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Grudzień każdego roku to czas
oczekiwania na święta. Czas bliskości, miłości, czas wrażliwości. Kupując świąteczne prezenty myślimy
bardziej o bliskich, o innych. W tym
miesiącu przybywa akcji charytatywnych i wszelkich zbiórek na rzecz
potrzebujących; chętniej bierzemy
w nich udział. Grudzień to także miesiąc praw człowieka. W tym roku 10
grudnia obchodzimy 70. rocznicę
uchwalenia Powszechnej Deklaracji
Praw Człowieka.

ścią, Są niejednokrotnie bezprawnie przetrzymywani w więzieniach
w skandalicznych warunkach, szykanowani i zastraszani. Samotnie lub
w niewielkiej grupie stawiają czoło
złu, walcząc o swoje prawa lub prawa wspólnoty, w której żyją, Poświęcają swoje życie i zdrowie, tracą bliskich, pracę i szanse na godne życie.
Jak np. Ni Yulan, chińska prawniczka
broniąca ofiar prześladowań i przymusowych eksmisji, która została
usunięta z palestry, kilkakrotnie wię-

Od 2001 r. organizacja monitorująca przestrzeganie praw człowieka
na świecie – Amnesty International
– organizuje Maraton Pisania Listów,
który ma na celu zwrócenie uwagi
opinii publicznej na łamanie praw
człowieka na świecie. W tym roku
Maraton rozpoczął się dość wcześnie, bo 29 listopada i potrwa do
9 grudnia. W różnych miejscach
w Polsce i nie tylko, w ramach Maratonu piszemy listy w obronie 10 wybranych przez organizację bohaterów, którzy w swoich krajach walczą
z dyskryminacją i niesprawiedliwo-

ziona i torturowana. Ni, w wyniku
tortur, jakich doznała w więzieniu,
porusza się na wózku inwalidzkim,
wielokrotnie była eksmitowana
z własnego domu, nadal jednak walczy o prawa człowieka.

Maraton ma na celu okazać im
wsparcie. Ilość wysyłanych listów do
władz poszczególnych państw, które te prawa łamią, zmusza do zwrócenia uwagi na problem. Co roku
udaje się pomóc w ten sposób wielu
„więźniom sumienia”. Każda kolejna
uwolniona osoba, każda pozytywna

Akcja pisania listów w jednej ze szkół ponadgimnazjalnych. Fot. Natalia Olaczek.

informacja, dają nadzieję, że walka
o prawa człowieka ma sens. Dlatego warto znaleźć chwilę w przedświątecznym zgiełku, aby w jednym
z punktów maratonowych napisać
list z apelem do władz w obronie
wybranej osoby. Ten prosty gest naprawdę może uratować życie, dać
nadzieję i otuchę walczącym. Poczucie, że nie są osamotnieni w swojej
walce. Co roku, dzięki listom, udaje się poprawić sytuację kilku lub
kilkunastu osób, których prawa są
łamane. W 2015 z więzienia w Indonezji uwolniony został papuaski
aktywista Filep Karma, więziony od
ponad 10 lat za wzniesienie flagi niepodległościowej podczas ceremonii
w 2004, odbywającej się w rocznicę
opuszczenia regionu przez Holendrów. Inny spektakularny przykład:
w 2006 roku 1614 listów wysłanych z całego świata poskutkowało
oczyszczeniem z zarzutów i odzyskaniem pracy przez algierską prawniczkę Hassibę Boumerdesi, więzioną na podstawie sfabrykowanych
oskarżeń.

W tym roku po raz pierwszy na
liście maratonowych bohaterów
znalazły się Polki! Zostały pobite
podczas zeszłorocznego Marszu Niepodległości, i przez polski wymiar
sprawiedliwości uznane winowajczyniami. Nie do zaakceptowania jest
to, że obok krajów, gdzie notorycznie
łamane są prawa człowieka, pojawia
się Polska. Państwo, które jest przecież częścią europejskiej wspólnoty,
w której prawa człowieka stanowią
fundamentalną wartość. Idą święta,
przygotujmy się do nich ćwicząc empatię – to odpowiedni czas na pisanie listów.
Natalia Olaczek
DEKODER.
W OBRONIE DEMOKRACJI
www.dekoder.com.pl,
dekoder.redakcja@gmail.com
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Pozbawione pomocy
Polski rząd nie dba o zdrowie psychiczne dzieci
Zygmunt Bauman porównywał państwa do mostu,
który jest tak silny, jak jego najsłabsze przęsła. 20 listopada obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka.
Dziecko to szczególnie słaby obywatel, który w przeciwieństwie do obywatela dorosłego praktycznie nigdzie
o swoje prawa nie może upominać się własnym głosem.
Czy ochrona jego praw przez nasze państwo to mocne
czy słabe przęsło tego mostu?

Pierwszym Rzecznikiem Praw Dziecka na co dzień
jest (a przynajmniej powinien być) jego rodzic. A jeśli
z różnych względów nie jest, bo nie potrafi lub nie chce
nim być, to dziecko pozostaje samo w tym wszechmocnym świecie dorosłych. Ktoś powiedziałby jeszcze, że
sprzymierzeńcem dziecka jest szkoła, w której spędza
ono dużą część swego życia, więc i ona może/staje się
jego rzecznikiem. Tak być powinno, jednak szkoła publiczna w wydaniu pani Zalewskiej to już nie jest środowisko przyjazne dziecku, mimo starań wielu nauczycieli.
Wg raportu UNICEF Polska zajmuje 4 miejsce od końca,
jeśli chodzi o zdrowie psychiczne młodzieży. Tymczasem
obecnie aż w 44 proc. szkół nie ma psychologa lub pedagoga, w „wygaszanych” dziś gimnazjach brakowało ich
w 33 proc. placówek. Wg raportu NIK jeden psycholog
przypada na 1739, a jeden pedagog na 461 uczniów. Czas
oczekiwania w poradniach na wizytę u psychologa to od
1 do 21 miesięcy, a ok. 30 proc. nastolatków miewa myśli samobójcze, przy czym nie znamy liczby przypadków,
które nigdzie nie zostały zgłoszone.
Gdzie dziecko może się zgłosić po pomoc, jeśli rodzic
nie jest dość uważny, by dostrzec problem lub dość świadomy, zdeterminowany i kompetentny, by poszukiwać
dla niego pomocy? Gdyby nie wparcie prywatnych fundatorów, od 2016 roku nie działałby już telefon zaufania dla młodzieży. Obsługujący go opowiadają, że mimo
przedłużenia godzin działania do 2 w nocy, tylko nieliczni się dodzwaniają, bo teraz w dzień pracuje 5, a w nocy
3 osoby (zamiast, jak kiedyś 10). A dzwonią przecież nieletni, którzy mówią o myślach samobójczych, kiedy za
ścianą śpi rodzic, nieświadomy tej sytuacji.

Na krajowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
dodzwania się codziennie 14 młodych ludzi z myślami
samobójczymi. Tylko w 2017 roku dokonano 183 interwencji dla ratowania zdrowia i życia dzieci, a do listopada 2018 było tych interwencji już ponad 300. Specjaliści
biją na alarm, że dziecko ze swymi problemami często
jest samo i zupełnie bezbronne, także to kilkunastoletnie. Nawet rodzic, który jest świadomy i zdeterminowany, by dochodzić praw dziecka do kompetentnej opieki
medycznej, w tym psychologicznej lub psychiatrycznej,

Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od
8.15 do 20.00.

zapisanych wszak w statutach szkolnych, zderza się ze
ścianą. W 2017 roku doszło do aż 115 samobójstw dzieci
w wieku od 14 do 18 lat oraz 28 takich czynów wśród
dzieci młodszych niż 14-letnie. W 2016 r. z powodu samobójstw zginęło więcej nastolatków niż w wypadkach
komunikacyjnych (dane policyjne).

