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Rozpoczęty właśnie rok 2019 być
może będzie rokiem przełomu. Ale
może być też rokiem przypieczętowania. Utrwalenia drogi, którą rozpoczęliśmy jako społeczeństwo w 2015
roku. Propaganda rządowa powie, że
to dobra droga „wstawania z kolan”,
„pełnej suwerenności” i dobrobytu.
Opozycja powie, że to zjazd po równi
pochyłej, droga zdrady, zniszczenia
ustroju i degradacji polskiej pozycji
międzynarodowej. Obie strony zgodzą się tylko w jednym – cztery lata
temu nastąpił przełom.
Od nas teraz zależy, czy będzie
to w historii trwała cezura, czy tylko pierwszy rok wstrząsu, z którego wyjdziemy wzmocnieni. Tak, czy
inaczej, wstrząs ten zostawi po sobie
trwałe ślady. Jak przywrócić szacunek dla prawa, gdy parlamentarzyści
tworząc prawo nie respektują jego
zasad? Jak wierzyć w szczególną moc
Konstytucji, gdy stojący na jej straży
Prezydent sam ją łamie, a chroniący
jej zapisów Trybunał jest kierowany
przez osobę powołaną niezgodnie
z prawem? Jak powrócić do debaty
publicznej, gdy obydwie strony spo-

ru za nic mają zasady i zawsze bronią
tylko „swoich” pomysłów, ludzi i interesów?

Jaką Demokrację chcemy budować, jeśli wola większości została
postawiona na piedestale z podeptaniem praw mniejszości, słabszych,
nielicznych? Czy oburzeni tym faktem obywatele i obywatelki są w stanie rzeczywiście się upomnieć o prawa dla wszystkich, jeśli we własnym
gronie tak łatwo wykluczają innych?

Długa droga przed nami. Niezależnie od tego, jak potoczą się tegoroczne wybory, czeka nas wielkie
zadanie budowania społeczeństwa
obywatelskiego. Z tych licznych, ale
małych inicjatyw, z tych słów oburzenia i bezsilności, ale też ze słów
refleksji, o którą warto zabiegać.
Tak jak o cnoty umiaru, zrozumienia
i wybaczenia. Bez nich nie będziemy
społeczeństwem, a jedynie zwaśnionymi plemionami, gdzie ważniejsze
są „mojsze racje” niż dobro wspólne.
I o to dobro warto będzie powalczyć
ten kolejny rok.
Maciej Pokrzywa

Wiele przemija, ale jedno od 27 lat pozostaje bez zmian – w styczniu gra
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Zachęcamy do wsparcia i
tym razem, a każda złotówka to wydatek, który procentuje. Niezależnie od
tego kim jesteśmy i jakie mamy poglądy – każdy może pomóc! Tegoroczny
finał gra dla dziecięcych szpitali specjalistycznych!
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Styczeń to czas podsumowań, ale też czas zobowiązań
w stosunku do siebie i innych. To także czas rozliczenia z przeszłością i obietnic
na przyszłość.

z informacją. Dzięki wysiłkowi grupy
ludzi do sukcesów można zaliczyć
akcję „Gąsienice Tour PL” – serię happeningów propagujących uczestnictwo w wyborach oraz edukujących
społeczeństwo na temat populizmu
i Demokracji. Przez wiele miejscowości przejechała instalacja Jacquesa
Tilly’ego z symbolicznym liściem demokracji pożeranym przez gąsienice
reprezentujące polityków i ruchy populistyczne. Tegoroczna frekwencja
w wyborach samorządowych była
wyjątkowo wysoka.

minaliśmy się także o równe prawa
dla dzieci z niepełnosprawnościami,
którym odebrano możliwość kontaktu z rówieśnikami i skazano na
samotną naukę w czterech ścianach
swojego domu.

Nie zabrakło wydarzeń związanych z prawami kobiet. W stolicy
i wielu miejscowościach odbyły się
protesty przeciw sejmowemu festiwalowi pogardy do kobiet. We Wrocławiu odbył się również koncert
charytatywny połączony z aukcją
darów wrocławskich artystów i artystek, z której dochód przeznaczono na rzecz wrocławskiego oddziału
Centrum Praw Kobiet.

Zaniepokojeni doniesieniami
o kolejnym ataku Rosji na państwo
ukraińskie, wykonaliśmy wiele gestów solidarności z Ukrainą, m.in. pisaliśmy listy do ambasadorów Rosji
i Ukrainy.

Wielu z nas dołączyło do irlandzkiej akcji "Baby Shoes Remember",
która upamiętnia ofiary pedofilów
w sutannach. Powstała też inicjatywa „Nie lękajcie się”, wspierająca
osoby wykorzystywane.

TO BYŁ DOBRY ROK

Chociaż wydarzyło się wiele złego w polskiej polityce, a my, Polacy
uwielbiamy narzekać, spróbujmy
jednak spojrzeć szerzej i postarajmy się dostrzec szklankę do połowy
pełną. Przede wszystkim widzę, jak
na skutek wysiłków różnych ludzi
i grup oporu budzi się obywatelskie
społeczeństwo. Widzę, jak ludziom
zaczyna zależeć na dobru wspólnym,
jak wreszcie zaczynają interesować
się przyszłością kraju i świata, a nie
tylko tym co tu i teraz. To prawda, że
ciągle zbyt mało osób decyduje się
na czynny protest, ale przecież mieliśmy swój niemały udział w walce
o wolne sądy. Zwłaszcza w ramach akcji „Europo nie odpuszczaj”. Chociaż
proces był długi i żmudny – przyczyniliśmy się do sukcesu na tym polu.
Byliśmy pod Sejmem i Senatem podczas niszczenia trójpodziału władzy
i procedowania niekonstytucyjnych,
niezgodnych z prawem zmian w Sądzie Najwyższym. Ludzie w całym
kraju zaznaczali swoją obecność pod
sądami, dawali i dają świadectwo nosząc koszulki z napisem KONSTYTUCJA, podkreślając Jej ważność organizacją różnego rodzaju eventów, jak
słynna akcja ubierania pomników
w koszulki, czy publiczne czytanie
Jej fragmentów. Modna stała się też
biżuteria z napisem KONSTYTUCJA.
Zrozumieliśmy, że najważniejsza
jest edukacja i docieranie szeroko

21 marca w Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją Rasową, wspólnie z miastami całej Europy, protestowaliśmy przeciw rasizmowi.

Aby uświadamiać Polaków jak
wiele zyskaliśmy na integracji z UE,
wbrew konfrontacyjnej polityce naszego rządu, prowadziliśmy szereg
akcji informacyjnych, a 25 marca wydarzeniem „Cała Polska śpiewa Odę
do Radości” pokazaliśmy, że zwolenników Polski silnej Europą wciąż jest
więcej.

Nie zgadzając się na upokarzanie osób z niepełnosprawnościami,
w geście solidarności wychodziliśmy
na ulice swoich miast i miasteczek,
wspierając koczujące na podłodze
Sejmu osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny - ambasadorów
dziesiątek tysięcy tych, którym stan
nie pozwala wyjść z domu, od urodzenia więźniów swoich ciał. Upo-

W listopadzie, po raz kolejny
już, głównie w Warszawie i we Wrocławiu, manifestowaliśmy przeciw
odradzającej się w naszym kraju
brunatnej fali. Tym razem nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa,
mamy dokumentację potwierdzającą
łamanie prawa.

