorzystać.

Duch i demon
Wojna domowa, która podskórnie 

trawi Europę i prawicowy populizm 

to reakcja na „dokonania” liberali-
zmu, i euro – walutę bez demokra-
cji. Porozumienia gospodarcze bez 
wspólnej polityki socjalnej i podat-
kowej. Jak twierdzi autorka, to reak-
cja na rozkład europejskiego ducha. 

Duch Europy to – z grubsza kre-
śląc – europejski ruch zjednoczenia 
i zbratania, a u jego podłoża leży 
antynacjonalizm i republikańskie 
wychowanie na rzecz wspólnoty 
europejskiej. Demon zaś to dążenie 
do odgrodzenia i izolacji, po poli-
tycznym rozdrobnieniu i zwaśnieniu 
nieustannie wyładowujący się w woj-
nach, czyli nacjonalizm i szowinizm. 
Jego przebudzenie to skutek porzu-
cenia równości w odziedziczonej po  
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rewolucji francuskiej słyn-
nej triadzie wartości. Oto 
bowiem sprawcy kryzysu 

bankowego nie tylko nie zostali po-
ciągnięci do odpowiedzialności, ale 
nawet nie zostali publicznie potę-
pieni. Skutek to ich faktyczne „roz-
grzeszenie”, skierowanie gniewu na 
Grecję i opresyjna polityka oszczę-
dzania.

Zwycięży duch czy demon? Pyta-
nie to jest tym bardziej aktualne, że 
w ostatnich latach liberalna demo-
kracja – której tak bardzo staramy 
się dziś bronić – sprzęgła się z neoli-
beralizmem gospodarczym, którego 
obronić się już nie da „ani sercem, 
ani rozumem”. A tymczasem prawi-
ca europejska przejęła hasła, które 
europejska lewica wysuwała od lat: 
więcej sprawiedliwości społecznej. 
Zwolennikom prawdziwej demo-
kracji pozostaje bronić liberalizmu 
ideowego, bo populiści przejmują 
prowadzenie antyliberalnej polityki 
o socjalnym obliczu. Marie Le Pen 
wołała podczas kampanii wybor-
czej do swych zwolenników: Jeśli 
nie ma narodu, kto się będzie zajmo-
wał biednymi? Pozornie ciężko dziś 
znaleźć argumenty, rozbrajające tak 
postawione pytanie. Europejska go-
spodarka korzysta bowiem z rynku 
wewnętrznego i wspólnej waluty, 
ale nie troszczy się o redystrybucję 
dóbr ani Demokrację. Populiści zaś 
obiecując bezpieczeństwo i kusząc 
socjalem, usypiają obywateli. Nacjo-
nalizmowi jest łatwiej, niż zwolenni-
kom UE, pisze autorka, bo narody już 
są i uchodzą za wielkości sprawdzo-
ne. Tymczasem społeczna i demo-
kratyczna Europa to nowość. Demon 
znów ma się całkiem dobrze. 

Praktykowanie Europy
Europa musi wypracować własny 

New Deal. Nie ma bowiem niczego 
głupszego – zauważa Guérot – niż 
często przytaczany argument, że 
narody rzekomo nie dojrzały do Eu-
ropy, są na to „zbyt różnorodne”, czy 
„nie chcą jej”. Choć przez chwilę wy-

obraźmy sobie, że moglibyśmy być 
tym pokoleniem, które zrobi odważ-
ny krok naprzód – zachęca autorka. 

Teoria, sztuka, badania, nauka  
i kultura już dawno pożegnały się  
z państwem narodowym, przeko-
nuje. Krok dalej to równe prawa 
dla wszystkich obywateli. Nigdy nie 
byliśmy tak blisko i nigdy nie dys-
ponowaliśmy takimi środkami. Ze 
wspólnego rynku i eurowaluty musi 
wyłonić się także wspólna Europej-
ska Demokracja. Taka powinna być 
droga do zakończenia wojny domo-
wej i rozbrojenia populizmu. Na py-
tanie Marie Le Pen odpowiedź musi 
brzmieć: Jak to kto? Europa! Trzeba 
wprowadzić powszechne, równe  
i bezpośrednie prawo wyborcze dla 
wszystkich europejskich obywateli, 
i to ponad narodami. „Każda osoba 
to jeden głos” – to będzie fundamen-
tem Rzeczpospolitej europejskiej. 
Musimy powołać europejską konsty-
tuantę; wszelkim tendencjom naro-
dowym i „exitom” przeciwstawić jed-
ność. Wspólna sprawa zrównałaby 
Północ i Południe, Wschód i Zachód 
Europy, nadałaby większe znacze-
nie jej regionom, a narodowość nie 
byłaby już żadnym wyróżnieniem. 
Koniec z „różnicowaniem prędkości”, 
nie tędy droga, bo Europa to powinno 
być jednoczenie ludzi, a nie krajów. 
Musimy mieć parlament, w którym 
polityczność byłaby ważniejsza niż 
narodowość. Taki parlament miał-
by prawdziwą legitymizację i moc 
ustawodawczą. Za tym musi pójść 
unia podatkowa i socjalna, a wkrótce 
–gdy uda się rozwiązać kryzys euro  
i bankowy – także dochód podstawo-
wy. Dodajmy, że zindywidualizowa-
ne unijne obywatelstwo będzie do-
brym wyjściem z pata brytyjskiego 
brexitu, wyłamywania się Katalonii  
i innych regionów z politycznych ciał 
narodów. 

W odpowiedzi krytykom
Skąd na to wszystko środki? 

Między innymi z podatku od wszel-
kich transakcji finansowych. Także 

europejskie ubezpieczenie od bez-
robocia będzie tańsze, niż dotych-
czasowe pompowanie środków  
w banki. Autorka zdaje sobie spra-
wę, że przedstawiona przez nią wi-
zja Rzeczpospolitej europejskiej 
póki co nie rozwiązuje żadnego  
z najpilniejszych problemów dnia po-
wszedniego Europy. Na przykład: jak 
uniemożliwić Putinowi wspieranie 
prawicowych populistów, jak zmini-
malizować zagrożenie terroryzmem, 
jak wielu jeszcze uchodźców może 
przyjąć Europa, czy jak zwalczać ato-
mizację społeczeństwa, uzależnienie 
od FB i fake newsy. Jednak politycz-
na i instytucjonalna reforma Europy 
uczyni ją silniejszą. Europejskiej woj-
ny domowej nie wygramy, zwalczając 
prawicowych populistów czy budując 
okopy między liberalną i nieliberalną 
demokracją, a tylko przez wyrwanie 
się z narodowej koleiny – podkreśla 
Guérot. To, czego nam potrzeba, to 
europejska umowa społeczna na XXI 
wiek. Tylko przestańmy się bać.

Monika Piotrowska-Marchewa

Czego się boisz, Europo?
Pokój Huberta. Na półce puchary, 

na ścianie dyplomy i medale. Najcen-
niejsze za wicemistrzostwo Polski  
w kategorii Kumite Juniorów. Hubert 
karate trenuje od zerówki. Pomi-
mo tego, że jest dyslektykiem i dys-
grafikiem a na treningi uczęszczał 
codziennie, do ubiegłego roku jego 
średnia ocen oscylowała w granicach 
oceny bardzo dobrej.

Szok przeżyli rodzice już na po-
czątku klasy siódmej. Pojawiły się 
pierwsze jedynki, drastycznie spa-
dła średnia ocen. „Nauki jest tyle, że 
musieliśmy ograniczyć treningi do 
trzech tygodniowo. Siedzę z synem 
nad lekcjami codziennie. Zdarza się, 
że robię za niego rysunki i plakaty – 
to mniejsze zło niż zarywanie nocy.” 
– mówi mama Huberta. Wspomina 
też o dużej ilości prac pisemnych, 
do których muszą się przygotowy-
wać dzieci. Nauczyciele nie mają 
czasu pochylać się indywidualnie 
nad każdym dzieckiem, a materiał 
do przerobienia jest ogromny. Ro-
bią więc mnóstwo tzw kartkówek, 
które w praktyce niewiele różnią się 
od sprawdzianów. W razie niepowo-
dzenia taką pracę trzeba zaliczyć. 
Przygotowanie dzieci spada zatem 
na barki rodziców i korepetytorów, 
a wiadomo, że nie wszystkich na to 
stać. Dzieci stają się sfrustrowane, 
przestaje im się chcieć, często udają, 
że niepowodzenia szkolne nie robią 
na nich wrażenia. Narzekają na bóle 
brzucha i głowy. To objawy stresu, 
który przedłużany może doprowa-
dzić np. do depresji młodzieńczej.