Tymczasem psychiatria dziecięca w Polsce jest
w zapaści. Około 400 tys. dzieci może wymagać pomocy
psychiatry, a mamy w Polsce tylko 400 lekarzy, którzy się
nimi zajmują. Niewydolne okazują się sądy, czy placówki
powołane do wspierania pieczy rodzicielskiej. Rzecznik
Praw Dziecka Marek Michalak apelował do MEN o podjęcie błyskawicznych działań, zwracając uwagę, że dzieci
nie otrzymują wystarczającej pomocy psychologicznej
w szkołach. Wyraźnie zaznaczał, że po reformie edukacji sytuacja wielu z nich zrobiła się niezwykle trudna
i informował, że dostaje dramatyczne listy o przeciążeniu nauką i zadaniami domowymi. Znamiennym jest, że
liczba samobójstw maleje latem, kiedy dzieci nie mają
styczności ze szkołą.
Danuta Jaroć, Lublin

W 2017 roku 143 osoby niepełnoletnie popełniły samobójstwo, to wiecej niż ginie dzieci na drogach.
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Czy dzieci mają
swojego rzecznika?

Rzecznik Praw Dziecka
– Kto to taki?
Po to, by wzmocnić i poszerzyć instrumenty ochrony praw dzieci, aby
były one proporcjonalne do potrzeb
tej grupy społecznej, ustawą z dnia
6 stycznia 2000 r. (Dz.U.2017.922 t.j.
z póź. zm.) powołano urząd Rzecznika Praw Dziecka (RPD). Art. 9
ust. 1 tej ustawy mówi, że Rzecznik
podejmuje działania przewidziane
w ustawie z własnej inicjatywy, biorąc pod uwagę w szczególności informacje pochodzące od obywateli
lub ich organizacji, wskazujące na
naruszanie praw czy dobra dziecka. Zgodnie z art. 7 jest on w swojej
działalności niezależny od innych
organów państwowych i odpowiada
jedynie przed Sejmem. Jego pozycja
ustawowa jest zatem bardzo mocna.
Może on zbadać każdą sprawę na
miejscu, nawet bez uprzedzenia; żądać od organów władzy publicznej,
organizacji lub instytucji udzielenia
informacji albo złożenia wyjaśnień.
W postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym i Sądem
Najwyższym może inicjować postępowania, uczestniczyć w nich na
prawach prokuratora, wnosić skargi
i kasacje od orzeczeń. Rzecznik może
również zwracać się do właściwych
organów, organizacji lub instytucji
o podjęcie działań na rzecz dziecka.
Są one wówczas zobowiązane niezwłocznie, nie później niż w terminie
30 dni, poinformować RPD o podjętych działaniach, a wobec naruszenia
praw i dobra dziecka może on żądać
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zastosowania sankcji
służbowych.
Mikołaj Pawlak – RPD czy
rzecznik Kościoła i „obrony finansów” państwa?

Ostatnio, wobec konieczności
wybrania nowego RPD, po upływie
25.07.2018 r. drugiej kadencji Marka
Michalaka, posłanka Sabina Zalewska (jedna z kandydatek zgłoszonych
na tę funkcję!) wyraziła wątpliwość
co do sensu… istnienia instytucji
Rzecznika Praw Dziecka. Sejm, po
czterech nieudanych postępowaniach z poprzednimi kandydatami,
23 listopada powołał na tę funkcję
Mikołaja Pawlaka, kandydata przez
PiS. Pawlak to absolwent katolickiego liceum, a następnie Prawa
Kanonicznego na KUL, przez 11 lat
adwokat przy sądach kościelnych
w sprawach o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Tę aktywność
zgłosił jako spełnienie warunku 5-leniej pracy z dziećmi lub na ich rzecz.
Jest wyraźnie ukierunkowany ideologicznie, nie tylko poprzez wykształcenie, gdyż znane są jego związki
z abpem Andrzejem Dzięgą, przeciwnikiem „in vitro”, członkiem Zespołu
ds. Duszpasterskiej Troski o Radio
Maryja. W odpowiedziach na pytania
posłów zaprzeczył, jakoby był zwolennikiem obniżenia wieku ponoszenia odpowiedzialności karnej przez
dzieci do lat 10. Był jednak jednym z
dwóch szefów zespołu opracowującego projekt zmian do Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, który ten
zapis zawierał.
Od 2016 r. w Ministerstwie
Sprawiedliwości jako Dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych
i Nieletnich, był odpowiedzialny za
tworzenie systemu pomocy osobom
pokrzywdzonym przestępstwami, ze
szczególnym uwzględnieniem spraw
dzieci, kobiet i rodzin. Trudno jednak
uznać efekty jego działań za chlubne.
Za jego kadencji w Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej (od 12 sierpnia
2017 używa się też nazwy Fundusz

Sprawiedliwości) zaczęło w zaskakującym tempie przybywać środków: z 25 mln zł w 2013 r. i ponad 40
mln w 2015 r.; w 2016 r. było ich już
ponad 385 mln. Tymczasem w Ministerstwie Sprawiedliwości, odpowiedzialnym za Fundusz, zaczęto
dokonywać przeglądu beneficjentów
pod kątem poprawności politycznej.
Raport NIK na temat systemu pomocy ofiarom przestępstw ujawnił
szokujące dane – z owych ponad 385
mln zł wydano tylko kilkanaście procent sumy. Co więcej, spośród ponad
800 tys. ofiar przestępstw, ze wsparcia Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym skorzystało zaledwie 20 tys.
Przepisy wprowadzone nowelizacją
ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych doprowadziły do znaczącego rozszerzenia zakresu zadań
Funduszu, co umożliwiło przekazywanie środków zgromadzonych
w Funduszu dla organów np. prowadzących postępowania karne m.in.
sądy, prokuraturę, policję, CBA.
Czy ten rzecznik będzie obrońcą
praw dzieci, czy raczej wykonawcą idei promowanych przez polityków obozu rządzącego i związanego
z nim Kościoła? Zważywszy na przytoczone wyżej fakty, trudno o optymistyczną odpowiedź. Najsłabsi
członkowie naszego społeczeństwa,
nie tylko dzieci, ale także niepełnosprawni i seniorzy, dramatycznie potrzebują wsparcia i ochrony państwa.
Niestety katolicka fasada „gmachu
państwowej opieki” nie zasłoni braku mądrych planów remontowych.
W sytuacjach alarmowych ideologia
nie wystarczy.
Danuta Jaroć, Lublin
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„W pustyni i w puszczy”
to jedna z tych lektur szkolnych, którą zapamiętuje najwięcej uczniów. Przygodowa,
egzotyczna, a jednocześnie z
polskimi akcentami. Czego
uczy współczesną młodzież
lektura Sienkiewiczowskiej powieści?

„Moralność Kalego”
Zły uczynek jeśli ktoś Kalemu zabrać krowy, a dobry, to jak Kali zabrać
komu krowy.
Powieść Sienkiewicza osnuta jest na tle wydarzeń z lat 80. XIX
wieku: powstania Sudańczyków pod
wodzą Mahdiego. Akcja rozpoczyna
się od tego, że Smain, mąż krewnej
Mahdiego, przystał do powstańców,
za co uwięziono w areszcie domowym jego żonę Fatmę i dzieci. Celem
porwania Stasia i Nel przez mahdystów jest ich wymiana na Fatmę i jej
dzieci.
Oto prawdziwa moralność Kalego: porwanie Stasia i Nel to czyn
naganny, a uwięzienie żony i dzieci
Smaina – dobry.
Rasizm – zły dzikus
W narracji powieściowej Arabowie to dzicy i głupi ludzie, zdradliwi
i okrutni, ale urokowi Nel nie umiały
się oprzeć nawet dzikie i nierozwinięte dusze Arabów. Czytelnik więc
rozumie, że porwany przez nich Staś
czuł się nie tylko zwyciężonym, lecz
i upokorzonym w swej dumie białego
człowieka.