Odbyło się wiele akcji charytatywnych, jak „Podziel się posiłkiem z bezdomnymi” czy wspierających schroniska dla zwierząt. Dla mnie jednak
najważniejszym wydarzeniem był
kolejny rekord pobity przez Orkiestrę
WOŚP podczas 26. finału. Również
fakt, że pomimo kolejnych prób dyskredytacji, Orkiestra gra nadal a Jurek
wychodzi mocniejszy w myśl zasady
„Co nas nie zabije to wzmocni”. Bo dobro zawsze zwycięża, a my przecież
potrafimy się zjednoczyć w jego imię.
Życzę nam wszystkim, głównie chorym dzieciom, aby tegoroczny finał
WOŚP okazał się kolejnym sukcesem.
Aby ten rok był lepszy od poprzedniego w czynieniu dobra i abyśmy za rok
mogli znów powiedzieć – to był dobry
rok.
Elżbieta Majewska-Cieśla
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MÓJ TATA JEST
KSIĘDZEM
Janusz nad trumną matki chciał
ujawnić prawdę, którą odkrył
w znalezionych po jej śmierci listach:
o księdzu, który zniszczył jej życie
i którego jest synem; o Kościele, który wmówił nieboszczce, że jest nic
niewarta i nie może dochodzić swoich praw i o ludziach, którzy w to
wierzyli. Zrezygnował. Chciał, żeby
mama była zadowolona, że miała
piękny pogrzeb.
Wiktoria kochała Łukasza przez
9 lat. Nie przeszkadzało jej, że jest
księdzem. Ale coraz częściej słyszała o jego ekscesach miłosnych. On
zresztą nigdy tego nie ukrywał, bo
wszystkie swoje kochanki zapraszał
raz w roku na imieniny do siebie – na
plebanię. W końcu zerwała kontakt
i pisała zdawkowe informacje, że ich
synowi wyszedł pierwszy ząb, że jutro ma zawody w pływaniu. Ksiądz
Łukasz z synem zaczął szukać kontaktu dopiero wtedy, gdy ten dorósł
i stał się poważnym biznesmenem.
Ale nic już nie było w stanie zasypać
przepaści jaka narastała przez lata.
Tomek przez parę lat procesował
się z księdzem H.N. o ustalenie ojcostwa. Ksiądz z tego powodu nawet
uciekł za granicę a jedynym aktem
ojcostwa było oddanie materiału genetycznego do badań – i to wyłącznie z powodu ponaglenia z sądu. Nigdy się potem nie skontaktował, nie
przeprosił. W marcu 2017 roku sprawa kończy się ostatecznie, Tomek
może mówić publicznie, że ksiądz
jest jego ojcem.
Ludzie znają dzieci księży. Znają
ich matki i ojców. Ale o tym się głośno nie rozmawia. Niektórzy mówią
– tabu. Inni – hańba. Nikt nie zagadnie takiej matki, nie doradzi, nie
pocieszy. Synów i córek księży nikt
nie wysłucha, nie zapyta o ojca, nie
powie dobrego słowa. Czasem ktoś
rzuci kąśliwy żart, który przypomni,
że wszyscy wiedzą. Dzieci księży i ich
matki żyją w bańce samotności. Oto-

Tekst powstał na podstawie książki
Marty Abramowicz Dzieci księży. Nasza
wspólna tajemnica, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, 2018.

czeni plotkami, w cieniu tajemnicy.
Jak pisze antropolożka Joanna
Tokarska-Bakir – otwarty sekret to
coś, o czym wszyscy wiedzą, że nie
powinni wiedzieć więcej. Nie powinni, bo sekret uwiera. Pokazuje, że
system, w którym żyjemy jest oparty
na fałszu, a nikt nie czuje się na tyle
silny, by powiedzieć prawdę publicznie. Bo jesteśmy z tym systemem tak
głęboko zidentyfikowani, że stał się
częścią naszej tożsamości. Dlatego
każdy, kto chce ujawnić sekret jest
uciszany. Po angielsku mówi się: Do
not rock the boat. Nie rozhuśtuj łodzi, bo się wywróci i wszyscy wylądujemy w wodzie.
To skomplikowana sieć społeczna, w której nie ma znaczenia, jak
każdy z nas indywidualnie rozumie
dobro i zło, tylko jak te wartości definiuje grupa. Religia w tej społeczności jest więc religią plemienną.
Ludzie są przekonani, że zachowując milczenie, chronią księdza przed
władzami kościelnymi – bo przecież
jak się biskup dowie, to księdza przeniesie. A to swój chłop. Ale ci ludzie
wcale nie sprzeciwiają się władzy –
oni z nią współpracują. To gra, której
niejawne reguły wszyscy znają. Doskonale wiedzą, że oczekuje się od
nich zachowania tajemnicy. Sieć jest

zarzucana przez górę, ale służy i jednym i drugim.
Nasz katolicyzm nie
mógłby jednak funkcjonować
jako tak zakłamany system,
gdyby nie zgoda bardzo wielu instancji. Żyjemy w społeczeństwie, które całkowicie oddało
pole kategoriom sakralnym – kategorii narodu i religii, które w toku
historii połączyły się w jedną całość.
Polak-katolik – tak oficjalnie polskie
władze dziś definiują kategorie zbiorowe. Wszystko, co związane jest
z indywidualnym dobrostanem jednostek, przestało być istotne.
Sakralizacja wymusza tabu. Coś,
co raz zostało uświęcone, jest uświęcone na zawsze. Sakramentu nie
można odwołać. Jak z małżeństwem
kościelnym – można je unieważnić,
ale nie odwołać. Ksiądz jest w tym
kontekście uświęcony, in persona
Christi. Ludzie milczą o złamaniu celibatu przez księży, bo czują, że status księdza jest statusem sakralnym.
Ta sakralizacja jest niebezpieczna,
bo można wobec niej przyjąć tylko
jedną z dwóch postaw: dalszej sakralizacji, albo świętokradztwa, czyli
występku. Dziecko księdza podważa świętość ojca samym swoim istnieniem. My, jako społeczeństwo,
wobec tego faktu, mamy do wyboru
zachować pozory, albo dokonać występku i zakwestionować sakrament
kapłaństwa. To, że ksiądz miał swój
udział w świętokradztwie, nie jest
ważne, bo on nie podlega zwykłym
kategoriom.
Ci, którzy są w tej zmowie, wskazują kozły ofiarne, by za cenę ich
życia przywrócić dobrostan grupy.
Jest to nic innego jak składanie ludzi
w ofierze. To są nasi bracia i siostry,
na których śmierć (także tę symboliczną) się zgadzamy w obrębie tego
porozumienia, nad którym pieczę
ma Kościół. A wszystko pod szyldem:
„Kochajmy się”. Zmowa milczenia to
mechanizm obronny ograniczający
ból. Np. przed przyznaniem się do
tego, że jest się członkiem społeczności, która ten ból zadała. Pozostaje jednak pytanie: czyj ból jest tutaj
ważniejszy?
Dorota Wojciechowska-Żuk
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DOBRA ZMIANA

W ciągu ostatnich 28 lat
edukacja obywatelska była
w Polsce właściwie fasadowa. Staraliśmy się być państwem demokratycznym, uczyliśmy się o demokracji,
ale nie uczyliśmy się praktycznego jej
rozumienia. Po co jest i dlaczego powinna być dla nas ważna. Nie uczyliśmy się współodpowiedzialności za
państwo, nie rozumieliśmy, że mamy
realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Stąd społeczne poczucie
własności państwa było i jest ciągle
na bardzo niskim poziomie. Ludzie
żyją obok państwa i jego instytucji.
Społeczeństwo obywatelskie to
społeczeństwo świadome, które zna
swoje prawa i potrafi o nie walczyć.