Hubert ma szczęście, bo ma ro-
dziców, którzy są w stanie wytłu-
maczyć mu to, czego nie zrozumiał  
w szkole. Zwłaszcza, że nie uczy go 
już pani od matematyki, która dosko-
nale rozumiała jego dyslektyczne po-
trzeby. Ma szczęście, bo rodzice wożą 
go na treningi samochodem, dzięki 

czemu oszczędza czas i może reali-
zować swoje pasje. Ma szczęście, bo 
rodzice „odpuścili” i nie naciskają na 
wyśrubowaną średnią. Bo rozumie-
ją jak ważny dla dziecka jest rozwój 
fizyczny. Sam twierdzi, że jak go coś 
w szkole wkurzy, to idzie na trening  
i potem mu przechodzi. Na pytanie co 
chciałby zmienić odpowiada, że nie-
których nauczycieli, bo za dużo zadają 
i źle tłumaczą. I to, że na lekcjach jest 
nudno. Rodzicom Huberta marzy się 
w szkole przedmiot, na którym dzieci 
uczyłyby się dyskutować, bronić wła-
snego zdania. Przedmiot, na którym 
poruszane byłyby trudne tematy, jak 
te o uchodźcach czy terroryźmie.

Hubert wstaje o 7 rano. Ze szkoły 
wraca około 15.30. W dzień z trenin-
giem zrzuca tylko plecak, szybciutko 
zjada obiad i odrabia prace pisemne. 
Z treningu wraca ok. 20 i znów jest 
nauka. Czasem do 22. Inne dzieci  
w jego klasie borykają się z podob-
nymi problemami. Jeden z kolegów, 
bardzo uzdolniony młody człowiek, 
jeszcze niedawno otrzymywał więk-
szość ocen celujących. Teraz dostaje 
3 i 4. Bardzo lubi się uczyć, ale już nie 
daje rady. I trudno mu się z tym po-
godzić. 

A najgorsze jest to, że dzieci 
uczą się odtwórczo. Zabija się ich 
kreatywność. Nauka podawana jest  
w sposób czarno-biały. Nie ma miej-
sca na dyskusję, czy naukę w tere-

nie. Nie ma miejsca na samo-
dzielne wnioski. Jeśli nawet 
nauczyciel zdecyduje się na 
jakieś wyjście z dziećmi, to 
generuje to kolejne nadra-
bianie zaległych tematów. 
Jeszcze gorzej, gdy jakiemuś 
dziecku zdarzy się zachorować. 
Oprócz przepisania lekcji do zeszytu 
i nadrobienia materiału trzeba zali-
czyć wszystkie zaległe prace pisem-
ne – kartkówki i sprawdziany. Doli-
czając do tego bieżący materiał może 
być tak, że dziecko codziennie pisze 
jakąś pracę pisemną, a czasem nawet 
dwie. 

Siódmoklasiści w tygodniu mają 
35 godzin zajęć. Zamiast zdobywać 
wiedzę jak się uczyć, uczą się prze-
trwania. Jak przychodzi weekend, to 
dzieci są tak zmęczone, że nie chce 
im się już nic robić. Trudno zatem 
dziwić się rodzicom, że starają się je 
odciążyć, rysując np. taniec ludowy 
(zad. domowe z muzyki). Bo w wie-
lu szkołach są nauczyciele, którzy 
uważają właśnie swój przedmiot za 
najważniejszy. Pomijam milczeniem, 
jakie wartości przekazują dzieciom 
rodzice odrabiający za nie zadania, 
ale czy mamy prawo ich oceniać? To 
ich dzieci stały się ofiarami źle przy-
gotowanej reformy. Na starcie zo-
stały postawione na gorszej pozycji. 
Muszą przerobić przez dwa lata ten 
sam materiał, które inne dzieci mogą 
realizować we właściwym tempie 
przez 3 lata. 

W szkole Huberta jest piękna pra-
cownia chemiczna, a nie ma czasu na 
robienie doświadczeń. W jednej z klas 
przewieszono tablicę niżej, bo nie 
mieścił się nad nią krzyż. Nie wyra-
żono też zgody ani na mniejszy krzyż 
ani na jego przycięcie. Teraz dzieci nie 
widzą dobrze tego, co jest na tablicy 
napisane. Wisienką na torcie deformy 
oświaty w szkole Huberta są wątpli-
we działania wychowawcze pani pe-
dagog, która namawia dzieci na do-
noszenie na kolegów. Można za takie 
działania uzyskać dodatkowe punkty 
z zachowania. Czyżby to był wstęp do 
wychowywania sygnalistów?

Elżbieta Majewska-Cieśla

Szkoła przetrwania
siódmoklasisty

Tekst na podstawie: Ulrike Guérot, Eu-
ropejska wojna domowa, Wydawnictwo 
Krytyki Politycznej, Warszawa 2017.
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Szymona, który był ministrantem, ksiądz zaczął mo-
lestować gdy miał 14 lat. Najpierw zdobył jego zaufanie 
prezentami i wizytami w domu rodzinnym. Nastoletnią 
Irenę wielu księży molestowało podczas egzorcyzmów – 
wcierali jej oleje w miejsca intymne, obnażali. Koszmar 
trwał długo, bo ksiądz zaprzyjaźniony z rodzicami Ire-
ny wmawiał im, że ta jest opętana przez demony. Marta 
została zgwałcona przez księdza na śmietniku. Powie-
dział jej, że nic złego nie robią i że to nie jest grzech. Był 
jej spowiednikiem i tłumaczył dziewczynie, że przecież 
uczy ją miłości. Miała wtedy 12 lat. 

Nie wiadomo, jaka jest skala zjawiska pedofilii w pol-
skim kościele, bo nikt oficjalnie takich statystyk nie pro-
wadzi. W USA jest to ok. 6%, w Australii 10%, można więc 
przyjąć jako średnią ok. 8%. Mamy więc do czynienia  
w Polsce z kilkoma tysiącami sprawców, przy czym trzeba 
zastrzec, że na każdego przypada więcej niż jedna ofiara. 

W większości krajów zachodnich i USA wymiar spra-
wiedliwości jest zdeterminowany, by te sprawy ujaw-
niać i karać winnych. W Polsce walkę z pedofilią u du-
chownych utrudnia niechęć Kościoła do współpracy, jak 
również niechęć społeczeństwa do ujawniania takich 
wypadków. Duchowni mają w Polsce tak niesamowity 
wpływ na ludzi, iż każda informacja, która ich dezawu-
uje, jest wypierana. Ponadto kościół nie patrzy na księży 
pedofilów jak na sprawców, dopuszczających się poważ-
nego przestępstwa, tylko jak na grzeszników, podlegają-
cych rozgrzeszeniu. Grzechy się wybacza i sprawca dalej 
funkcjonuje na dawnych zasadach, często mając nadal 
nieograniczony dostęp do dzieci i młodzieży. 

Ewa Kusz, seksuolog pisząca o zjawisku pedofilii  
w kościele, wskazuje, że zarówno wśród duchowieństwa, 
jak i wiernych mamy do czynienia ze specyficznym po-
strzeganiem stanu kapłańskiego, które to zjawisko okre-
śliła mianem „kultury klerykalnej”. Chodzi tu o uznawanie 
przez duchowieństwo swojej wyższości nad resztą ludzi. 
Walkę z nadużyciami w Kościele zrównuje się z walką z 
samym Kościołem. Wierni, którzy chcąc być lojalni wobec 
kapłanów, wolą milczeć. W rezultacie stwarza się dosko-
nałe warunki do nadużyć seksualnych. Duchowni chronią 
sprawców, bo dbałość o wizerunek Kościoła niezmiennie 
przedkładają nad walkę z pedofilią. Tak jak Dario Castril-
lion Hoyos, prefekt Kongregacji do spraw Duchowieństwa, 
który w 2000 r. wysłał list z gratulacjami do francuskiego 
biskupa, skazanego na karę więzienia za niedopełnienie 
obowiązku zgłoszenia przestępstwa seksualnego, jakiego 
dopuścił się jeden z podległych mu księży. 