Rasizm – dobry dzikus
W przeciwieństwie do Arabów,
Murzyni to jednostki, których cechuje ograniczona wiedza i niezdolność
do samodzielnego działania. Kali
i Mea mówią, posługując się jedynie
bezokolicznikami. Traktowani są
jak osobista własność. Nel otrzymała w podarunku młodą niewolnicę
i za radą Stasia nadała jej imię Mea.
Dlaczego po prostu nie zapytała jej,
jak ma na imię? Po zabiciu Gebhra
Staś „odziedziczył” Kalego, który
natychmiast po wieczerzy padł na
twarz przed Stasiem i Nel na znak, że
pragnie do końca zostać ich niewol-
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INNE PUSTYNIE
I INNE PUSZCZE
nikiem. „On się mnie boi!” pomyślał
Staś. I w pierwszej chwili odczuł jakby przebłysk zadowolenia. Kali jest
synem króla plemienia Wa-hima,
Stasiowi pochlebiło to trochę, że ma
za sługę królewicza. Wciąż wydaje
Kalemu i Mei rozkazy. Dopiero kiedy
wydawało się, że Kali uciekł, Staś począł rozmyślać nad tym, o ile podróż
bez Kalego będzie trudniejsza dla
nich i kłopotliwsza, a praca cięższa.
Poić konie i pętać na noc, rozpinać
namiot, budować zeribę, pilnować
w czasie drogi, by nie poginęły zapasy i juki z rzeczami, obdzierać i dzielić zabitą zwierzynę – wszystko to,
z braku młodego Murzyna, miało
spaść teraz na niego.... Kali poszedł
szukać zaginionego psa – Saby. Kali
bać się, ale Kali pójść. – wyjaśnił
po powrocie. Staś wydobył sznurek
szklanych paciorków i ozdobił nim
szyję Kalego. W ten sposób zostało
nagrodzone poświęcenie czarnego
chłopca. Mea spoglądała z zazdrością
na naszyjnik młodego Murzyna i na
obrożę Saby, bo miała tylko mosiężną
obrączkę na nodze. Weszła więc na
drzewo w poszukiwaniu ptasich jaj
dla Nel z taką wprawą i zręcznością
jakby była rodzoną siostrą szympansa, za co Staś pogłaskał ją łaskawie po
głowie.
Dodatkowej pracy wymagało
karmienie słonia. Z rozkazu Stasia
Kali i Mea zajęli się gromadzeniem
wszelkiego rodzaju żywności dla słonia, natomiast Staś i Nel karmili go –
oboje bawili się wybornie. Kali sądził,
że słoń po utuczeniu zostanie zabity,
na co Staś powiedział po angielsku:
donkey (osioł). Kali uznał to za komplement, więc z dumą oznajmił: Mea
mieć czarną skórę i czarny mózg,
a Kali jest donkey.
W tej rasistowskiej narracji
czarna skóra to cecha, która czyni

człowieka gorszym. Po chrzcie Mea
poczuła się zawiedziona, bo sądziła,
że wybieleje natychmiast jej skóra,
i wielkie było jej zdziwienie, gdy spostrzegła, że pozostała czarna jak
i przedtem.
Islam a chrześcijaństwo
Jak twierdzi narrator: Wiadomo
było, że Mahdi i jego derwisze nienawidzą chrześcijan i Europejczyków.
Mahdi przedstawiony został karykaturalnie: był to człowiek w średnim
wieku dziwnie otyły, jakby rozpuchnięty, i prawie czarny, twarz jego był
tatuowana. Oraz: Modlitwy trwały
długo. Mahdi rzucał podczas nich
rękoma i nogami jak pajac... Staś na
jego pytanie: Czy chcesz przyjąć moją
naukę? odpowiada dumnie: Jestem
chrześcijaninem, jak mój ojciec… Wiadomo, w końcu to Dzielny chłopak,
nieodrodny potomek obrońców chrześcijaństwa, prawa krew zwycięzców
spod Chocimia i Wiednia, stał z podniesioną głową.
Mrzonki patrioty o polskiej
kolonii zamorskiej
Przez głowę przeleciała mu myśl.
Czyby nie dobrze było wrócić tu kiedy,
podbić wielki obszar kraju, ucywilizować Murzynów, założyć w tych stronach nową Polskę albo nawet ruszyć
kiedyś na czele czarnych wyćwiczonych zastępów do starej.
Jak widać, warto powrócić do lektury z dzieciństwa, by uświadomić
sobie, jakie pojęcia i postawy afirmuje, czego uczy nasze dzieci. Czy świat
XIX-wiecznych pojęć i uprzedzeń to
właściwy bagaż intelektualny i moralny w XXI wieku? Czytajmy razem
z dziećmi i uczmy krytycznego odbioru tej powieści.
Anna Oryńska
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DZIECI W MORDORZE

Uczniowie
spędzają
w polskich szkołach nawet
8-9 godzin dziennie. To tutaj
zawiązują przyjaźnie, szukają
akceptacji w grupie rówieśniczej, rozwijają kompetencje.
Niepokojąco rośnie liczba
uczniów, którym nic się nie chce, nic ich nie interesuje.
Rodzice rozkładają bezradnie ręce, bo poranna wyprawa do szkoły to istna droga przez mękę – częste wizyty
w toalecie, krwotoki z nosa, napady paniki, czy co gorsze,
brak reakcji na prośbę wstania z łóżka. Małolatów można
jeszcze jakoś „doprowadzić” do szkoły, ale już uczniowie
klas starszych często do niej nie docierają.
Co robimy źle w polskich szkołach i po czyjej stronie
leży wina? Nauczyciele spieszą się z realizacją kolejnych
tematów, zadając po drodze mnóstwo prac domowych,
bo przecież trzeba zrealizować przeładowaną podstawę programową. Mało który zastanawia się nad tym, że
uczniowie dla harmonijnego rozwoju potrzebują czasu
na odpoczynek i realizację swoich pasji. Nie mniej istotne jest, aby zapewnić im odpowiednią ilość ruchu. Na
rodziców spada zatem obowiązek zadbania o te podstawowe potrzeby. Często muszą zatem wybierać pomiędzy
kolejnym zadaniem domowym a np. wycieczką rowerową podczas weekendu. Czasami, patrząc na swoje zmęczone dziecko, wyrażają zgodę, aby zrobiło sobie w szkole wolny dzień. Trudno potępiać, chociaż dziecko przy
tej okazji dostaje podpowiedź, jak uniknąć obowiązków.
Oczywiście narastają też zaległości.
Dla samych uczniów szkoła staje się miejscem uczenia się nieprzydatnych nikomu rzeczy, w atmosferze
stresu towarzyszącemu kolejnym ocenom i testom
sprawdzającym.
Aby zmotywować uczniów do nauki rodzice i nauczyciele wprowadzają całą gamę nagród i kar. W szkole tzw.
motywację zewnętrzną stanowi system oceniania. Rodzice próbują motywować podwyższeniem kieszonko-