Wie też, czego może oczekiwać od
państwa i jest za to państwo odpowiedzialne. Dlatego podnoszenie
świadomości społecznej potrzebne jest na wszystkich poziomach,
we wszystkich wymiarach i może
przybierać różne formy. Edukacja to
proces trudny, czasochłonny i mało
spektakularny. Ale niezbędny. Wymaga inwencji i trzeba się mocno napracować, aby osiągnąć sukces.
W naszym mieście inwencja obywatelska i potrzeba pokazania tych
ważnych dla nas wartości przybrały
m.in. formę krasnalkowych postaci.
Wrocławskie krasnalki i krasnale to
nie tylko wizytówka naszego miasta,
atrakcja turystyczna, gry i zabawy.

WOLNOŚĆ

To także pretekst, „zaczyn” do dyskusji o rzeczach ważnych, rzeczach,
z którymi na co dzień się stykamy,
lecz niewiele o nich rozmawiamy.
O demokracji, konstytucji, wolności,
równości. Jednym słowem o tym,
co nas dotyczy, o naszych prawach
i obowiązkach, o nas jako społeczeństwie i każdym z nas z osobna. To
krasnalki „zaangażowane” społecznie.
Dwie pierwsze stanęły w 2017
roku. To Lady Wolność i Demokracja. Trzecia, Sufrażystka, dołączyła
niedawno – z okazji stulecia uzyskania przez Polki praw wyborczych. To
ważne symbole społeczeństwa obywatelskiego.

RÓWNOŚĆ

5

Numer 1 (35), Styczeń 2019

WE WROCŁAWIU

A symbole w przestrzeni publicznej mają ogromne znaczenie społeczne, kulturowe, obyczajowe. Ich
brak powoduje nieistnienie tematu,
a na to nie możemy sobie pozwolić.
Bo dotyczą nas wszystkich i warto
żebyśmy o tym pamiętali. Te symbole to swego rodzaju rozmowa „zasadzona” w przestrzeni publicznej,
edukacja obywatelska, która jest dziś
potrzebna bardziej niż kiedykolwiek.
Dzisiaj również krasnalki stają
do walki o wolność, równość i demokrację. To one widząc „realne
zagrożenie” stoją i przypominają,
stoją i skłaniają do refleksji, stoją
i każą zadawać sobie pytania, sięgać
po informacje. Wychowują i tworzą
społeczeństwo obywatelskie. Poka-

zują, że obywatelki i obywatele nie
tylko mogą, ale wręcz powinni brać
aktywny udział w kształtowaniu otaczającej ich rzeczywistości.

Krasnalka Lady WOLNOŚĆ – symbolizuje nie tylko wolność, ale też
niezależność, prawa obywatelskie,
przyjaźń i współpracę międzynarodową. Przypomina Statuę Wolności.
W jednej ręce trzyma pochodnię,
a w drugiej księgę ze słowem „wolność” zapisanym w trzech językach:
polskim, angielskim i francuskim.
Patrząc na nią możemy niemalże
odczuć te wartości. Jej widok zachęca do zadania sobie pytań: Czym dla
mnie jest wolność? Co oznacza „być
wolnym"? Czy czuję się wolny? Czym
ta wolność w ogóle jest?

DEMOKRACJA

Krasnalka DEMOKRACJA
– jest symbolem świadomego swoich praw i obowiązków społeczeństwa obywatelskiego. Trzyma
w rękach Konstytucję RP i codziennie o niej przypomina. O konstytucji
trzeba rozmawiać i (co ważniejsze)
warto się z nią zapoznać. Nie jest to
dokument, którego się nie da przeczytać. Czytajmy więc naszą konstytucję, żebyśmy wiedzieli, jakie mamy
prawa, zanim ktoś spróbuje je nam
odebrać. Tak jak podczas wykładu
wygłoszonego na Kongresie Kobiet,
w Łodzi 16 czerwca 2018 roku powiedziała prof. Ewa Łętowska: Teraz,
gdy szczególnie potrzeba obrony konstytucyjnej, sama Konstytucja wymaga obrony. I albo się tego nauczymy,
albo stracimy tarczę ochronną, której
nie nauczyliśmy się szanować, konserwować i utrzymywać w należytym
stanie, kiedy był na to czas.
Najmłodsza Krasnalka SUFRAŻYSTKA jest symbolem równości
i praw kobiet. To dzisiaj bardzo ważny głos, bo kobiety w Polsce znów
muszą bronić swoich już zdobytych
praw i walczyć zaciekle o nowe. To
ona przypomina o walecznych, odważnych, przebojowych, mądrych
i pełnych pasji kobietach, które wyprzedziły swój czas i kształtowały
naszą przyszłość.
NIE MA Wolności bez KOBIET!
NIE MA Równości bez KOBIET!
NIE MA Demokracji bez KOBIET!

Urszula
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O przyszłości polskiej energetyki

między czarnym A ZIELONYM

Wraz z końcem 2018 roku zakończyła działalność ostatnia kopalnia węgla kamiennego w Niemczech,
chociaż górnictwo węgla było jednym z najważniejszych
działów niemieckiej gospodarki w czasach rewolucji
przemysłowej. Tymczasem w Polsce rząd nie tylko nie
zapowiada zamykania kopalń, ale chce otwierać kolejne.
Czy to droga donikąd?
Grudniowy szczyt klimatyczny nie przyniósł przełomu w sprawie porozumień dotyczących redukcji emisji
CO2 , co chyba nie dziwi, gdy weźmiemy pod uwagę postawę Polski – gospodarza tego szczytu. Niemniej naukowcy
pozostają zgodni, że do 2030 roku emisja CO2 powinna
zostać zredukowana o połowę, a 20 lat później ograniczona do zera. Już dziś wiadomo, że nie brzmi to realnie,
zwłaszcza w Polsce. To, że szczyt nie zakończył się całkowitą porażką wynika chyba tylko z tego, że zbyt wielu polityków zdaje sobie dziś sprawę z powagi sytuacji
i wiedzą, że nie można tak po prostu odejść od stolika. Od
tego zależą bowiem losy Świata.
Polsce szczyt wiele dobrego nie przyniósł – zamiast
prestiżu wynikającego z organizacji, spadła na nas fala
krytyki – o którą zresztą polskie władze zabiegały niezwykle energicznie. Jeśli odrzucimy prowęglową retorykę rządu, stają przed nami zasadnicze pytania dotyczące
alternatywy dla węgla, który jest źródłem ok 80 proc.
wytwarzanej w naszym kraju energii elektrycznej. Żaden
kraj świata tak bardzo nie uzależnił się od tego źródła.
Alternatywa wydaje się jedna – trzeba stawiać na odnawialne źródła energii: wiatr i Słońce.
W obecnym zużyciu prądu w Polsce, ten pochodzący
z odnawialnych źródeł energii stanowi zaledwie 11 proc.
Maksimum osiągnięto w 2015 roku – 11,9 proc., ale od
czasu przejęcia władzy przez PiS sytuacja się pogarsza
i Polska prawie na pewno nie zrealizuje unijnego celu, jakim jest osiągnięcie poziomu 15 proc. w roku 2020. Spo-