W Polsce istnieje tylko jedna organizacja – fun-
dacja Nie Lękajcie Się, która pomaga ofiarom księ-
ży pedofilów. Jednym z jej postulatów jest powo-
łanie komisji złożonej z prawników, psychologów 
i innych osób kompetentnych do rozstrzygania 
na rzecz osób poszkodowanych. Żądają ujawnie-
nia danych na temat takich nadużyć w polskim 
kościele katolickim, jak również monitorowania losów 
sprawców. Niestety Kościół w Polsce nie chce podjąć żad-
nego dialogu, twierdząc po swojemu, że pozycjonowanie 
problemu pedofilii w Kościele, to atak na sam Kościół. 

W Niemczech, Irlandii  
i USA problemem pedofilii 
w Kościele zajęły się świec-
kie osoby i przyniosło to 
dobry efekt. W Niemczech, 
gdy tylko na początku 2010 
r. zaczęły się ujawniania 
nadużyć w Kościele, zwoła-
no okrągły stół, aby zając się 
problemem w sposób syste-
matyczny. Zjawisko pedofilii 
w Kościele niemieckim nie 
posłużyło do napiętnowa-
nia środowiska duchowne-
go, ale do wspólnego zajęcia 
się ochroną dzieci wszędzie 
tam, gdzie to jest potrzebne. 
W tym też duchu dyskusję 
podjęły niemieckie media. 

Niemcy to jednak wyjątek. Sama Stolica Apostolska 
nie widzi potrzeby prowadzenia statystyk takich wykro-
czeń. Papież Franciszek w jednym z wywiadów wspo-
mniał tylko, że problem może dotyczyć około 2% księży  
i hierarchów kościelnych. Przy tej liczbie daje to nam 
28,5 tys. duchownych pedofilów. Czy to zbyt mało, by 
Watykan chciał zajmować się problemem? Co prawda 
przy papieżu działa Papieska Komisja ds. Ochrony Nie-
letnich, jednak zrezygnowali ze współpracy z nią Irland-
ka Marie Collins oraz Brytyjczyk Peter Saunders, którzy 
jako dzieci byli molestowani przez księży. Powodem ich 
odejścia była niezgoda na procedury komisji, m.in. na 
nierozwiązany problem braku współpracy biskupów  
z instytucjami wyjaśniającymi nadużycia duchownych. 
Wraz z odejściem Collins i Saundersa pokrzywdzeni stra-
cili w komisji swoich przedstawicieli, bo tylko tych dwoje 
w kilkunastoosobowym gronie ich reprezentowało. 

Marek Lisiński, prezes fundacji Nie Lękajcie Się, wie-
lokrotnie podkreślał, że ofiary nie potrzebują modlitwy, 
ale realnych działań ze strony Kościoła katolickiego. Ten 
jednak woli bronić swojego nieskazitelnego wizerunku, 
niż podjąć jakiekolwiek kroki w celu rozwiązania proble-
mu pedofilii w Kościele.

Dorota Wojciechowska-Żuk

O czym milczy
polski kościół?

Tekst na podstawie: Artur 
Nowak, Małgorzata Szew-
czyk-Nowak, Żeby nie było 
zgorszenia. Ofiary mają głos, 
Wydawnictwo Krytyki Poli-
tycznej, Warszawa 2018

Brak penalizacji aborcji 
nie jest jej nakazem, wciąż 

pozwala dokonywać wyboru zgodnie 
z sumieniem, ukształtowanym do-
wolnym światopoglądem. Penaliza-
cja tworzy sytuacje, w których lekarz 
w obawie przed zarzutami aborcji 
nie podejmie ryzykownych procedur 
diagnostycznych i leczniczych pre-
natalnych – wiele o tym mówili spe-
cjaliści w tej dziedzinie. Niemożność 
podejmowania decyzji terapeutycz-
nych, zanim nie wystąpi bezpośred-
nie zagrożenia życia matki, a często 
takie zagrożenie da się przewidzieć, 
jest bezprawnym narażaniem jej ży-
cia. Jak można żądać wprowadzania 
przepisów, które wymuszają czeka-
nie, aż matka znajdzie się na granicy 
śmierci? Młoda lekarka na proteście 
we Wrocławiu w oburzeniu wykrzy-
czała, że lekarze chcą ratować życie. 
Podejmując, czasem ryzykowne de-
cyzje, lekarz nie powinien czuć na 
sobie oka prokuratora. To utrudnia-
nie i pozbawianie szans na leczenie 
nienarodzonych dzieci, które mo-
głyby żyć (bo diagnostyka i leczenie 
obarczone są ryzykiem). 

Z kolei, z obowiązku prawa, na-
wet wbrew woli rodziców, należy 
„ratować” ciąże, z których dzieci 
nie mają szans na przeżycie i często 
umierają w męczarniach niedługo 
po porodzie. Te niuanse, porusza-
ne przez lekarzy przemawiają za 
tym, by nie była to dziedzina sankcji 
prawnych, ale edukacji. Państwo po-
winno wspierać tych, którzy w dro-
dze wolnego wyboru podejmą decy-
zję urodzenia dzieci chorych. Takie 
zaangażowanie jest dużo trudniejsze 
niż przyciśnięcie guzika w Parlamen-
cie przez kilkuset starszych panów, 
ale rokuje pozytywne skutki. Tylko 
komu na tym zależy? 

Od dłuższego czasu działania wła-
dzy pokazują, o co tu chodzi. Mamy 
wycofanie się z programu "Rodzić 
po ludzku", likwidację telefonów za-
ufania, projekty nowego prawa pra-
cy, pozwalającego zwalniać kobiety  

w ciąży – trzeba pokazać tym nie-
znośnym kobietom, gdzie jest ich 
miejsce w patriarchalnym świe-
cie. Na pewno nie na ulicach, gdzie 
mają czelność pokrzykiwać na pa-
nów i władców przy guzikach gło-
sowania w sejmie. Ci panowie przy 
guzikach i panowie w episkopacie, 
sponsorowani przez panów rządzą-
cych, zorientowali się, że panie na 
ulicach za wiele mogą. Nic to. Brawo 
za protesty 18 marca pod kuriami – 
nie wiem, czy zauważyliśmy, że był to 
pierwszy publiczny protest prze-
ciw Kościołowi po wojnie. 

Wynika on wg mnie z tego, że Ko-
ściół w cyniczny sposób wykorzystał 
materialnie, pełnymi garściami usta-
wę konkordatową i łamie te nielicz-
ne jej zapisy, które nakładają nań 
ograniczenia, nakazujące uszanować 
mu świeckość państwa. Społeczeń-
stwo, także ta jego katolicka część, po 
podpisaniu umowy konkordatowej, 
oczekiwała od Kościoła wstrzemięź-
liwości i zachowań etycznych, w du-
chu solidaryzmu społecznego. Miała 
wtedy w pamięci zasługi Kościoła we 
wspieraniu ruchu solidarnościowe-
go i naszych wolnościowych dążeń. 
Teraz dla korzyści materialnych Ko-
ściół przyczynia się do utraty naszej 
wolności, wolnego demokratycznego 
państwa i wielu wolności osobistych. 

Przeniesienie protestów 18 i 25 
marca pod kurie i kościoły to nowy 
kierunek i sygnał ostrzegawczy. Kie-
runek, który trzeba kontynuować... 