o ciemnych stronach systemu oświaty

Piramida potrzeb wg Maslowa. Rys. MP

wego czy obietnicą kupna wymarzonej rzeczy za lepsze
oceny. Albo „szlabanem” na komputer czy wyjścia z domu,
w przypadku ocen nie spełniających ich oczekiwań.
Alfie Kohn, ekspert od edukacji i wychowania uważa,
że stosowanie motywacji zewnętrznej odciąga uwagę od
wykonywanej rzeczy. W jego książce „Wychowanie bez
nagród i kar” czytamy: Jednak nie to jest problemem, że
motywacja zewnętrzna różni się od wewnętrznej albo jest
od niej gorsza, choć oba stwierdzenia są prawdziwe, tylko
że motywacja zewnętrzna może ograniczać wewnętrzną.
Kiedy tej pierwszej przybywa, druga zazwyczaj słabnie.
Z kolei neurobiolog Gerald Hüther rozważając problem na poziomie biochemii mózgu, uważa motywację
zewnętrzną za rodzaj techniki manipulacyjnej. W otwartych szkołach wzrasta zainteresowanie neurodydaktyką
– dyscypliną poszukującą nowych koncepcji pedagogicznych w oparciu o badania nad mózgiem. Istotną kwestią
w rozwoju motywacji wewnętrznej jest budowanie
relacji. System motywacyjny uaktywnia się np., gdy pozwala się dzieciom na wypowiadanie własnego zdania
i mówienie o swoich uczuciach. Poza akceptacją ważny jest ruch i muzyka. Jeżeli tego nie zapewniamy
uczniom, w mózgu zamiast motywacji uaktywniają
się systemy stresu. Neurobiolodzy obalają wiele wygodnych dla nauczycieli i rodziców mitów, bo w społeczeństwie nadal pokutuje zapotrzebowanie na pruski
model edukacji. Tymczasem wymaganie od dzieci dyscypliny (liczne szkolne nakazy i zakazy) bez stworzenia
szans na rozwój kompetencji społecznych, skazane jest
na klęskę. Dlatego, że wielu uczniów nie przyswoiło sobie tych reguł w relacji z bliskimi. Poza tym mózg każdego ucznia ma inną strukturę i na swój własny sposób
przetwarza informacje. Im więcej dostarczymy mu bodźców zewnętrznych, tym więcej obszarów mózgu zostanie „zaangażowanych” do pracy. Należałoby zmienić system nadawczo -odbiorczy (nauczyciel-uczeń) na rzecz
samodzielnych poszukiwań pod okiem nauczyciela. Warto przyjrzeć się edukacji waldorfskiej, koncentrującej się
na indywidualnym rozwoju poznawczym, praktycznym
i artystycznym ucznia, przy jednoczesnym kształtowaniu
niezależności, empatii, odpowiedzialności i szacunku.
Czy rządzący posłuchają głosu nauki, aby naturalna
ciekawość naszych dzieci nie była konsekwentnie mordowana wraz z przekroczeniem drzwi szkoły? Czy ktoś
pochyli się nad motywowaniem nauczycieli, aby ci wartościowi nie uciekali od zawodu do lepiej płatnej pracy?
To chyba najważniejsze pytania, na które powinniśmy
znaleźć odpowiedź. Bo dopóki tego nie zrobimy, kolejne
reformy, innowacje czy programy naprawcze przydadzą
się na nic.
Elżbieta Majewska-Cieśla
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Po co kobietom prawa wyborcze w 100 lat po ich uzyskaniu
Chcemy całego życia! – wykrzyczała Zofia Nałkowska
w czerwcu 1907 roku na Zjeździe Kobiet Polskich w krakowskiej filharmonii. A sala odpowiedziała jej brawami.
Nałkowska miała wtedy 23 lata. Krzyczała nie tylko
w swoim imieniu, ale także wielu młodych Polek, które
nie tylko nie miały takich samych praw, jak mężczyźni,
ale do wielu sfer życia miały ,,zakaz wstępu”. Tymczasem
coraz więcej z nich miało poczucie niesprawiedliwości tej
sytuacji. Dlatego zjechały do Krakowa ze wszystkich zaborów, oficjalnie by uczcić 40-lecie pracy twórczej Elizy
Orzeszkowej, nieoficjalnie – by zastanowić się, co robić,
by poprawić sytuację kobiet. Wiedziały już, że nie będą
miały wpływu na nic, jeśli nie zdobędą praw wyborczych.
Dawniej…
Polskie sufrażystki (z ang. suffrage – prawo wyborcze) działały na rzecz tych praw równie konsekwentnie,
jak ich angielskie koleżanki. Miały różne pomysły na
zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem kobiecy. Na
przykład w 1908 roku Maria Dulębianka, partnerka życiowa Marii Konopnickiej, urządziła swoisty happening
– wystartowała do Sejmu Krajowego w Galicji z Komitetu
Równouprawnienia Kobiet. Przeprowadziła kampanię
wyborczą na plakatach, występowała na wiecach. I choć
głosowało na nią 511 osób, jej nazwisko zostało usunięte
z listy wyborczej, z powodów ,,formalnych”.
Trzeba pamiętać, że Polki pod zaborami miały podwójnie trudną sytuację: sprawa równouprawnienia schodziła
na dalszy plan wobec konieczności walki o odzyskanie
niepodległości. Aktywistki sprawy kobiecej wciąż słyszały: Nie czas na sprawy kobiet, gdy Ojczyzna w potrzebie.
Nie poddawały się jednak i już od połowy XIX w. tworzyły organizacje, których celem było wywalczenie praw dla
kobiet. Spotykały się, dyskutowały, przekonywały inne kobiety do idei równouprawnienia, pisały i rozdawały ulotki.
Widziały, że kobiety w innych krajach osiągają coraz wię-

Maria Dulębianka, jedna z ikon ruchu feministycznego w Polsce
Wg rys. Beaty Sosnowskiej, fot. Monika Piotrowska-Marchewa.

cej: studiują na wyższych uczelniach, mogą rozporządzać
swoimi majątkami, mogą być bardziej niezależne.
Chciały tego dla siebie i swoich córek. Wiedziały, że
mogą odmienić swój los, gdy będą miały realny wpływ
na rzeczywistość. A to stać się mogło tylko wtedy, gdy
zdobędą prawo do głosowania i startu w wyborach.
Z czasem organizacji kobiecych było we wszystkich zaborach coraz więcej. Przeważnie nielegalnych, których
członkinie narażały się na represje ze strony zaborców.
Ale działały skutecznie. W 1897 roku, władze Uniwersytetu Jagiellońskiego ugięły się pod kobiecą presją i zezwoliły im na studiowanie.
Świat się zmieniał. W czasie I wojny światowej Polki
brały udział w walkach, wspierały żołnierzy. Zaczęły pracować w zawodach, do tej pory uznawanych za ,,męskie”.
Coraz więcej mądrych mężczyzn przyznawało im rację.
Wielkim orędownikiem równouprawnienia był np. socjalistyczny polityk Ignacy Daszyński.
Gdy w listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, twórcy nowego kraju chcieli, aby był on nowoczesny. Jednocześnie Polki coraz mocniej domagały
się praw wyborczych. Stało się, jak chciały: 28 listopada
1918 roku Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu
Ustawodawczego. Zawarte zostało w nim stwierdzenie,
że prawa wyborcze ma każdy obywatel Polski ,,bez różnicy płci”. W pierwszym polskim sejmie – wybranym
w styczniu 1919 roku – zasiadło osiem posłanek.
...i dziś
Od tego czasu z wyborów na wybory jest ich coraz
więcej. Obecnie – 28 proc. Duży skok nastąpił w wyborach w 2011 roku, po wprowadzeniu ustawy kwotowej,
gdy po raz pierwszy na listach wyborczych musiało być
min. 35 proc. osób każdej z płci.
Jednak, zdaniem socjologów, mniejszość ma wpływ
na większość, w obrębie której się znajduje dopiero wtedy, gdy stanowi przynajmniej 30 proc. całej grupy. Obecnie w polskim Sejmie jest 28 proc. posłanek. To wciąż za
mało, aby mieć realny wpływ na decyzje podejmowane
przez to gremium. Dlatego potrzeby kobiet są w dużej
części lekceważone. Obecna władza wprost mówi, że nie
zamierza nic robić na rzecz realnego równouprawnienia
kobiet, bo to jest sprzeczne z jej wizją ,,Matki – Polki”.
Rząd ustami ministry Elżbiety Rafalskiej wyraził radość
z faktu, że kobiety będą wcześniej przechodziły na emerytury, bo dzięki temu ,,uwolni się kapitał społeczny”, czyli będą mogły za darmo wyręczać państwo w opiece nad
wnukami i schorowanymi rodzicami. Utrudnia się kobietom prawo do decydowania o swoim ciele, np. poprzez
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wprowadzenie recept na tabletki ,,dzień po”. Nie stosuje się w Polsce promowanych przez Unię Europejską
rozwiązań, których celem jest wprowadzenie bardziej
partnerskich relacji w rodzinie, i które sprawdzają się
w innych krajach. Nie przeciwdziała przemocy w stosunku do kobiet – nie wprowadza w życie zapisów konwencji
antyprzemocowej, ratyfikowanej przez nasz kraj. Szkolne podręczniki wciąż pełne są stereotypów płciowych,
nie ma mowy np. o edukacji seksualnej w szkołach. Wiele
ponad 100 tys. Polek odeszło z pracy po wprowadzeniu
500+. Co druga kobieta w Polsce nie pracuje zawodowo.
Z czego będą żyły na starość? Z głodowych emerytur, już
dziś przeciętnie o ponad połowę niższych, niż męskie?