Rys. Włodzimierz Stelmaszczyk

woduje to konieczność dokupowania „zielonej” energii
z krajów produkujących jej nadwyżki. Jak szacuje najnowszy raport NIK, może to kosztować polski budżet
nawet 8 mld złotych rocznie. Jeśli doliczymy do tego
9 mld, które rząd przeznaczy na rekompensaty maskujące podwyżki cen, to wychodzi, że rocznie dopłacać
będziemy 17 mld zł. za sam fakt trzymania się węgla.
A przecież można te pieniądze przeznaczyć na modernizację naszej energetyki. Leczymy objawy, a nie przyczynę problemów.
Rozwój farm wiatrowych obecny rząd najpierw zahamował, teraz zaś szykuje program ich demontażu na lądzie. Mają być budowane jedynie farmy na Bałtyku. Elektrownie na morzu są jak najbardziej potrzebne. Szkoda,
że jednocześnie podcięto ich rozwój na lądzie – to zahamuje przyrost produkcji z OZE na lata – a farmy wiatrowe stanowiły do tej pory największą część tej produkcji.
Uzupełnieniem dla elektrowni wiatrowych ma być
fotowoltaika, czyli elektrownie słoneczne. W tym wypadku nie tylko te duże, ale również przydomowe, które uczynią z mieszkańców „prosumentów” – czyli producentów i konsumentów energii. Taka rozproszona
produkcja energii uważana jest za dobrą alternatywę,
ale mimo dynamicznego wzrostu zainteresowania tym
tematem przed nami jeszcze długa droga nim fotowoltaika będzie stanowiła znaczącą część produkcji energii
elektrycznej w Polsce. Dlaczego? Chociażby z powodu
trwałości paneli, które obecnie mają gwarancję do 5-10
lat. Oraz powierzchni, jaką zajmują. Czy zrealizowane
zostaną zapowiedzi wicepremiera Gowina o 5 mln prosumentów? W tej chwili mamy ich w Polsce 36 tys. i wraz
z elektrowniami słonecznymi większej mocy wytwarzają
oni nieco ponad 1 proc. krajowego zapotrzebowania na
energię. Dotychczasowe inwestycje są realizowane dzięki wsparciu unijnych funduszy. Jeśli ruszy zapowiadany
przez wicepremiera program Energia Plus, być może ta
dynamika wzrośnie. Pieniędzy na ten cel może jednak
zabraknąć, ponieważ znaczne kwoty pochłoną rekompensaty za podwyżki cen prądu. Podwyżki, które nie byłyby konieczne, gdyby Polska redukowała ilość spalanego węgla.
Do odnawialnych źródeł energii należą też energia
wodna, geotermalna i pochodząca z biopaliw. Pierwsza
z nich jest najłatwiejsza do pozyskania, ale dziś duże
zapory i elektrownie wodne nie są uznawane za dobre,
gdyż zaburzają ekologię rzek i są niebezpieczne dla ludzi.
Energia geotermalna czy ta z biopaliw są natomiast niszowe i raczej nie odegrają większej roli w zastępowaniu
węgla, jako paliwa.
Pozostaje jeszcze jedna alternatywa – energia jądrowa, ale jej rozwojowi sprzeciwiają się Zieloni i ruchy
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„ekologiczne”. Podnoszone przez nich obawy są jednak
nie do końca uzasadnione. Katastrofy takie, jak w Czernobylu czy Fukushimie były bowiem wyjątkowe. Pierwsza to efekt nieodpowiedzialnych działań i starych technologii w czasach i warunkach kraju totalitarnego, jakim
był ZSRR. Druga była efektem potężnego trzęsienia ziemi
i tsunami o niespotykanej skali – zjawisk w zasadzie niemożliwych na obszarze Polski.
Wybudowanie elektrowni jądrowej jest oczywiście
również bardzo kosztowne i zajęłoby wiele lat, ale jeśli nie
zaczniemy tej budowy dziś, to zakładane zlikwidowanie
emisji CO2 do zera do 2050 roku nie będzie realne – nasze
możliwości rozwoju OZE są niewystarczające – zarówno
siła wiatru, jak i nasłonecznienie mają swoje ogranicze-

nia. Nic nie pomoże też – świętowane u naszych
zachodnich sąsiadów – zamykanie kopalń, jeśli
elektrownie nadal będą zasilane węglem. Niemcy, którzy po Fukushimie zamknęli 8 elektrowni
jądrowych wciąż importują wielkie ilości węgla,
a ich produkcja CO2 w Europie jest największa.
Jedyne, co osiągnęli przez zamknięcie kopalń, to
przeniesienie ekonomicznych i społecznych kosztów ich
funkcjonowania do biedniejszych krajów. Jeśli mamy realnie rozwiązać problem polskiej energetyki nie możemy
iść tą samą drogą – należy przyspieszyć wdrażanie OZE,
a resztę potrzebnej energii uzyskać z przyszłych elektrowni jądrowych. Sama zieleń czerni nie pokona.
Maciej Pokrzywa

$kok na SKOKi

SKOK-i przez lata były wyłączone spod nadzoru KNF, bo chroniła
je przed nim partia Jarosława Kaczyńskiego. Lech Kaczyński (gdy PiS
już nie rządził) odesłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę, która
to zmieniała, odsuwając na kolejne
kilka lat nadzór nad tym, co się tam
działo. A pomagał mu w tym nie
kto inny, jak dzisiejszy lokator Pałacu Prezydenckiego. W tym czasie
„nadzorowała” SKOK-i Kasa Krajowa, sztuczna nadbudowa stworzona
przez obecnego senatora PiS Biereckiego i finansowana przez wszystkie
pozostałe SKOK-i. Fantastyczne źródło dochodu, które stworzył sobie
Bierecki, „ewakuując” ok. 65 mln zł
za granicę, gdy było już wiadomo, że
nadzór przechodzi do KNF. Że nadzór Kasy Krajowej był iluzoryczny,
świadczą choćby nagrody wręczane przez nią szefom SKOK Wołomin
jeszcze w 2011 r. (sic!)
Pod koniec 2012 r. SKOK-i w końcu przeszły pod nadzór KNF, bezpośrednio pod kuratelę Wojciecha Kwaśniaka i jego współpracowników. Już
pół roku później złożyli wniosek do
prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w SKOK Wołomin,
a kolejne kilkanaście miesięcy później szefowie SKOK Wołomin nasłali
na Kwaśniaka bandziorów, którzy
bili tak, żeby zabić. Z pękniętą czaszką kilka miesięcy spędził w szpitalu.