Kościół swoimi naciskami na władzę 
ustawodawczą wywołał sam siebie 
na afisz debaty publicznej. Debatuj-
my zatem. W podpisanym 28 lipca 
1993 r. Konkordacie art. 1 brzmi: 
Rzeczpospolita Polska i Stolica Apo-
stolska potwierdzają, że państwo  
i Kościół Katolicki są – każde w swej 
dziedzinie – niezależne i autonomicz-
ne oraz zobowiązują się do pełnego 
poszanowania tej zasady we wza-
jemnych stosunkach i we współdzia-
łaniu dla rozwoju człowieka i dobra 
wspólnego. Następnie kolejne 28 
artykułów określa w zasadzie tylko 
dziedziny autonomii Kościoła. W za-
kresie autonomii państwa pozostaje 
nam zatem odwołać się do Konstytu-
cji RP, np. art. 25 ust. 2 i 3, a w kon-
tekście ostatnich wydarzeń do art. 
10, mówiącego o "podziale i równo-

wadze władzy ustawodaw-
czej, władzy wykonawczej 
i władzy sądowniczej". Nie 
ma tu wymienionej wła-
dzy kościelnej. Zgodnie 
zatem z zasadami autono-
mii władze te są niezależ-
ne i obywatele nie muszą 
się obawiać ani państwa, 
ani policji, ani dominują-
cego Kościoła. Rozumiem, 
że przedstawiciele władz 
kościelnych w Polsce mają 
prawo, tak jak i inni obywa-

tele, do głosu w debacie publicznej 
w różnych dziedzinach, ale tylko do 
głosu w debacie, a nie do wymusza-
nia konkretnych rozwiązań praw-
nych.

Kościół sobie sowicie zasłużył na 
postulaty wypowiedzenia konkor-
datu – brakiem wstrzemięźliwości 
w korzystaniu z przywilejów, które 
dał konkordat i nieumiejętnością 
przestrzegania zobowiązania się do 
szacunku dla świeckości państwa. 
Nieposkromiony apetyt na zyski ma-
terialne przyprowadził go do zaprze-
dania się partyjnego i politycznego,  
a kiedy to zaangażowanie politycz-
ne Kościoła przyczyniło się do do-
prowadzenia naszego kraju do wrót 
dyktatury, to społeczeństwo, także ta 
jego katolicka część, mówi Kościoło-
wi głośne NIE. 

Danuta Jaroć

WOLNOŚĆ WARUNKIEM 
ETYCZNEGO WYBORU

18 marca 2018, Strajk Kobiet pod budynkiem kurii 
arcybiskupiej we Wrocławiu. Fot. Beata Dębska
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– Mamo! Mamo! – Kratka 
wpadła do kuchni jak burza 

– obiecałaś mi i czekam, i czekam,  
a ty nic.

Demokratka spojrzała na córkę ze 
zdziwieniem 

– A może przypomnij mi, o co cho-
dzi? Widzisz jaka jestem zajęta, by 
wszystko przygotować na jutrzejsze 
święto. Jeszcze muszę lecieć do Gru-
basi po ciasta, napisać przemówienie 
dla tatusia, umyć okna…

– No właśnie – Kratka zrobiła 
nadąsaną minkę – wszyscy w kółko  
o tym święcie, a ja nic nie wiem. Mia-
łaś mi opowiedzieć, co to za gąsienica, 
dlaczego tak dla nas ważna i w ogóle 
– łezki zakręciły się jej w oczach.

– A rzeczywiście – Mama Demo-
kratka przypomniała sobie o obiet-
nicy. Bezradnie rozejrzała się wokół 
siebie, z przerażeniem pomyślała, ile 
jeszcze pracy przed nią i ciężko wes-
tchnęła – No dobrze, chodź córeńko, 
opowiem, dlaczego jutro cała Demo-
krandia będzie świętować.

A było to tak – zaczęła Demokrat-
ka, gdy już usiadły wygodnie – Daw-
no, dawno temu…

***
Krasnoludki schroniły się w pięk-

nym parku w Leśnicy, we Wrocławiu 
i założyły swoje państwo, Demo-
krandię. Wreszcie mogły przestać 
bać się Olbrzymów, Skrzatów i złej 
Baby Jagi, którzy przez lata polowali 
na nie, więzili, zmuszali do ciężkiej 
pracy. Przez lata dobrze im się żyło. 
Każdy Krasnoludek czuł się w swojej 
Krainie bezpiecznie, nikt nikogo nie 
prześladował i z uśmiechem witali 
każdy nowy dzień. Sami wybierali 
sobie władcę, wierząc że będzie on 
mądry i dobry. 

Jednak przyszedł czas, gdy za-
pomnieli, jak ciężkie było ich życie 
przed Demokrandią. Przyzwyczaili 
się do tego, że dobrze im się żyje, że 
wszyscy są pełni życzliwości, że już 
nic im nie zagraża. I kiedy Krasnolud 

Wspaniały, wielki władca Demokran-
dii, przeszedł na emeryturę, Krasno-
ludki musiały wybrać nowego wład-
cę. Było kilku kandydatów, a wśród 
nich wyróżniał się Autokrat. Niby 
takie nic. Niskiego wzrostu, oczka 
jakieś takie małe, rozbiegane, bu-
zia okrągła i pozbawiona uśmiechu, 
zawsze w wygniecionym ubranku. 
Ale za to jak on umiał przemawiać! 
Kiedy stawał przed tłumem, podno-
sił wysoko głowę i zaczynał mówić, 
to prawie każdy Krasnoludek zaczy-
nał wierzyć, że do tej pory wcale nie 
było tak dobrze. Że to co mieli do-
tychczas, nie było nic warte, że stary 
władca tak naprawdę ich oszukiwał, 
że dopiero jak wybiorą Autokratka, 
to dostaną to, na co zasługują. Kra-
snoludkom wydawało się, że słyszą 
samą prawdę i, że tylko taki władca 
jak Autokrat zamieni Demokrandię 
w krainę wiecznej szczęśliwości. 
Krainę mlekiem i miodem płynącą. 

Trudno więc dziwić się Krasno-
ludkom, że to właśnie Autokrata wy-
brali na swojego władcę. Jednak nie 
minęło kilka dni, a Autokrat pokazał, 
że wszystko co mówił i obiecywał 
to jedno wielkie kłamstwo. Nastał 
czas, gdy złymi czarami zmuszał 
Krasnoludków do całkowitego po-
słuszeństwa, karał każdego, kto mu 
się sprzeciwiał. Autokrat pragnął tyl-
ko władzy. Niszczył pomniki bohate-
rów i stawiał nowe, swojej rodzinki. 
Kazał spalić książki o Królewnie 
Śnieżce oraz Sierotce Marysi i kra-
snoludkach, bo przecież jakieś obce 
krasnale nie mogą być ważniejsze od 
niego. Piękna i radosna Demokran-
dia stała się mroczną krainą, w której 
rządził strach i smutek…

Jednak nie wszystkie Krasno-
ludki poddały się Autokratowi. Ich 
przywódcą został Superek, bardzo 
mądry Krasnoludek, który obiecał, 
że zrobi wszystko, by Demokrandia 
stała się znowu radosną i szczęśliwą 
krainą. Walka z Autokratem trwała 

i trwała, ale wciąż nic się nie zmie-
niało. Którejś nocy Superek uznał, że 
sami sobie nie poradzą i postanowił 
poprosić o pomoc Krasnalmaga, naj-
większego czarodzieja na świecie. 
Wysłał do niego Muszkę Listonoszkę 
z prośbą o spotkanie i teraz czekał na 
odpowiedź.

– Jest! Jest! – krzyknął z radością, 
gdy zobaczył powracającą Muszkę. 
Muszka przysiadła mu na ramieniu  
i wyszeptała – Krasnalmag spotka się 
z tobą jutro w nocy. Gdy tyko księżyc 
zmruży na chwilę oczy, otwórz okno 
i czekaj…

Następnej nocy Superek niecier-
pliwie krążył po pokoju. Wreszcie 
Krasnalmag się pojawił, rozsiadł się 
na fotelu i popatrzył uważnie na Su-
perka.

– No tak – powiedział – to już czas, 
by wreszcie zrobić porządek w naszej 
Demokrandii. Jednak ani ty ani ja so-
bie z Autokratem nie poradzimy. Po-
zostaje nam tylko jedno. Musimy po-
prosić Zieloną Gąsienicę o pomoc.

– Zielona Gąsienica? A któż to 
taki? – Superek nie krył zdziwienia – 
Nigdy o niej nie słyszałem.

Krasnalmag uśmiechnął się lekko 
– Oj Superku, jeszcze o wielu rzeczach 
nie wiesz. Zielona Gąsienica nazywa-
na jest strażniczką szczęśliwych krain. 
Zawsze, gdy zaczyna się źle dziać, gdy 
ktoś, kto chce zapanować nad innymi, 
wprowadza strach i zamęt, pojawia 
się Zielona Gąsienica i pozbawia wła-
dzy takich właśnie jak nasz Autokrat.