To wszystko można zmienić tylko w jeden
sposób.
Wpadły na niego nasze prababki, które zdobyły dla nas prawa wyborcze. My musimy tylko
umiejętnie i rozważnie z nich korzystać.
Zanim nam je zabiorą.
Przesada?
Oby. Żebyśmy nie musiały/musieli przekonywać się
na własnej skórze – chrońmy je głosując mądrze.
Jesteśmy to winne naszym prababkom.
I naszym córkom.
Katarzyna Lubiniecka
Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet

BEZRUCH OBURZONYCH

Jak kraj długi i szeroki trwa wielkie oburzenie. Wszyscy oburzają się
na wszystkich i wszystko. I właściwie
mają rację. Ponieważ chwilowo aura
nie sprzyja leżeniu pod gruszą na dowolnie wybranym boku, to człowiek
czyta te pełne pasji oburzenia i się zastanawia. Nie nad ich treścią, ale coraz większą naiwnością oburzonych.
Można było ględzić i ględzić w nieskończoność o tym, że to wszystko po
jednych pieniądzach ta cała klasa polityczna. „Po jednych pieniądzach” to
brzmi nawet dość upiorno-komicznie w dzisiejszych realiach.
W powyborczych przetasowaniach, zwłaszcza sejmikowych, powodów do oburzeń bez liku. Najpierw tzw. bezpartyjni, co to się
okazali „bezoporni”. Długo się pisowi przed wciśnięciem profitów
nie opierali i nawet nie zgrywali
„cnotliwej panny do wzięcia”, tylko
szybko podali cenę za swoje usługi.
W międzyczasie nasza tzw. opozycja
wyszukuje po całym kraju dowody
na małe koalicyjki swoich „sojuszników” z paskudnikami z pisu, tylko
po to, żeby usprawiedliwić własne
kompromisiki w tym względzie. Jak
to się mówi „kasa misiu, kasa”. No
i namiastka władzy, a przy okazji trza
się zabezpieczać, bo przecież „ścieżka rowerowa to nie polityka”, a każdy
zarobi, albo da zarobić „szwagrowi,
kuzynce, teściowej”.

Politruki jedynej słusznej partii
z ochotą temu zeszmaceniu pomagają, bo przecież nie wiadomo co
będzie w przyszłym roku. Się karta
odwróci, trzeba zabezpieczyć plecy.
Tym bardziej, że na horyzoncie już
czai się straszny Giertych, w którym włodarze PO podobno upatrują
przyszłego ministra sprawiedliwości, co to będzie „piłą obcinał”. Wielu
temu przyklaskuje, inni się oburzają
(przypominając przeszłość pana mecenasa), bo ani słowa o faktycznym
odwróceniu dewastujących państwo
zmian wprowadzonych przez PiS nie
słychać. Jasno wyziera, że wprowadzone mechanizmy zostaną, tylko się
tu i tam przypudruje co nieco. I tak
wszyscy będą wdzięczni…

Przez kraj przetacza się oburzenie wywołane przez niejakiego
Kałużę, co to odwrócił karty w śląskim sejmiku. Cały dzień na czerwono wszędzie widzę słowo ZDRAJCA,
a pod nim wylew uczuć pozytywnych
inaczej. Temu oburzeniu towarzyszy
oburzenie innego rodzaju (zawsze
jakoś chodzą parami, albo stadnie), w
tonie „jak tak można, takim językiem,
nam nie przystoi”. Nie wiem czy nie
przystoi? Pewnie nie. Tyle że to bez
większego znaczenia. Pan radny jest
nieodrodnym dzieckiem naszej polityki, w której partie w rożnych kombinacjach i przy rożnych akcentach
replikują się nieodmiennie tą samą

metodą od 89 roku. Całe to towarzystwo po jednych… Ale spoko, wyborcy jakby trochę bardziej świadomi,
to i poszukują alternatyw. Se znaleźli
„bezpartyjnych”, to dostali, to pewnie
znowu będą szukać wśród własnych
oburzeń, może jakaś partia znowu…
Coś tam powstaje „teraz” czy „później”. Chyba nie warto marnować
czasu na zapamiętywanie tej nazwy,
ale kto wie. Już tam podobno całe
szalupy podpływają, żeby się na ten
nowy transatlantyk załapać, jak jedna pani mówi. Chyba wie co mówi.

Gdzieś tam w tle kraj objeżdża
Robert Biedroń szykując podobno
na luty start wielkiej inicjatywy, która „odmieni oblicze tej ziemi”. Może
mu się uda… chociaż sporo niepokojących sygnałów się zbiera po
drodze. Trochę za dużo celebracji,
trochę za dużo oznak rodzącego się
sekciarstwa w uwielbieniu… Może
inaczej się nie da. Może tak to trzeba właśnie robić, żeby zabezpieczyć
się przed hordą ciotek rewolucji, co
to pałą „jedności” będą walić po głowach, tych którzy zechcieliby jakoś
inaczej… Pożyjemy, zobaczymy, a jak
nie to przyjdzie wiosna, lato i będzie
można znowu pod gruszą poleżeć,
bok sobie wybrać…
Artur Brzozowski
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PRZEZ PAŃSTWO NA OKLEP
Stadnina koni arabskich
w Janowie Podlaskim – budowana od lat duma i renoma
polskiej hodowli. Jak to możliwe, że
w ciągu dwóch lat zamieniona została
w bliską bankructwa instytucję? Dyrektora sprzed „dobrej zmiany” zwolniono za „niegospodarność” i „wyprzedaż narodowych skarbów”. Dziś
brzmi to, jak żart. Za czasów zwolnionego prezesa Treli, w 2015 roku
wypracowano 3,2 mln złotych zysku.
W 2017 stadnina przyniosła 1,5 mln
złotych straty i padły w niej zdrowe klacze zagranicznej właścicielki.
W 2018 na najsłynniejszej aukcji
Pride of Poland sprzedano zaledwie
6 z 11 wystawionych koni uzyskując
za nie 500 tys. euro. Dla porównania
– w 2015 sprzedano 9 koni za rekordowe 4 mln euro. I to chyba tamten
sukces przypieczętował los prezesa Treli – gdy partia zauważyła kurę
znoszącą złote jajka. W przypadku
stadniny w Janowie Podlaskim to nie
jest retoryczny zwrot. Przez dwa lata
zarządzały stadniną kolejno 4 osoby,
ale najważniejszy wzrost tego czasu to wzrost wydatków na umowy-zlecenia i o dzieło. Jeszcze w 2015
roku wydano w ten sposób 96 tys. zł,
w 2017 już 663 tys. Czyżby ważniejsze od kondycji stadniny były zarobki
krewnych i znajomych konika?
Można powiedzieć – to tylko stadnina, w końcu wiele jest różnych,
podległych państwu spółek, instytucji, przedsiębiorstw, także znacznie większych i ważniejszych dla
gospodarki. I nie wszystkie mają się
źle. Stadnina jednak, jak w soczewce
pokazuje nam kondycję państwa PiS
i metody jego działania. Kalejdoskop
zmieniających się prezesów, z których większość nigdy nie piastowała
tak odpowiedzialnego stanowiska,
bądź nie ma pojęcia o dziedzinie,
którą zajmuje się powierzona im
instytucja. Zmiany kadrowe są ważniejsze od zmian merytorycznych,
powinowactwo z partią ważniejsze
od kompetencji.