Potem wrócił do KNF i nadal nadzorował SKOK-i. Do kiedy? Do czasu,
gdy do KNF przyszedł Marek Chrzanowski, nominat Glapińskiego i Szydło, który zwolnił Kwaśniaka i jego
współpracowników, zastępując ich
ludźmi powiązanymi ze SKOK-ami
(vide Filip Czuchwicki). Fantastyczny nadzór samego siebie przez siebie...
W ciągu ostatnich 5 lat Bankowy Fundusz Gwarancyjny wypłacił
klientom upadających SKOK-ów prawie 4,5 mld zł, półtora raza więcej niż
wypłacił klientom wszystkich upadających banków od początku swego
istnienia (1994 r.). Gdyby nie nadzór
KNF oraz gwarancje BFG (wprowadzone pod koniec 2013 roku), klienci upadających SKOK-ów nigdy nie
zobaczyliby swoich pieniędzy. To
klienci banków ostatecznie złożyli
się na te wypłaty, a przy okazji uratowali pisowskie tyłki przed gniewem
ludzi. Amber Gold przy tym to pikuś.
PiS jest ostatnią partią, która ma
moralne prawo stawiania komukolwiek zarzutów o niewystarczający
nadzór nad SKOK-ami, bo przez lata
robiła wszystko, żeby nadzoru państwa nie było, narażając przy tym tysiące ludzi na utratę pieniędzy, a równocześnie przez lata pozostawania
w opozycji obficie korzystając z finansowego wsparcia SKOK-ów i samego
Biereckiego. Kaczyński odwdzięczył

się za to Biereckiemu, wstawiając go
na swoje listy, a następnie wskazując na szefa senackiej komisji finansów (sic!). Machiaweliczny pomysł...
A teraz Ziobro, żałosny w swojej próbie przykrycia rzeczywistej afery
korupcyjnej w KNF (vide przypadek
Chrzanowskiego i „szybkość” działania prokuratury i służb) zatrzymuje
o 6. rano, a jakże, siedem osób, które przyczyniły się do rozpoczęcia
naprawy sytuacji w SKOK-ach. I jego
słowa: być może Wojciech Kwaśniak
został zaatakowany dlatego, że KNF
przez długi czas rozzuchwalała przestępców... To się nie kwalifikuje na
kulturalny komentarz. Podobnie jak
uwaga Biereckiego o tym, że bandyci
nie zawsze biją tylko dobrych. Bezczelność i cynizm tego pana poraża. Zatrzymanie tych siedmiu osób,
zwłaszcza Kwaśniaka, jest po prostu
skandaliczne i skończy się kiedyś
– już w pełni praworządnej Polsce –
wysokim odszkodowaniem. Złożymy
się na to wszyscy, po raz kolejny płacąc za pisowskie wybryki.
Pozytywnym efektem ostatniej
sprawy (jeśli w ogóle można o tym
mówić przy tak ordynarnej próbie
niszczenia ludzi) może być to, że
o Biereckim i o SKOK-ach znowu stanie się głośno. I może wreszcie prawdziwie winni tego, co się w nich i wokół nich działo, zapłacą.
BA z Lublina
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O PROTEŚCIE
NAUCZYCIELI

Pracowałem w polskich szkołach łącznie dziewięć
lat, z czego sześć w gimnazjum. Uczyłem głównie języka
angielskiego, ale poza tym starałem się uczyć też dobrego życia. Poznałem wielu wspaniałych uczniów, których
wychowanie odbierałem i nadal odbieram jako zaszczyt.
Spotkałem również wielu dobrych nauczycieli. W tym
czasie zdołałem poznać dość dogłębnie świat polskiej
oświaty. Planowałem swoje życie zawodowe poświęcić
edukacji i czułem, że aby spełnić się zawodowo, potrzebowałbym mieć większy wpływ. Dlatego chciałem zostać dyrektorem szkoły. W tym celu zdobyłem wszelkie
wymagane kwalifikacje i uczyłem się od mojej dyrektor.
Trudno jest pisać pozytywne rzeczy o samym sobie, ale
to są fakty: byłem wielokrotnie nagradzanym, ale przede
wszystkim docenianym nauczycielem. Jeżeli kogokolwiek to przekona do mojej osoby i wiarygodności tego
tekstu, muszę też powiedzieć o wysokich wynikach egzaminów moich podopiecznych. Od blisko roku nie jestem nauczycielem. Dlaczego?
Czy da się wyżyć za 2186,70 PLN netto mając kredyt
hipoteczny na mieszkanie w Poznaniu i dziecko na utrzymaniu? Jest to trudne, ale zapewne do zrobienia. Zadam
jednak inne pytanie. Dlaczego miałbym to robić? Dlaczego mam poświęcać dobrobyt swojej rodziny w imię
edukacji społeczeństwa? Czy żyjemy w czasach wojny,
żeby podejmować takie decyzje? Czy to musi być wojna
z własnym państwem?
Widząc nadjeżdżający walec reformy edukacji podejmowałem walkę. Organizowałem wydarzenia mające na
celu uświadamianie dzieci, rodziców i nauczycieli w kwestii jakości tejże reformy. Niestety, spotkałem się z daleko idącą niechęcią władzy do jakiegokolwiek dialogu.
Podam tutaj kilka przykładów. Próbowałem publikować
kulturalną i merytoryczną krytykę na temat reformy na

GRZECHY REFORMY SYSTEMU EDUKACJI

Pośpiech, bałagan, niedopracowane rozporządzenia
wprowadzane na ostatnią chwilę. Jednym ze skutków jest
problem podwójnych roczników oraz pomysł otwarcia
furtki do nauki w soboty. Degradująca zmiana treści programowych, zbyt obszerna podstawa programowa niedostosowana często do wieku dzieci. Brak aktualnych treści
na temat przemian świata, wymazywanie „niewygodnych”
bohaterów z podręczników historii, błędy w podręcznikach. Więcej religii niż niektórych przedmiotów ścisłych.
Brak czasu na realizację projektów i doświadczeń, nadmierne obciążenie dzieci nauką. Niepewność rodziców,
ciągłe zmiany zasad. Zaprzepaszczenie osiągnięć szkół
gimnazjalnych i nauczycieli. Pogorszenie warunków lub
utrata pracy wielu nauczycieli, zmuszanie nauczycieli do
tworzenia stosu zbędnej dokumentacji.