Superek aż podskoczył z rado-
ści – Hura! To dzwońmy do Gąsieni-
cy, niech przyjeżdża i robi porządek  
z tym Autokratem.

– To nie takie proste – Krasnal-
mag machnął ręką – nie zadzwonisz 
do niej, bo ona nie ma telefonu. Mu-
sisz ją znaleźć, a potem przekonać, 
że warto nam pomóc. Jak to zrobisz, 
nie wiem, ale mam dla Ciebie zielone 
światełko, które pomoże Ci trafić do 
domu Gąsienicy, kryształek prawdy, 
który przekona ją, by nas wsparła  

i czapeczkę niewidkę, która pozwoli ci 
przejść niedostrzeżonym przez policję 
Autokrata.

Superek nie zastanawiając się na-
wet chwilkę, szybko ubrał swoje ulu-
bione zielone rajstopki, owinął się 
czerwoną pelerynką, nałożył czapkę 
niewidkę i ruszył w drogę. Zielone 
światełko spełniło swoje zadanie 
bezbłędnie. Już po kilku dniach Su-
perek stanął przed wielkim domem  
z czerwonej cegły, skąd dochodziło 
donośne chrapanie. Zajrzał przez 
okno i zobaczył wielką Zieloną Gą-
sienicę, śpiącą jak suseł. Musiało jej 
się śnić coś miłego, bo przebierała 
wszystkimi nóżkami radośnie i jej 
zieloność aż promieniowała uśmie-
chem. 

Kiedy wreszcie Zielona Gąsienica 
się obudziła, ze zdumieniem spojrza-
ła na Superka.

– Kto ty jesteś? Co tu robisz? – za-
pytała, a Superek opowiedział jej, co 
się dzieje w Demokrandii – O wielce 
Szanowna Gąsienico, jak ty nam nie 

pomożesz, to już koniec – padł przed 
nią na kolana i rozpłakał się – ratuj 
naszą krainę, proszę….

Zielona Gąsienica spojrzała na 
niego uważnie – A dlaczego mam 
wierzyć, że warto wam pomóc? Skąd 
mam wiedzieć, czy za chwilę znowu 
nie zapomnicie o tym, co ważne i nie 
wybierzecie kolejnego Autokrata na 
władcę? Hę?

Superek wyjął z kieszeni krysz-
tałek prawdy – Może on pomoże ci  
w nas uwierzyć?

Zielona Gąsienica wzięła kryszta-
łek ostrożne w jedną ze swoich rąk, 
a wtedy zaczął się on mienić wszyst-
kimi kolorami tęczy. Kolory były tak 
intensywne, tak piękne i przenikając 
się wzajemnie, układały się w de-
likatną muzykę, która uspokajała, 
wydawała się pełna dobra i nadziei. 
Zielona Gąsienica uśmiechnęła się 
– Tak, rzeczywiście zasługujecie na 
moją pomoc.

Chwyciła Superka za pelerynkę, 
posadziła na sobie i ruszyli do Demo-
krandii. Kiedy wreszcie dotarli na ry-
nek, akurat Autokrat stał na drabin-
ce i przemawiał do Krasnoludków. 
Mówił o tym, jakim jest wspaniałym 
władcą, jak ukaże wszystkich, któ-
rzy występują przeciwko niemu, jak 
kocha tych obywateli Demokrandii, 
którzy go popierają. I tak sobie ga-
dał i gadał aż nagle zbladł jak ściana.  
Z przerażeniem w oczach dostrzegł 
zbliżającą się do niego Zieloną Gą-
sienicę. Zielona Gąsienica z każdym 
krokiem swoich licznych nóżek sta-
wała się coraz większa i większa,  
a kiedy stanęła przed Autokratem 
zaczęła śpiewać – Krasnoludki już nie 
będą Autokrata święcić, zniknie on 
w mrokach niepamięci… – z każdym 
słowem Autokrat stawał się coraz 
mniej widoczny aż w końcu zamienił 
się w listek, a wtedy Zielona Gąsieni-
ca – haps – i zjadła go ze smakiem. 

Widząc, co się stało, te krasno-
ludki, które pomagały Autokratowi 
rządzić żelazną ręki, uciekły poza 

granice Demokrandii, a cały 
krasnoludzi naród oszalał 
wręcz z radości. Kilka dni 
później nowym władcą De-
mokrandii został Superek. 
Obiecał on, że już nigdy ża-
den Krasnoludek nie poczuje 
się źle w Demokrandii. Nigdy 
nie będzie karany za swoje myśli,  
a dobro wszystkich będzie najważ-
niejsze dla każdego kolejnego władcy. 
Superek słowa dotrzymał. Do Demo-
krandii wróciła radość i szczęście…

***
...a dzień, gdy Zielona Gąsienica 

zjadła Autokrata ogłoszono Dniem 
Pamięci Narodowej i do dzisiaj ob-
chodzi się to święto tak radośnie  
i tak uroczyście – Mama Demokrat-
ka uśmiechnęła się lekko, a Kratka  
z wypiekami na buzi zawołała – Jak 
ja bym chciała być taką Zieloną Gąsie-
nicą. Też chcę być taka odważna!

– Hahahaha – Demokratką przy-
tuliła córkę – Skarbie, przecież jesteś 
bardzo odważna. Pamiętasz jak ra-
zem z Demosiem uratowaliście Demo-
krandię przed Łysolkiem i jego ban-
dą? No i jest jeszcze coś, co powinnaś 
wiedzieć. Nasza rodzina jest potom-
kiem Superka. Dlatego mamy magicz-
ne zdolności. Dlatego to my, wśród 
Krasnoludków, jesteśmy strażnikami 
szczęśliwej Demokrandii. Tak zadecy-
dowała Zielona Gąsienica i tak jest.

Kratka wyprostował się dumnie. 
– A jeśli coś się stanie, jeśli nie damy 
rady, to co wtedy?

Mama Demokratka uspokajają-
co kiwnęła głową – Wtedy poprosisz 
o pomoc Zieloną Gąsienicę. Zawsze 
możesz na nią liczyć, tak jak każdy,  
w którego państwie źle się dzieje.  
A tak, na marginesie, wiesz, że te li-
ście, w które zamieniają się pod wpły-
wem jej piosenki źli władcy, są bardzo 
smaczne?

Obie zaczęły się głośno śmiać,  
a Kratka poczuła, że nie może już 
doczekać się jutra, gdy będzie mo-
gła uczcić pamięć Zielonej Gąsieni-
cy, dzięki której tak dobrze się żyje  
w Demokrandii. 

Wspaniałej zabawy Krasnoludki...
Tamara Olszewska

KRASNOLUDKI  DEMOKRATKI  I  ZIELONA  GĄSIENICA 
Czyli bajka o tym, jak łatwo Coś straCić i jak trudno odzyskać 
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W jak Walczyk
Jarosław Kaczyński – wielce ucieszony – patrzył nie-

dawno, jak opozycja potknęła się potężnie na projekcie 
„Ratujmy kobiety”. Pomyślał sobie tak: Co to był za krok 
posuwisty na politycznym parkiecie, zakończony lotem 
koszącym i plackiem. Ubaw po pachy, a nawet parchy. 
Udało się wtedy zagrać na opozycji jak na pianinku. 
Projekt omal nie poszedł do komisji, głosy PiSu niecnie 
zmarnowano… Za darmochę prawie można go było wes-
przeć, bo nie miał sojuszników,a co się udało zamieszać. 
Walczyk, że hej. Podrygiwały feministki ze wściekłości, 
a szefowa Nowoczesnej bredziła, że trzeba więcej niż 
dwóch lat, żeby pojąć tajniki wciskania guziczków. A taka 
jedna kandydatka na prezydenta miasta to nawet ujaw-
niła, że nie wierzy, że coś może. Dlatego kandyduje.