Klasyczny już przykład drenażu pieniędzy publicznych to portal
o puszczy Sakiewicza. Fundacja Niezależne Media prowadzona przez
dziennikarza wystąpiła o przyznanie środków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Mimo, że
nie miała żadnego doświadczenia
w projektach ekologicznych, Fundusz przyznał jej środki, w tym
6 mln z funduszy unijnych. Te jednak
zostały wstrzymane po kontroli ze
strony unijnych urzędników, którzy
mieli wątpliwości co do wysokości kosztów i realizacji celów przez
Fundację. Nic jednak w przyrodzie
nie ginie, bo choć projekt został
w grudniu 2017 wycofany, to wkrótce wrócił w identycznym brzmieniu,
a Narodowy Fundusz w styczniu
2018 przyznał środki w tej samej
wysokości, tyle że z „polskiej puli”.
Teraz już żaden unijny urzędnik tego
nie zakwestionuje. Fundacja ustawiła 3 kamery, z których na żywo filmowała łąkę w puszczy, a na co pójdzie
reszta pieniędzy? Zapewne tego nikt
z Funduszu sprawdzać nie będzie.

Podawane przykłady to nie są
pojedyncze „zgniłe jabłka” w skrzynce pełnej pięknych owoców „dobrej
zmiany”. To są po prostu obrazy ukazujące charakter tworzonego wokół
PiS systemu. Ich najnowszym i naj-

Rys. Jadwiga Halicka

groźniejszym wykwitem jest tzw „afera KNF”, czyli systemowa już grabież
majątku, choć na razie nieudana. Ale
tylko na razie, bo prezydent właśnie
podpisał ustawę umożliwiającą przejmowanie banków za przysłowiową
złotówkę. Wszystko więc przed nami.
W normalnym państwie afera KNF
powinna zmieść rząd, przynajmniej
w oczach opinii publicznej. U nas PiS
udaje, że nic się nie dzieje, jego zwolennicy przyjmują za dobrą monetę
pokrętne wyjaśnienia, że szef nadzoru finansowego przecież nikomu
nie podlega... Niby tak, ale były już
prezes KNF został mianowany przez
Beatę Szydło. W chwili nominacji nie
był to niekwestionowany autorytet,
a młody ekonomista, o podważanym
zresztą dorobku naukowym. Był więc
nominantem, który wiele tym awansem zawdzięczał rządowi. I jest mało
prawdopodobne, by mógł działać
z własnej inicjatywy. Ale dziś widać,
że w rządzie spisano go na straty
i PiS ma nadzieję, że będzie to jedyna
„ofiara” tej afery. Precedens już jest,
bo podobnie za „aferę Rywina” odpowiedział sam Lew Rywin, a „grupa
trzymająca władzę” się nie odnalazła.
Tym razem ma być podobnie, z jedną
drobną różnicą. Awantura o „lub czasopisma” zakończyła się bez wprowadzenia kontrowersyjnej poprawki
do ustawy. Tym razem PiS wprowadził ją w świetle kamer, w trakcie
trwającej dyskusji nad korupcyjnymi
propozycjami byłego już szefa KNF.
Czy Polska staje się stadniną z Janowa w skali makro? Czy zwycięży
niekompetencja w stylu posła Pięty,
korupcja w stylu byłego szefa KNF,
drenaż pieniędzy publicznych, jak
w przypadku Sakiewicza?
Jeszcze mamy wolne media, aby
nas o patologii władzy informowały, ale czy jako naród, mamy jeszcze
wolną wolę, by na to reagować, czy
już tylko patrzymy na sympatie polityczne i przez ich pryzmat czytamy
rzeczywistość?
Maciej Pokrzywa
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Rashōmon to nazwa dawnej bramy do japońskiego miasta Kioto,
w której pozostawiano niechciane
dzieci lub zwłoki. Nieopodal tej bramy rozegrała się historia zabójstwa
podróżującego z żoną samuraja.
Jednak oprócz śmierci samego wojownika nic nie jest pewne – każdy
z uczestników i świadków zdarzenia opowiada inną wersję wydarzeń.
Taką, która usprewiedliwia jego własne postępowanie.

piej pasuje do nich formuła „sprawiedliwości sowieckiej”, w której
nie chodzi o wykrycie prawdy, ale
o unieszkodliwienie jednostek zagrażających systemowi (winą za pogrom
kielecki komuniści obarczyli akowskie podziemie). Podejrzani wymykali się, zmieniając nazwisko, czy
wyjeżdżając do innego województwa, gdzie – na skutek niesprawnej
wymiany informacji między urzędami – stawali się praktycznie nie do
odnalezienia. Dokładała się do tego
nieudolna prokuratura. Ponieważ
wszystkie procesy, poza pierwszym,
zostały utajnione, opinia publiczna

Opowieść rozsławił głośny film
Akiry Kurosawy „Rashōmon” z 1950
roku. Od jego tytułu wywodzi się nazwa „efektu Rashōmon”, który opisuje sytuację, w której mamy do czynienia z nierozstrzygalnie sprzecznymi
relacjami na temat tego samego zdarzenia. Idealnie pasuje ona do pogromu kieleckiego z 1946 roku, którego
pełna rekonstrukcja – mimo obfitości źródeł – jest nadal nieosiągalna.
Przedstawiciele wszystkich służb
mundurowych przybyłych na miejsce pogromu – milicjanci, ubecy, żołnierze KBW i wojska – przedstawiali
perspektywę zwalniającą ich z odpowiedzialności. Ich zeznania zaprzeczają sobie nawzajem i nie dają się
scalić w jedną spójną narrację.
Początkowo pogrom spotkał się
z powszechnym potępieniem – widać
je nawet w niektórych artykułach
podziemnych gazet otwarcie wrogich Żydom (np. tych, wydawanych
przez WiN). Większość kielczan,
z których nawet jedna czwarta mogła
wziąć udział w pogromie – mówiła
o „ciężarze”, „hańbie” i „piętnie”.
Z czasem jednak, w związku z wyjazdem ofiar i opieszałym prowadzeniem śledztw, także sprawcy pogromu, którym udowodniono winę,
nauczyli się wszystkiemu zaprzeczać. Po odbyciu kar oni lub ich dzieci wnosili o rewizje wyroków.
Procesy po pogromie określano
niekiedy mianem pokazowych. Le-

zrozumiała, że władza traci zainteresowanie pogromem jako narzędziem
edukacji społecznej. Stopniowo pogrom kielecki osuwał się w rejon
społecznej nierzeczywistości. Krążyły o nim plotki, jak ta, zanotowana
w archiwum WiN jesienią 1946 roku,
że w Grodzisku Mazowieckim, z pociągu konwojowanego przez Rosjan
wyrzucono karteczkę: Zajścia kieleckie, skazani na śmierć, wiozą nas do
Rosji... Wg innych plotek w przeddzień pogromu niektórzy Żydzi mieli
zostać ostrzeżeni, aby opuścili Kielce. Opowiadano także o odbieraniu
Żydom broni w przeddzień pogromu
lub (w wariancie odwrotnym) o jej
wydawaniu przez szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.
Ambiwalentny stosunek komunistów wobec pogromu był prawdopodobnie powodem rozproszenia dokumentacji archiwalnej pierwszego
śledztwa: część źródeł ukryto, inne
zniszczono lub zagubiono. Nadal istnieje wiele wykluczających się opisów pogromu, a jednocześnie brakuje tylu kluczowych dowodów, że
każda próba rekonstrukcji zdarzeń
obciążona jest ryzykiem błędu.
Co więc wiemy na pewno? Pogrom kielecki rozpoczął się od plotki
o dzieciach porwanych przez Żydów
„na transfuzje”. 4 lipca 1946 około
godziny 10. rano przed budynkiem
na ul. Planty 7, gdzie mieścił się ży-