facebook’u Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niestety,
po kilku minutach teksty przepadały w łapach cenzury.
Stworzyłem wydarzenie „Dzieci i nauczyciele głosu nie
mają”. Polegało ono na tym, że jednego szkolnego dnia,
na znak protestu przeciwko brakowi realnej konsultacji
reformy edukacji ze środowiskiem nauczycielsko-uczniowskim, szkoła miała zamilknąć. Wydarzenie odbyło
się w kilku miejscach w Polsce. Zapewne nie było spektakularnym sukcesem, ale ja po prostu robiłem co mogłem.
Byłem również współzałożycielem grupy na Facebook’u
– Strajk Młodych Nauczycieli, która w tamtym czasie
zrzeszała około pięć tysięcy osób. Odniosłem wtedy wrażenie, nie wiem czy prawdziwe, że jestem na celowniku
służb specjalnych. Mój komputer logował posty z Warszawy pomimo statycznego adresu IP z Poznania. Jedno
ze spotkań Strajku Młodych Nauczycieli było niewątpliwie inwigilowane przez pewnych panów, którzy bardzo
chcieli pokazać swoją obecność. Co więcej, dostawałem
informacje, nie wiem czy sprawdzone, że mój telefon jest
podsłuchiwany. Byłem zaproszony na rozmowę do Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w celu omówienia naszych postulatów. Niestety, zaproszenie zostało wycofane
przez kuratorium i spotkanie nigdy się nie odbyło.
Wielokrotnie mówiłem o negatywnych skutkach
likwidacji gimnazjów, o objazdowych nauczycielach,
o niskich płacach w oświacie, których skutkiem jest m.in.
niska jakość edukacji. Już rok przed reformą mówiłem
o blisko 40-godzinnym tygodniu pracy uczniów w szkole
po reformie. Mówiłem o wielu innych, zupełnie nietrafionych kierunkach reformy. Ale przede wszystkim, mówiłem o tym, że MEN jest zupełnie głuche na głos rozsądku,
na głos rodziców i nauczycieli.
Teraz nie mam już nic do stracenia. MEN z pracy mnie nie zwolni. Oczywiście, państwo polskie może
uciekać się do bardzo wnikliwych kontroli skarbowych,
Straży Pożarnej czy też Wojewódzkiego Inspektoratu
Weterynaryjnego wedle zasady dajcie człowieka a paragraf się znajdzie. Nie boję się. Jeśli będzie trzeba, to wyemigruję, ale chcę do końca walczyć o przynajmniej
nieszkodliwą edukację moich i nie tylko moich dzieci, bo naprawdę na to zasługują.
Tę wiadomość adresuję do rodzica, aby wiedział,
że jest źle w polskiej szkole. Po prostu źle. Na głębszą
analizę stanu pozwolę sobie innym razem. Adresuję ją
również do nauczyciela, żeby uwierzył w to, że może być
inaczej i że musimy o te „inaczej” walczyć dla samych
siebie i całego narodu. Jaki przykład dajemy naszym
podopiecznym godząc się na taką edukację i warunki zatrudnienia? Piszę to również do MEN z nadzieją,
że usłyszą głos byłego nauczyciela z powołania, który
gdzieś tam cicho krzyczy ze słuchawkami w uszach z poznańskich Ogrodów.
Od razu odpowiem na pytanie dotyczące mojej orientacji politycznej. Nie reprezentuję żadnej partii. Głosowałem na PiS. Teraz mógłbym oddać co najwyżej, z bólem serca, pustą kartę do głosowania.
Krzysztof Tucholski
(notatka opublikowana pierwotnie na FB)
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Ostatnio sporo słychać o strajkach w tej grupie zawodowej. Czy
nauczyciele maja rację? W opinii
wielu mają przecież fajne życie – 18
godzin w tygodniu, ferie, wakacje.
Jak wygląda ich świat poza szkołą?

Kilka historii
Marlena – nauczycielka biologii.
Dostaje 1975zł na rękę, opłaca wynajmowany pokój, robi dodatkowe
studia podyplomowe. Po opłatach
może wydać 10zł dziennie na życie,
aby pod koniec miesiąca zaoszczędzić 100zł.
Agnieszka od 10. lat pracuje
z dziećmi z głęboką niepełnosprawnością i mózgowym porażeniem
dziecięcym, na wsi bez zasięgu,
z najniższym dodatkiem za uciążliwe
warunki pracy, z odłożonym na lata
awansem zawodowym po reformie.
Ukończyła studia na kierunku oligofrenopedagogiki , studia podyplomowe z wczesnego wspomagania i rozwoju dzieci z autyzmem, pedagogika
wczesnoszkolna i przedszkolna . Mąż
Agnieszki (również nauczyciel) stracił pracę z powodu zamknięcia gimnazjum, w którym pracował.
Magda – 30 lat pracy, nauczyciel
dyplomowany. A wypłata „czysta”
bez pożyczki 2896,18 zł. Gdzie te mityczne 5 tys.?
Nauczycielka z 9-letnim stażem. Ciągle nauczyciel kontraktowy, bo ścieżkę awansu zawodowego
przecięła jej ciąża. Na rękę dostaje
około 1800zł. Czasem razem z nadgodzinami i wychowawstwem wyjdzie niecałe 2100. Do domu wraca ok. 15-16 (daleki dojazd i duża
liczba okienek). Potem obowiązki
domowe, dzieci i przygotowanie do
szkoły późnym wieczorem. Czasem
zastanawia się czy warto, czy nie lepiej pracować jak wiele innych osób
a przynajmniej nie przynosić kolejnej pracy do domu.
Mit 18 godzin
18 godzin tygodniowego pensum, czyli stania przy tablicy. Co robią nauczyciele ponadto?
• tworzą ogromnie rozbudowaną dokumentację szkolną; m.in.
Statut i regulaminy, plany pracy, dokumentację pracy z uczniami o spe-

cjalnych potrzebach edukacyjnych,
• przygotowują materiały do
lekcji (karty pracy, prezentacje, pomoce itp.). Trzeba być kreatywnym,
aby zainteresować uczniów o różnym poziomie możliwości,
• sprawdzają prace uczniów,
przygotowują do konkursów i olimpiad, pełnią dyżury w szkole podczas
przerw lekcyjnych, świątecznych
i ferii,

ZAWÓD

nej. Inni wolą odejść z zawodu. Bo pasja zaczyna bardziej
boleć niż dawać radość, bo
się przelało. To na ogół młodzi, kreatywni ludzie z pasją
i ich szkoda najbardziej.

Ucieczka
Justyna po pracy w przedszkolu
dodatkowo sprzątała biura. Dzięki
temu mogła sobie pozwolić na luksus zakupu kosmetyków czy pójście
do kina. Wieczory spędzała często
na wyszukiwaniu materiałów, wycinaniu, laminowaniu (z wielką pasją

NAUCZYCIEL
• uczestniczą czynnie w konsultacjach i zebraniach z rodzicami,
radach pedagogicznych, licznych zebraniach zespołów klasowych, kursach, warsztatach,
• pełnią funkcje wychowawczo-opiekuńcze w stosunku do każdego ucznia; rozmawiają z nimi
o problemach (na życzenie), prowadzą mocno rozbudowaną dokumentację wychowawczą, organizują wycieczki dydaktyczne i turystyczne dla
uczniów,
• wspólnie z uczniami i ich rodzicami zmagają się z przeładowaną
podstawą programową, prowadząc
np. dodatkowe zajęcia (często za
darmo) i udzielając wsparcia drogą
elektroniczną,
Przyszłość dzieci i młodzieży
w dużym stopniu zależy od nauczycieli. To świetnie wyszkoleni specjaliści w swoim fachu, mający za
sobą przeróżne kursy doskonalące i
podyplomówki robione najczęściej
w weekendy. Bo wymagał tego awans
zawodowy, dyrekcja, bo takie są/
były potrzeby szkoły. Wielu z nich to
pasjonaci. Kupują własny papier do
ksera lub drukują materiały do pracy na własnym sprzęcie, bo w szkole
skończył się toner i fundusze. Pracują dwuzmianowo, w zatrważającym
poziomie hałasu. Trwają, pomimo
narażenia na frustracje z powodu
często absurdalnych sytuacji z roszczeniowymi rodzicami w roli głów-