Potem zrobiło się lekko mniej śmiesznie, bo się nie-
stety rozzuchwaliło Ordo Iuris i Kaja Godek (w charak-
terze prolajferskiej broni masowego rażenia), zaczęli się 
domagać zakazu aborcji – i chociaż była nadzieja, że sej-
mowa zamrażarka zadziała jak trzeba, do tańca zabrakło 
dwojga. To znaczy, jak już Godek zaczęła głośno pomsto-
wać o lekceważeniu, na to wszystko przylecieli biskupi  
i dawaj syczeć do ucha: uch…walcie, bo sekta, upss… na-
ród czeka. Cóż było robić? Projekt się wyjęło, otrzepało 
ze zmarzliny i poooszedł. 

W ten sposób pierwsze posiedzenie komisji, obra-
dującej nad projektem zakazu aborcji, odbyło się, bo 
nogą tupnął Episkopat – opowiadała później w mediach 
niejaka Lempart. Drugiego posiedzenia już nie było, bo 
zapowiedziałyśmy protest, rzuciła energicznie. Dobrze, 
żeście zapowiedziały, durne, zdradzieckie mordy – 
mamrocze pod nosem Jarosław, iskając kota i słuchając 
dukania Błaszczaka, który czyta mu internetową wybor-
czą. Dobrze, bo można było projekt znów schować. Ale 
– walczyk nabrał tempa. Te cholerne baby wcale w do-
mach nie zostały. Rozlazły się po Warszawie, przeszka-
dzały białym marszom, z policją się szarpały i dymiły. Na 
czarno. Gdzie kroku nie zrobisz w tym obłędnym tańcu, 
tam baby! Feministki na ulicach i pod kuriami, wygraża-
ją hierarchom. Dobrze to, czy źle – oto jest pytanie? Za-
miast walczyka na dwa pas – wyszedł pat. 

Monika Piotrowska-Marchewa

Rys. Włodzimierz Stelmaszczyk

Kiedy źle znaczy dobrze
Komisja Europejska wszczęła 

wobec Polski postępowanie z art. 
7 traktatu UE o naruszenie prawo-
rządności. Pierwszy raz w historii 
państwo członkowskie Unii jest za-
grożone utratą głosu w Radzie Euro-
pejskiej. Nawet jeśli to mało realne 
(mogą przeciwstawić się Węgry), to 
Polska prawie na pewno straci mi-
liardy euro dotacji – może jako ofi-
cjalną karę, prawdopodobniej w wy-
niku zakulisowych negocjacji.

Ustawa o IPN zdemolowała opi-
nię o Polsce w świecie. Stosunki  
z Izraelem są najgorsze od 1968, 
nadwyrężone zostało zaufanie USA, 
a cały świat wyszukuje informacji  
o polskich obozach. Nawet polity-
cy PiS dostrzegli tę katastrofę. Nie-
którzy, jak senator Anders, jeszcze  

w trakcie procedowania ustawy. Inni 
dopiero po. Ustawa została nawet 
oficjalnie skrytykowana przez jej 
twórców – jak w słynnej opinii Pro-
kuratora Generalnego Ziobry, który 
nazwał ją „niekonstytucyjną i dys-
funkcyjną”, choć to w jego minister-
stwie ją „wysmażono”.

Wydawać by się mogło, że teraz 
Polacy „przejrzą na oczy” i zobaczą, 
jak szkodliwe są rządy PiS dla pozy-
cji i bezpieczeństwa Polski. Spadek 
poparcia? Nic z tego. Jak to możliwe?

Właśnie opublikowane zostały 
wyniki sondażu – więcej Polaków 
ocenia naszą politykę zagraniczną 
dobrze niż źle. Dlaczego? Ponieważ 
w oczach wyborców PiS konflikt  
z UE to wyraz „rosnącej pozycji Pol-
ski” i efekt „polityki wstawania z 
kolan”. A afera wokół ustawy o IPN 

to tylko kolejny „żydowski 
spisek”. Spisek, który bardzo 
szybko trafił na podatny, an-
tysemicki grunt polskiej pra-
wicy i wykiełkował wzmo-
żeniem syndromu oblężonej 
twierdzy. Winni są „oni”, nie 
my.

Jak na razie PiS wygląda na nie-
zatapialny. Choćby nie wiadomo ile 
złego Polsce zrobił, w przekazie neu-
tralizuje to lub przekuwa w sukces. 
Jak więc przekonać jego zwolenni-
ków, skoro wszyscy widząc te same 
skutki odczytują je diametralnie róż-
nie? Czy da się przekonać kogoś, że 
czarne jest czarne, skoro on widzi, że 
białe jest białe?

Maciej Pokrzywa

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

NIEZATAPIALNI

rokiem, nocne przepychanie ustaw, 
niepublikowanie wyroków TK, prze-
jęcie mediów publicznych, upycha-
nie „swoich” na wszelkich stołkach... 
Wszystko to oburzało, śmieszyło, 
irytowało – ale tylko środowiska 
opozycyjne. Nie miało najmniej-
szego wpływu na postrzeganie PiS 
przez jego zwolenników. Dlaczego? 
Pierwsze miesiące po zwycięskich 
wyborach to tzw. teflonowy czas dla 
partii rządzącej. Po pierwsze dostaje 
premię zaufania, po drugie premię 
nowości („przez 8 lat Polki i Pola-
cy...”). PiS do tego dorzucił rów, jaki 
wykopał między Polską „liberalną” 
a „socjalną”, „wielkomiejską” a „po-
wiatową”. Świadomie podtrzymując 
„cywilizacyjną wojnę pozycyjną” za-
blokował przepływy elektoratu.

Elastyczni fanatycy
Minęło już ponad dwa lata i co-

raz trudniej PiS zrzucać winę na po-
przedników. Afery z „Misiewiczami” 
i wypadkami rządowych limuzyn, 
kompromitacja Macierewicza, po-
rażki polityki zagranicznej, problemy  
w służbie zdrowia, wycinka Puszczy, 
protesty w obronie sądów i prezy-
denckie weta, niezliczone „niefortun-
ne” wypowiedzi. Czemu żadna z tych 
spraw nie obciążyła realnie rachunku 
PiS w oczach jego zwolenników? 

Dla nich PiS to partia, która „wie 
co robi”. Nie rozkłada rąk, spełnia 

obietnice. A że zagarnia coraz wię-
cej władzy? Cóż, przeciętny Ko-
walski nie kupuje obiadu dzięki jej 
trójpodziałowi. Opozycja skupia się 
na obserwowaniu pazerności i żą-
dzy władzy, widzi fanatyzm czy po-
zbawiony skrupułów cynizm. Ale 
ani zwolennicy, ani przeciwnicy PiS 
nie dostrzegają, jak elastyczny jest  
w tym wszystkim Kaczyński. 

Cel nadrzędny jest niezmienny – 
to władza pozbawiona „imposybili-
zmu”, niespętana wymogami rządów 
prawa. Ludzie dobrani do jego re-
alizacji nie są niezastąpieni. Na czas 
kampanii wyborczej najlepsze były 
nowe, młodsze twarze Dudy i Szydło. 
Trochę się zużyły, to Beata zosta-
ła wymieniona – bez pardonu, bez 
zwłoki, w wybranym przez Kaczyń-
skiego momencie, upokorzona. Pre-
zydenta w czasie kadencji wymienić 
się nie da, ale głowy ministrów pole-
ciały łatwo. Szyszko, Waszczykow-
ski, Radziwiłł – nie było zaskoczenia. 
Natomiast usunięcie Macierewicza 
było szokiem dla wielu zwolenników 
partii. Ryzyko duże, ale Kaczyński 
widział jego porażki... i niesubor-
dynację. A tej nie wybacza. Jeszcze  
w grudniu Macierewicz nazwany 
został najlepszym ministrem obro-
ny narodowej w historii, a w stycz-
niu nie był nim już w ogóle. I nawet  
w obozie prawicy popiskiwania  
w jego obronie szybko zamilkły.

Październik 1995 roku, 
Szwecja. Gazeta „Expressen” 
podaje, że wicepremier Mona 
Sahlin używała służbowej 
karty do prywatnych celów. 
Wicepremier lawiruje, tłuma-
czy się, że kupiła tylko czeko-
ladki. Szybko jednak sprawa 

pogrąża polityczkę, gdy wokół zaczy-
nają węszyć dziennikarze i dopatrują 
się kolejnych uchybień: wicepremier 
2 lata wcześniej nie opłaciła abona-
mentu telewizyjnego, a 5 lat wcze-
śniej podatku od zatrudnionej opie-
kunki. Ponadto (o zgrozo!) zalegała 
z opłatą za parking. Wszystkie te za-
rzuty doprowadziły do dymisji Sahlin 
i jej wycofania się z życia polityczne-
go. Choć po kilku latach wróciła do 
polityki, nie zmieniło to faktu, że dla 
Szwedów oczywistym jest, że polityk 
musi być po prostu uczciwy. Jeśli nie 
jest nawet w drobnych sprawach, tra-
ci zaufanie obywateli – skoro łamie 
zasady dla czekoladek, to co zrobi, 
gdy pojawi się większa pokusa?