EFEKT
RASHŌMON

dowski kibuc, zgromadził
się wrogo nastawiony tłum,
wzburzony pogłoskami o porwaniu dzieci. Chwilę później pojawiły się oddziały
Ludowego Wojska Polskiego
i Korpusu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, które obstawiły budynek, nie rozpraszając
jednak tłumu. Żołnierze i oddziały
porządkowe nie zrobiły niczego, aby
zażegnać groźną sytuację. Przeciwnie – żołnierze po przybyciu ostrzelali okna budynku. Następnie wojsko
wraz z milicjantami po wyważeniu
drzwi weszło do środka i przeprowadziło rewizję wśród mieszkańców.
W jej trakcie żołnierze zaczęli strzelać do osób znajdujących się wewnątrz, w wyniku czego zginęło kilkoro mieszkańców domu. Wejście
żołnierzy do budynku i strzelanina
rozpoczęły pogrom, który stopniowo objął całe miasto. W pogromie
kieleckim zginęło 40 osób, w tym
37 Żydów i 3 Polaków, którzy stanęli
prawdopodobnie w obronie Żydów.
Trudno jednak ustalić bezsprzecznych prowodyrów akcji i odpowiedzialnych za jej przebieg, gdyż
w przypadku pogromu kieleckiego,
jak i innych pogromów, poza nieliczną grupą socjologów i historyków,
nikt nie jest zainteresowany wydobyciem na światło dzienne prawdziwych przyczyn tych wydarzeń.
Zaś wymogi bieżącej „polityki historycznej” wykorzystują występujący
w zeznaniach efekt Rashōmon do
przedstawiania wygodnej dla polityków narracji. A przecież pogrom
kielecki jest nadal tą samą straszną opowieścią, która pewnego dnia
może ponownie wybuchnąć, w innych okolicznościach, tak jak wybuchła w Srebrenicy, Rwandzie, czy
Syrii. O tym, jak blisko tego jesteśmy
niech świadczy koszulka Jacka Międlara z napisem: „Nie przepraszam
za Jedwabne”, w której swobodnie
się porusza. To nie my zabijaliśmy.
To Oni. Oni, co zabili Innych.
Dorota Wojciechowska-Żuk
Tekst powstał na podstawie: Joanna
Tokarska-Bakir Pod klątwą. Społeczny
portret pogromu kieleckiego, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2018
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LECZNICZA MARIHUANA
W Polsce jest zarejestrowany jeden
jedyny lek na bazie marihuany
– Sativex. Pomaga przy stwardnieniu rozsianym. Nie działa na
padaczkę dziecięcą, na ból też
średnio, ale na spastykę kończyn
– tak. Doświadczenie z nim chorzy mają małe, bo go nie kupują
– dawka miesięczna kosztuje ok. 3 tys. złotych. Apteki więc go nie sprowadzają i koło
się zamyka.
A przecież w założeniach ustawodawców dążących do zarejestrowania marihuany jako substancji leczniczej miał być raj.
Miały powstać społeczne kluby, w których
skupieni hodowcy lub pacjenci- po uzyskaniu
państwowej licencji – mogliby uprawiać marihuanę. Odpowiednio dobrane szczepy roślin
służyłyby do stworzenia produktu w postaci
wymaganej przez danego pacjenta: naparu,
maści, kropli, suszu. Wszystko jednak na receptę, ściśle reglamentowaną i elektronicznie kontrolowaną przez centralny system e-recept. Ten
system miał też chronić szczelności upraw, tak by
jakieś nadmiarowe rośliny nie dostawały się na
czarny rynek. To nie hippisowski idealizm, ale proste rozwiązania stosowane np. w USA. Pomysł upadł
w zderzeniu z polską narkofobią.
W Sejmie przeciw projektowi o leczniczej marihuanie walczył np. wiceminister sprawiedliwości Patryk
Jaki. W poprzedniej kadencji, jeszcze jako działacz opozycji, Jaki był gorącym zwolennikiem legalizacji marihuany do celów medycznych, zgłosił nawet własny projekt.
Pod sztandarami PiS nie stać go jednak było na współczucie dla chorych.
22 czerwca 2017 roku Sejm przegłosował jednak
nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która zalegalizowała marihuanę do celów medycznych. PiS
obstawał jednak przy zakazie upraw krajowych, dlatego wpisał do projektu import suszu. Nie dał tym samym
zgody na uprawianie przez pacjentów konopi na własny
użytek i wytwarzanie z nich preparatów dla siebie i zgodnie z własnymi potrzebami. To przesądziło o tym, że na

konopie w aptekach
trzeba będzie jeszcze
długo poczekać, a poza tym – że
nie będzie to tania kuracja (choć
mogłaby kosztować grosze). Ale
od listopada 2017 roku w sprawie
ustawy znowu zapadła cisza. Państwo polskie oficjalnie przyznało,
iż wie, że można leczyć marihuaną. Jednak poza tym, że zostało przełamane konopne tabu – nie zmieniło się nic.
Ponad rok po przegłosowaniu ustawy legalizacja jest bytem wyłącznie teoretycznym.
Produktów na bazie marihuany nie ma w
aptekach, a jeśli są to ceny ich są zaporowe.
A przecież marihuanę leczniczo używa się w Ameryce i Europie już od XIX wieku.
Między innymi powszechnie stosowano ją do
leczenia bólu, reumatyzmu, czy depresji, żeby
w połowie XX wieku, wraz z rozwojem farmaceutyki o niej zapomnieć.
Przeciwpadaczkowe działanie marihuany
znali już starożytni. Można znaleźć zapisy o tym
na tablicach sumeryjskich i arkadyjskich z około
1800 r. p.n.e. Badania kliniczne przeprowadził
dopiero w 2016 roku koncern farmaceutyczny
GW Pharmaceuticals i jednoznacznie potwierdzono
przeciwpadaczkowe działanie oleju CBD – jednego
ze składników konopi. Na tej podstawie w połowie
2018 roku firma zarejestrowała lek – Epidiolex, przy
aprobacie FDA wszedł już na amerykański rynek farmaceutyczny. Jednak nie na wszystkich chorych działa olej
CBD. Niektórzy potrzebują innego składnika konopi –
THC lub mieszanki na bazie tych dwóch olejów w różnych proporcjach. Mogą je sprowadzić tylko za pomocą
importu docelowego, który polega na sprowadzaniu z
zagranicy produktów leczniczych na indywidualne zapotrzebowanie. Każdy taki import docelowy wymaga zgody
Ministerstwa Zdrowia a sprowadzenie leku w praktyce
trwa miesiącami. Chorzy i ich opiekunowie radzą sobie
tak, że z legalną receptą jada za granicę, gdzie kupują lek
lub susz (sprzedawany np. w aptekach holenderskich)
i nielegalnie wwożą do Polski. Na miejscu, nadal nielegalnie, przygotowują olej, czopki lub krople. Jak mówi ojciec
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dziecka chorego na padaczkę lekooporną: Żeby leczyć
dziecko półlegalnie na całym świecie szukam rośliny, którą mógłbym legalnie uprawiać we własnym domu, gdyby
nie absurdalne zakazy. W moim kraju, w Polsce, czuję się
opuszczony. Bez wsparcia państwa, bez pomocy lekarzy,
bez dostępu do jedynego leku dla mojego syna.
Legalizacja marihuany do celów leczniczych jest blokowana przez obawy przed jej rekreacyjnym użyciem.
Ale rekreacja to problem umowy społecznej. My za tytoń
i alkohol, które są mocno toksyczne nie wsadzamy nikogo do więzienia, za konopie – tak. W tej sprawie każde
społeczeństwo decyduje odrębnie i jest to w pewien sposób zrozumiałe. Ale perspektywa medyczna dotycząca
marihuany to zupełnie odrębna kwestia i nie powinna
podlegać społecznym osądom. Bo czy pacjenta cierpiącego z powodu chronicznego bólu powinny obchodzić na-