i przyjemnością). Zamiast oglądać
film z partnerem budowała np. rakietę dla dzieci.
Nie wytrzymała – wyjechała do
Keflaviku (Islandia). Pracuje fizycznie na lotnisku. Po powrocie rozważa
otwarcie własnego przedszkola.
Jacek pracował jako nauczyciel
wspomagający, był wykonawcą wielu projektów o zasięgu szkolnym,
wojewódzkim i ogólnopolskim. Odszedł z pracy w szkole po 13 latach.
Przeważyły nie niskie zarobki, ale
ciągłe udowadnianie, że jest specjalistą. Założył Stowarzyszenie 2Piny
zajmujące się innowacyjnymi formami edukacji, terapią osób z Zespołem
Aspergera i autyzmem oraz szeroko rozumianą aktywnością fizyczną
dzieci, młodzieży i seniorów.
To prawda, że nauczyciele są
różni. Niektórzy robią tylko to, co
muszą i wychodzą. Przyglądają się
z boku na zmiany, których nie popierają, ale sami angażować się nie
chcą. Może mają tak wysokie poczucie obowiązku, że nie potrafią a może
się zwyczajnie boją. Jednak i oni coraz częściej dyskutują w kuluarach
pokoi nauczycielskich. Pozostaje pytanie: jaka będzie jakość nauczania
naszych dzieci, jeśli z zawodu odejdą
pasjonaci, a Ci którzy zostaną, będą
zawodowo wypaleni?
Elżbieta Majewska-Cieśla
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czyli (dekoderskie) analizy ludzi, działań i obsesji rządzącej partii w telegraficznym skrócie

N jak Nominacja

W Nowy Rok wkroczyliśmy
z kolejną błyskotliwą gwiazdą na firmamencie rządu. Premier Mateusz
Morawiecki podpisał nominację dla
niejakiego Adama Andruszkiewicza,
który został wiceministrem cyfryzacji. Do nominatów bez kompetencji
aktualna władza nas już przyzwyczaiła. To nie tylko tabuny dzieci pisowskich polityków poumieszczane w spółkach skarbu państwa czy
„twarz rajstop” w Narodowym Banku Polskim. Również Ministerstwem
Sprawiedliwości czy Trybunałem
Konstytucyjnym kierują ludzie, którzy z trudem uzyskali tytuł magistra.
Rzecznik Praw Dziecka nienawidzi
dzieci a ministra do spraw uchodźców ma dość „oryginalne” podejście
do problemu, za który jest odpowiedzialna itd. itp. Przykłady można by
mnożyć.

Dlaczego więc nominacja dwudziestoośmioletniego posła bez
branżowego wykształcenia i jakichkolwiek realnych osiągnięć, wzbudziła w komentatorach naszej sceny
politycznej takie poruszenie i oburzenie? Otóż rzeczony poseł poza
wślizgnięciem się do Sejmu na plecach ruchu Kukiz’15, mający ewidentne problemy z posługiwaniem
się poprawnym językiem polskim,
jest na dodatek skompromitowany
sprawami do dziś niewyjaśnionych
fałszerstw podpisów w poprzednich
wyborach samorządowych na Podlasiu (dziwne zaginięcie całego tomu
akt sprawy). Jest również oskarżany
o wyłudzenie z kasy Sejmu pieniędzy
pod pozorem rozliczenia tzw. kilometrówek.
Kluczowe są z pewnością polityczne korzenie Andruszkiewicza, jego
rola w Młodzieży Wszechpolskiej
i związki z Ruchem Narodowym,
a następnie działalność w Stowa-

rzyszeniu Endecja. Wszystkie te, zalatujące faszyzmem i ksenofobią organizacje, budzą szczególny wstręt
demokratów i obrońców praw człowieka. Kiedy dodamy do tego „wrażenie” medialne, jakie poseł wzbudzał
swymi wystąpieniami, w których
prezentował najniższy intelektualny
poziom, rodem z koszmarów o indoktrynerach z sowieckich obozów
dla pionierów, dostajemy pełen obraz powodów obserwowanego poruszenia opinii publicznej tą nominacją.
PiS wszedł tym posunięciem na
nowy poziom kompromitacji państwa, choć wróbelki ćwierkają, że
u części członków tej partii sama
osoba pana Andruszkiewicza wzbudza co najmniej zażenowanie. Nominacja wydaje się też dla rządzących
nieco wstydliwa. Długo niepotwierdzana, pomimo krążących plotek,
przemycona pod koniec roku, podpisana tuż po świętach, potwierdzona
w Sylwestra, gdy Polacy myślami byli
dość daleko od spraw politycznych.
Jej cel wydaje się dosyć jasny. Zamieszanie ostatnich tygodni na prawo
od PiS – tworzenie nowego bytu politycznego pod skrzydłami Tadeusza
Rydzyka i rozłam w Ruchu Narodowym, nawet jeżeli są tylko działaniami pozornymi, muszą wzbudzać
niepokój w partii rządzącej, ale

i nadzieje na ostateczne oparcie się
o „prawą” flankę plecami. Nominacja
Andruszkiewicza ma pokazać zdezorientowanym, że warto jednak iść
z PiS, bo wiążą się z tym namacalne
profity, dużo pewniejsze niż samodzielne startowanie w wyborach
z kolejną możliwością otrzymania
jednego czy dwóch procent głosów.

Dla samego Andruszkiewicza to
jedyna szansa na powtórzenie „życiowego sukcesu” z 2015 roku. Liczy
on z pewnością na biorące miejsce
na liście w wyborach europejskich
(startował już raz w 2014), lub
w wyborach do Sejmu. Ten plan
może się jednak łatwo posypać. Andruszkiewicz jest mocno poróżniony
z ewentualnym „zapleczem”. „Wystawił” swego czasu kolegów z Ruchu
Narodowego, którzy chcieli stworzyć własne koło w Sejmie, a potem
ugrupowanie Kukiz’15, z którego list
dostał się do Sejmu. Jego „siła przyciągania” może okazać się mrzonką.
Ciążą na nim, podparte analizami
Political Capital Institute, oskarżenia
o pozostawanie pod wpływami rosyjskiej agentury i bycie tzw. „nieświadomym agentem wpływu”. Poseł
bardzo dba o swoją medialną rozpoznawalność, jest częstym gościem
TVP, a należy się spodziewać, że nominacja na wiceministra i obudzone
nią zaciekawienie tę rozpoznawalność wzmocni. Nie będzie on „anonimowym” cudownym dzieckiem
pisowskiego polityka, „niesłusznie
atakowanym przez totalną opozycję”, będzie swą niewiedzą, butą
i arogancją kuł w oczy widza, sprawa
kilometrówek będzie na nowo przypominana, z pewnością dość szybko
dowiemy się o jego aktualnym uposażeniu. Może pisowski wyborca to
przełknie, może nie. Przetestujemy
to w najbliższych miesiącach.
Artur Brzozowski
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Miniony rok 2018 okazał się,
podobnie jak poprzednie lata, niezwykle twórczy w wykonaniu partii
rządzącej. Sukces gonił sukces, samozadowolenie osiągnęło szczyty, lud
w stanie narastającej euforii. Jest więc
cudnie, a będzie zapewne jeszcze
cudniej, bo przed nami co najmniej
11 miesięcy w pisowskim matrixie.
Zapraszam na mój osobisty ranking
najwybitniejszych osiągnięć PiS.