Sahlin po polsku
Wydawało się, że w Polsce obo-

wiązują podobne standardy, a opi-
nia publiczna nie wybacza łatwo 
potknięć politykom. Włodzimierz 
Cimoszewicz długo musiał płacić po-
lityczną cenę za swoje nieostrożne 
słowa z czasu powodzi 1997 roku. 
Jego słowa o ubezpieczaniu się, to  
w zasadzie nieszkodliwy truizm, choć 
wypowiedziany w nieodpowiednim 
miejscu i czasie. Mieliśmy też swoją 
„Sahlin” w osobie ministra Nowaka, 
którego pogrążyła „afera zegarkowa”. 
Opinia publiczna, podsycana ataka-
mi opozycji nie dała wiary w historię 
prezentu od żony i minister musiał 
się podać do dymisji za niewpisanie 
do oświadczenia majątkowego ze-
garka zakupionego za 20 tys. złotych.

Teflon zwycięzcy
A jak to wygląda w czasach PiS? 

Nowa władza już na początku ka-
dencji zaczęła naginać i łamać Kon-
stytucję, regulamin Sejmu, niektóre 
ustawy. Gdyby zrobiła to Platforma 
pod koniec swych rządów, została-
by zmieciona ze sceny politycznej.  
Z PiS nic takiego się nie stało. Ułaska-
wienie kolegi partyjnego przed wy-

Zbigniew Gryglas, poseł PiS na Twitterze: #100 dni Rządu Premiera Mateusza Mora-
wieckiego. Pomimo biało-niebieskiego szkwału #Premier silnie trzyma ster #Polska
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Uwaga! Uwaga!

Marzy Ci się dreszczyk emocji?
Pragniesz skoku adrenaliny do poziomu maks?

Kochasz ryzyko i niepewność jutra?
Chcesz rozładować nadmiar własnej agresji?

Uwielbiasz głupotę we wszystkich możliwych przejawach?

Biuro Turystyczne „PiS – TOUR” 
spółka ze znacznie ograniczoną odpowiedzialnością

zaprasza miłośników sportów ekstremalnych 
na wycieczkę po pisowskiej Polsce.

PROGRAM IMPREZY
1. Udział w rekonstrukcji historycznej „Polacy i pogromy Żydów”. Uczestnicy wycieczki zostaną wyposażeni 

w rekwizyty typu jarmułka i doczepiane pejsy, a następnie udadzą się na koncert zespołu „Obłęd”, tego samego, 
który przygrywał polskim neonazistom na uroczystościach związanych z urodzinami Hitlera. Jest wielka szansa, 
że na własnej skórze przekonają się, jak trzyma się dzisiaj polski antysemityzm.

2. Konkurs dla każdego czyli… uczestnicy podzieleni na grupy mają za zadanie odnaleźć jak najwięcej miejsc 
w Polsce, gdzie znajdują się dowody czczenia ofiar katastrofy smoleńskiej. Zwycięska drużyna spotka się z człon-
kami podkomisji smoleńskiej, by wspólnie polepić z plasteliny modele samolotu TU-154 oraz dorzucić swój po-
mysł na zamach smoleński. Pan Macierewicz obiecuje, że bardzo poważnie pochyli się nad propozycją laureatów 
konkursu, będzie ona dokładnie przeanalizowana i znajdzie swe miejsce w najnowszym raporcie smoleńskim.

3. Nocne czuwanie i modlitwa na Żoliborzu wraz z przekazaniem Znaku Pokoju najważniejszemu prezesowi 
na świecie.

4. Udział w obradach sejmowej komisji do spraw rodziny i wsparcie polityków PiS w walce o wprowadzenie 
ustawy całkowicie zakazującej aborcję, co jest marzeniem każdej Polskiej Kobiety.

5. Udział w „Biegu po kasę”. Pieniądze zebrane podczas tej imprezy będą przeznaczone na zasilenie kont 
biedujących duchownych z Polskiej Instytucji Kościelnej.

6. Uroczysty obiad w towarzystwie członków klubów „Gazety Polskiej”. Zapowiada się „wielkie chlanie”. Cie-
kawe, kto pierwszy wyląduje pod stołem; goście czy gospodarze.

7. Spotkanie na posterunku policji, a tutaj dokładny instruktaż oraz zastosowanie w praktyce akcesoriów 
przemocy na żywym organizmie ludzkim czyli zatrzymanych członkach niepokornej opozycji.

8. Zajęcia kreatywne czyli kształcenie umiejętności wyrobu kukiełek przedstawiających niepożądany w Polsce 
element narodowy, wyznaniowy czy etniczny. Zajęcia zakończą się uroczystym spaleniem tychże kukiełek na pl. 
Piłsudskiego w Warszawie. Swoją obecnością zaszczycą nas Międlar, Rybak i inni wybitni obywatele współczesnej 
Polski.

9. Wizyta w Studium Tatuażu i wybór obrazka przedstawiającego prawdziwego, polskiego patriotę ze zna-
kiem Polski Walczącej w jednej ręce i swastyką w drugiej.

10. Udział w ekshumacji żołnierza wyklętego, który zginął podczas pacyfikacji wsi na Białorusi.
11. Ostatnie trzy dni uczestnicy spędzą w Szpitalu Psychiatrycznym w Tworkach, gdzie specjaliści pomogą im 

wrócić do równowagi psychiczno-emocjonalnej po trudach wycieczki. 

Koszt wycieczki – tzw. co łaska x3

Organizator zapewnia:
- zakwaterowanie w namiotach pod Sejmem,
- transport po Polsce i Warszawie,
- wyżywienie i skrzynki z alkoholem (codziennie świeża dostawa),
- materiały potrzebne do realizacji zadań kreatywnych,
- środki opatrunkowe i pomoc medyczną.

UWAGA!!!
Organizator uprzejmie informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu uczestników i nie zamierza 

opłacać kosztów pochówku tym, którym nie uda się przeżyć co niektórych atrakcji, przewidzianych w trakcie wycieczki!
Tamara Olszewska

Przymiotnik ,,prawdziwy” z rze-
czownikiem ,,Polak” nabrał w dzi-
siejszych czasach pejoratywnego 
znaczenia i stał się synonimem na-
cjonalistycznej postawy. Określa bo-
wiem swoją tożsamość poprzez po-
dział na my-oni, gdzie wspomniani 
,,my” mają być z założenia ,,lepszego 
sortu”. 

W przeszłości dodanie określenia 
,,prawdziwy”, w odpowiednim kon-
tekście i nienadużywane, miało zgo-
ła inne znaczenie i oznaczało osobę, 
której postawa była godna naślado-
wania i która wystawiała swojemu 
narodowi dobre świadectwo. Aby 
być prawdziwym – w pierwotnym 
znaczeniu tego słowa – Polakiem:

Bierz aktywny udział w życiu 
politycznym. Niezależnie jakie są 
Twoje poglądy bierz czynny udział 
w wyborach. Wcześniej zapoznaj 
się dokładnie z programami wybor-
czymi kandydatów, aby głosować 
świadomie. Nawet jeśli żadnego  
z kandydatów nie uznajesz za god-
nego powierzenia mu funkcji repre-
zentanta narodu, warto w tym przy-
padku oddać głos nieważny. Jeśli 
jesteś za granicą, aby móc głosować, 
uprzednio złóż wniosek u konsula.

Bądź patriotą lokalnym. Jeżeli 
uważasz, że w Twoim regionie mało 
się dzieje albo masz pomysł na zmia-
nę. Możesz wyjść z własną inicja-
tywą. Nie musisz od razu zmieniać 
całego miasta albo wsi. Wystarczy 
jak zaczniesz od swojego osiedla. 
Obecnie w wielu województwach są 
prowadzone różnego typu inicjaty-
wy, które są sponsorowane dzięki lo-
kalnym grantom. A jeśli Twój projekt 
się uda, być może znajdziesz nawet 
swoich naśladowców.