sze dylematy odnoszące się od życia społecznego? Albo czy pacjenci z nowotworami, którym też
marihuana pomaga, mają być ofiarami naszych
kulturowych uprzedzeń? Absolutnie nie. Raphael
Mechoulam, izraelski naukowiec, pionier badań
nad właściwościami leczniczymi marihuany, jednoznacznie potwierdza, że w każdym przypadku,
gdy konopie mają zastosowanie medyczne, gdy
przynoszą ulgę w chorobie, pacjenci powinni mieć do
nich łatwy dostęp. Jest to ich prawo, a nasz obowiązek.
Dorota Wojciechowska-Żuk
Tekst powstał na podstawie: Aleksandra Pezda, Zdrowaś
mario. Reportaże o medycznej marihuanie, Wydawnictwo Dowody na Istnienie, Warszawa 2018

ALFABET PiS

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

D jak Dyplomacja

To przecież nie chodzi o Donalda Tuska, prezydenta
Europy (mówiąc skrótowo). A przynajmniej nie tylko
o niego. Cała Europa i europejska wspólnota to jest siła,
z która PiS liczyć się nie chce, choć powinien. Mamy więc
nieustający ciąg konfliktów z UE, wśród których ostatnia wolta w sprawie emerytur sędziowskich wiele nie
zmienia. Lekceważenie wspólnotowych wartości, antydemokratyczne posunięcia, odcinanie się od wspólnych
inicjatyw, ostentacyjna pogarda dla europejskiej flagi…
Ostatnio troszkę mniej ostentacyjna, bo zbliżają się eurowybory i rząd koniunkturalnie zapewnia, że przecież nie
chce POLEXITU… Cóż, pisowska wizja dyplomacji opiera
się jednak na przekonaniu, że tak naprawdę liczy się tylko USA. Nasz największy i najwspanialszy sojusznik. Dla
którego gotowi jesteśmy przepłacać za sprzęt wojskowy,
uwielbiać i zabiegać o militarną obecność, podpisywać
umowy na stojąco (z przylepionym służalczym uśmiechem), ale…
Krótki rzut oka na ostatnie poczynania w sferze dyplomacji, w wykonaniu pisowskich mądrali. Oto pani ambasador Georgette Mosbacher wystosowała do premiera
Morawieckiego poufny list, protest przeciw atakom na
TVN i w obronie wolnych mediów. Cóż, może i forma nie
najlepsza, ale jakby nie było, dotyczy amerykańskich interesów. I jest przyjaznym ostrzeżeniem, jakich norm nie
warto łamać. To, że Trump atakuje słowem własne media, bynajmniej nie oznacza, że zapomina, co ważne dla
Ameryki. Ale to na partii rządzącej pod czujnym okiem
Jarosława Kaczyńskiego nie robi najmniejszego wraże-

nia! Stoi więc Polska w schizofrenicznym rozkroku, bo
faworyzując USA, jednocześnie – głosami prawicy – lży
ambasador sojusznika, że ośmieliła się być na nie. Jak
to rozumieć? Gdzie tu elementarne wyczucie racji stanu? Dlaczego aż taki dyletantyzm? Brak pokory, panika
wobec krytyki czy znów – jak w każdej innej dyplomatycznej sprawie – najważniejsza jest polityka krajowa i
samopoczucie twardego elektoratu PiS?
Powyższe to brak logiki. A kolejne – to już nie tyle działanie samobójcze, co – akcja na rympał, chyba w przekonaniu, że światowy „ciemny lud to kupi”. Oto w sprawach
ekologii PiS pokazuje smutną twarz przygłupa (mam na
myśli stan umysłu, a nie drwinę z ludzkiej ułomności).
Chodzi o szczyt klimatyczny w Katowicach, skrojony
na miarę horyzontu wyobraźni politycznej PiS. Otóż na
jego partnerów w Katowicach wybrano… najważniejsze
polskie spółki węglowe, co – a jakże – zauważono z niedowierzaniem za granicą. Będą mogli przemalować na
zielono swój brudny biznes – stwierdził eurodeputowany
Max Anderson z Partii Zielonych. Nic dziwnego, ze prezydent Francji Macron ani nie uwierzył w powodzenie tego
szczytu, ani tym bardziej postanowił nie przyjeżdżać. Innych najważniejszych światowych przywódców też jak
na lekarstwo – ani Trumpa, ani Merkel, ani nawet Putina
czy Poroszenki. Z kolei do Leonardo di Caprio, od lat potężnie zaangażowanego finansowo w walkę ze zmianami
klimatu, polski rząd nawet nie raczył wysłać zaproszenia,
choć o jego przyjazd do Polski starali się przedstawiciele
ONZ. No ale w końcu po co rozmawiać z jakimś aktorem.
Monika Piotrowska-Marchewa
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Rozmowy z
kotem

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

(48)

– Wygląda na to, że tegoroczne Święta
będą prawdziwie białe. Od morza do
Tatr – rzekł mój Kot nad miseczką czegoś mocniejszego.
– Skąd znasz prognozę?
– Oj, to przecież nie o prognozę chodzi
– odparł futrzak i zaczął wyjaśniać:
– Dumna Polska ustami PiS wrzeszczała, że wstała z kolan, że jest państwem suwerennym, i że Unii wara od
naszej reformy sądownictwo. Uznała,
że sędziowie Sądu Najwyższego, którzy
ukończyli 65 lat, nie są już czynnymi sędziami, a prof. Gersdorf, prezes Sądu Najwyższego, nie jest
już prezesem Sądu Najwyższego. Teraz dumna suwerenna
Polska głosi, że sędziowie nigdy nie przestali być sędziami,
a prof. Gersdorf nieprzerwanie jest prezesem Sądu Najwyższego. Na dodatek połowa Polaków nie dostrzega, że
to prezydent Duda podpisywał kolejne nowelizacje rzekomo doskonałej ustawy i chce podczas kolejnych prezydenckich wyborów znów na niego
zagłosować.
– Kotku, ale co to ma wspólneRys. Włodzimierz Stelmaszczyk
go z białymi Świętami?
– Oj, Pańciu, nic nie rozumiesz.
Nie widzisz, że PiS ubiera Polskę
w kaftan bezpieczeństwa? A widziałeś kaftan bezpieczeństwa
inny niż biały?
--------------------------------------------

Czytelnikom Dekodera kolorowych radosnych Świąt
przy wspólnym rodzinnym stole, przy którym da się
dzielić wiarą i nadzieją jak opłatkiem – życzy Kot z pańciem.
m
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Redakcja „Dekodera” pracuje społecznie i wszystkie
koszty związane z pracą na rzecz czasopisma ponosimy
sami. Ponieważ jednak chcemy docierać do ludzi także
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