Nie Kradnij. Nowoczesny patrio-
ta regularnie i na czas płaci wszystkie 

podatki. Nie szuka luk w prawie, aby-
omijać przepisy na szkodę Skarbu 
Państwa. Nie kradnij oznacza rów-
nież uczciwe rozliczanie się z przy-
chodów, a także płacenie chociażby 
za przejazd komunikacją miejską.

Wspieraj akcje charytatyw-
ne. Choć raz w roku wesprzyj jedną  
z nich. Pomocą nie musi być koniecz-
nie przelew pieniężny. Form takiego 
wsparcia jest wiele m.in: wolonta-
riat, wystawienie przedmiotu na 
aukcji charytatywnej, przygotowa-
nie paczki żywnościowej, donacja 
krwi. Przed zaoferowaniem pomocy,  
a szczególnie przekazaniem darowi-
zny pieniężnej, upewnij się, czy dana 
fundacja jest zarejestrowana. Więcej 
informacji o różnych organizacjach 
non – profit, możesz uzyskać m.in. na 
stronie: https://www.fundacje.org/.

Nie bądź obojętny. Działaj prze-
ciwko dyskryminacji i reaguj na jej 
przejawy. Wciąż wiele grup jest nara-
żonych na dyskryminację – ze wzglę-
du na wiek, pochodzenie, kolor skóry 
albo płeć. Najczęściej wynika ona z 
braku wiedzy oraz niesprawiedliwych 
i szkodliwych stereotypów. Obalaj te 
stereotypy. Jeśli zajdzie taka potrzeba 
możesz zgłosić się m.in. do Rzecznika 
Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw 
Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta, 
Państwowej Inspekcji Pracy. Rów-
nież wiele fundacji Pozarządowych 
wspiera poszkodowane osoby. Ich li-
sta znajduje się m.in. na stronie ,,Rów-
ność Info”: https://rownosc.info/law/
post/4-do-kogo-moge-zwrocic-sie-o-
-pomoc-w-przypadku-dys

Bądź najlepszy w tym co robisz. 
Warto przeanalizować swoje umie-
jętności i znaleźć jakąś niszę albo 
pomyśleć o nabyciu nowych kwalifi-
kacji. Wiele instytucji wspomaga ta-
kie start – upy m.in. Fundusze Euro-

pejskie. Sposoby na dofinansowanie 
swojej nowej działalności możesz 
znaleźć m.in. na stronie Portal Fun-
duszy Europejskich: https://www.
funduszeeuropejskie.gov.pl/stro-
ny/o-funduszach/planujesz-zalozy-
c-start-up/. Podziel się swoją pasją  
z innymi! Wiele osób dzieli się swo-
imi zainteresowaniami z innymi 
m.in. na Youtube, blogach, albo por-
talach społecznościowych.

Dbaj o środowisko. Ostatnio 
zauważalny stał się temat smogu. 
Sprawdź, jak możesz walczyć ze 
smogiem. Dbaj o środowisku na róż-
ne sposoby, np. segreguj odpady. Po-
magaj bezdomnym zwierzętom. Nie-
koniecznie poprzez adopcję, możesz 
dokarmiać je zimą, bądź wystawiać 
miskę z wodą w upalne lato. Oszczę-
dzaj wodę oraz energię.

Poznawaj historię. Pogłębiaj 
wiedzę na temat swojego narodu. 
Najlepiej korzystając z opracowań 
rzetelnych historyków. Ale nie tylko! 
wiedza staje się o wiele pełniejsza, 
jeśli zapoznasz się z historią innych 
państw i narodów. Wszak Polska, w 
przeciwieństwie do pewnego globu-
su z ,,Ucha Prezesa”, nie jest jedynym 
państwem na globie. A nasza historia 
ściśle wpisuje się w historię świata. 

Więzi z Bogiem. Kwestia podej-
ścia do spraw religijnych jest indywi-
dualną sprawą każdego człowieka. 
Dróg do poznania Boga jest wiele,  
a i tutaj łatwo pójść na manowce 
gubiąc prawdziwy sens pobożności. 
Prawdziwy katolik ma swoje zdanie 
i potrafi je bronić, z drugiej strony 
wysłuchuje i szanuje zdanie drugiej 
strony, nawet jeśli nie jest one zgod-
ne z jego światopoglądem. Wszak pa-
mięta, że każdy ma wolną wolę i to 
nie do niego należy jej ocena.

Katarzyna Michalewicz
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– Hurrraaa! Nie będzie unijnych sankcji wobec Polski, bo 
premier Morawiecki przekona unijnych komisarzy, że 
Polska jest krajem praworządnym! – przywitałem z rana 
swojego Kota. 
Ten podniósł leniwie łepek znad miseczki czegoś moc-
niejszego i odparł: 
– Pańciu, nie pitol. Premier nie musi przekonywać komisa-
rzy, wystarczy, że przekona Polaków. 
– 44 procent naszych obywateli jest przekonanych! – za-
wołałem. – Jeszcze tylko przekonać wszystkie polskie 
prawnicze gremia, Komisję Wenecką i już zastosowanie 
artykułu 7. Traktatu Unijnego nam nie grozi! 
– Oj, Pańciu... – westchnął zwierzak – Premierowi się wy-
daje, że wystarczy przekazać Komisji Europejskiej jakąś 
Białą Księgę… 
– Tylko nie jakąś! Biała Księga dowo-
dzi, że reforma sądownictwa czerpie 
wzory z innych europejskich krajów, 
np. z Hiszpanii. 
Zwierzak spojrzał na mnie jak na 
idiotę. 
– Równie dobrze nasi rolnicy upra-
wiający ziemniaki mogą czerpać z 
doświadczeń Hiszpanów hodujących 
palmy – odrzekł. – To premier nie za-
uważył, że konstytucja polska tak się 
ma do hiszpańskiej jak ziemniaki do daktyli? 
– Kocie, nie obrażaj naszego premiera! Polska i Hiszpania 
mają wiele wspólnego! Ona ma króla, my Prezesa! Ona 
ma corridę na arenie, my w Sejmie! Ona ma wielki Real, 
my – Wielką Polskę na stadionie Legii. 
Futrzak wytrzeszczył na mnie oczy z podziwem. I nagle 
zawołał: 
– Faktycznie! Nawet historię mamy podobną! Tam naród 
obalił generała Franco, a u nas przedstawiciel Narodu, 
Prezes, obalił pół litra (przy Okrągłym Stole) z szeregow-
cem Jaruzelskim!

m
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– Mój Kot wkurzył mnie z samego 
rana zapytaniem. – Pańciu, czy Ty 
się myjesz?
– Ja?! Pewnie! Co też Ci przyszło do łepka?! 
– Bo prof. Marcin Matczak powiedział: „Irlandia jest jak 
ciotka, która nie wysyła dziecka na kolonię w miejsce, 
gdzie higiena jest taka, że grozi zatruciem. A my krzyczy-
my, że mamy suwerenne prawo się nie myć.” Więc spraw-
dzam, czy korzystasz ze swego prawa. 
– Kotku, to tylko taka metafora odnośnie reformy są-
downictwa – wyjaśniłem. – Ale prawdą jest, że my, dum-
ny Naród, pisany wielką literą, musimy mieć prawo do 
śmierdzenia! I nie będzie nam byle Unia prawa tego 
ograniczać! Dlatego słusznie prezydent Duda przyrów-
nał Unię do zaborców.
Futrzak nalał sobie do miseczki czegoś mocniejszego. Za-
myślił się i rzekł: 
– Pańciu, nie uważasz, że jak na prawdziwych patriotów 
przystało, powinniśmy przeciw unijnemu zaborcy wznie-
cić powstanie? 
– Ależ, Kotku, wszystkie powstania przeciwko zaborcom 
już były: Listopadowe – było. Styczniowe – było. Wielko-
polskie – było. Śląskie były, nawet trzy. 
Nagle Kot puknął się łapką w łepek i zawołał: 
– Wiem! Zróbmy Drugie Powstanie z Kolan!

m

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