1

Potyczki wybitnego prawnika,
Andrzeja Dudy, z Sądem Najwyższym. W przeciągu roku musiał
biedaczek aż siedem razy sięgać po
długopis, bo co rusz podrzucali mu
kolesie kolejne nowelizacje, wypracowanej przez siebie w męczarniach,
ustawy. Wydaje się, że już po drugim podejściu przestał czytać, co
mu się podsyła i tylko podpisywał,
podpisywał, podpisywał. A co tam,
że mnóstwo w nich było nieścisłości. Co tam, że chwilami jedna nowelizacja zaprzeczała poprzedniej.
Prezes kazał, Duda musiał. Facet tak
się zagalopował, że nawet podpisał
tę ostatnią, która pod naciskiem UE,
nakazała przywrócić wywalonych
sędziów do pracy. Fakt, była to dla
niego męka straszna, ale ostatecznie
podpis złożony i tylko mam pewne
przekonanie, że ktoś tu wyszedł na
walce z SN jak „Zabłocki na mydle”.
Ktoś pokazał, że zero kompetencji,
zero wiedzy, zero charakteru. Ktoś,
czyli lokator Pałacu Prezydenckiego.

ROK 2018
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czyli wielkie hity pisowskiej ekipy

2

Protest osób z niepełnosprawościami i ich rodzin w Sejmie. Patrz narodzie i ucz się, jak należy traktować tych, którzy są na tyle
nieistotni, że o ich poparcie partia
rządząca nie musi zabiegać. Można
więc ich spokojnie „olać”, pokazując,
że partia się nie ugnie, partia jest silna i stanowcza. „Olała” więc ich pani
Szydło, przewodnicząca Komitetu
Społecznego Rady Ministrów, stawiając na spływ Dunajcem. „Olał” ich
premier Morawiecki, minister Rafalska, a marszałek Kuchciński rozwinął
skrzydła empatii i człowieczeństwa,
wprowadzając zakaz wychodzenia,
otwierania okien, korzystania z windy. Odgradzania, zasłaniania, aprobując też szarpanie się przy oknie. Na
prawo i lewo partia trąbiła, że tym
niepełnosprawnym to się w głowach
przewróciło, że to wrogowie, którzy
chcą zniszczyć Polskę. Tak lepiej, niż
przypomnieć, że UE rzuciła sporo
kasy dla osób z niepełnosprawnościami, ale została ona wydana na
akcję informacyjno-edukacyjną na
rzecz ochrony "życia poczętego", bo
przecież dla PiS-u liczy się tylko zarodek.

3

PiS a Unia Europejska. Przez
znaczną część roku 2018 wbijano nam do głów, że UE jest „be”,
kasy szczędzi i wszystko musimy
sami, że doi nas niemiłosiernie, zagraża naszej suwerenności, czepia
się i żyć nam nie daje. O fladze europejskiej co poniektórzy mówili, że to
szmata, a relacje z Unią opierały się
na wstawaniu z kolan. W ostatnich
miesiącach o Unii mówi się cieplej,
z uśmiechem. Mówi się, że jesteśmy
sercem UE, flaga unijna wróciła na
swoje miejsce, ona ważna dla nas i my
ją chcemy i kochamy. Cud jakiś? Nie!
To po prostu zbliżają się wybory do
europarlamentu, więc PiS walczy już
o miejsca dla swoich nieudaczników,
którzy w polityce krajowej się nie
sprawdzili, ale za lojalność jakaś fu-

cha im się należy, więc niech
jadą do Brukseli i tam się produkują.

4

Mieszanie pana Ziobry w KRS.
Trzeba przyznać, że to szczyt
majstersztyku. Upolityczniony jak
diabli minister sprawiedliwości
wziął się za odpolitycznienie Rady
Sądowniczej i tym sposobem w radzie znaleźli się „kolesie” ministra,
pochodzący z jego otoczenia, bądź
niedawno przez niego awansowani.
Prawie wszyscy to sędziowie rejonowi, bez większych osiągnięć w karierze. Niewielu o nich słyszało, niewielu ich zna, ale ważne, że zna ich
Ziobro i on wie, że „będą tak tańczyć
jak on im zagra”.

5

Afera KNF. Jeden pan nagrał
drugiego, taśmy poszły w eter
i …co robi PiS? Oskarża członków
KNF, których jedyną winą było to, że
są spadami PO i zapewne przez przeoczenie nikt ich wcześniej nie wywalił. Do tego zajmowali się SKOK-em
Wołomin, oczywiście nieskutecznie,
czyli działali na szkodę pisowskiego
państwa. A tak w ogóle to wcale nie
jest afera PiS-u i tyle w temacie.

Ech, mogłabym jeszcze dużo,
bo przecież nie wolno zapomnieć
o „sukcesie” jakim była konferencja klimatyczna, o genialnej ustawie
IPN, o dokonaniach Morawieckiego,
który już w życiu płodowym walczył
z komuną, o Solidarności, która zaprzedała duszę diabłu czyli PiS-owi,
olbrzymiastych nagrodach w rządzie
Szydło, dowalaniu rolnikom, wykańczaniu dzieciaczków przez reformę
Zalewskiej, padającej na ryjek służbie zdrowia czy policjantach, którzy
postawili na nierząd zapominając
o wierności Konstytucji. Może jednak
tego masochizmu już wystarczy. Wolę
popatrzeć w rok 2019 z nadzieją, że
od listopada PiS wyląduje na śmietniku historii, czego sobie i Wam życzę.
Tamara Olszewska
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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.

(49)

Postanowiłem swojego futrzaka
uwrażliwić na cały 2019 rok.
– Kocie, nie kochasz Polski jak premier Morawiecki czy Rodzina Radia
Maryja! – zawołałem w stronę mojego zwierzaka wzorem premiera na
rocznicy stacji ojca Rydzyka. – Nie
kochasz Polski jak prezydent Duda,
bo domagając się czystego powietrza, zabijasz polskie górnictwo! I nie
kochasz Unii Europejskiej jak Beata
Szydło na ostatniej konwencji PiS!
Futrzak aż się skulił. Nalał sobie do miseczki czegoś
mocniejszego i spytał:
– To co mam zrobić?
– Wystarczy, że w roku wyborczym pokochasz PiS, a PiS
za Ciebie pokocha wszystko i wszystkich jak należy.
– Sędziego Igora Tuleyę pokocha też? – zdziwił się zwierzak, bo przecież sędzia Tuleya jest wichrzycielem
i anarchistą noszącym koszulkę z napisem „KONSTYTUCJA”.
– Pokocha, jeśli zgodnie z tzw. gaciową uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Tuleya za tę koszulkę się
pokaja i zacznie ubierać się godnie, czyli nosić się bez
napisów – wyjaśniłem.
Kot wypił i westchnął:
– No to mamy przechlapane.
Już styczeń, a my chyba ciągle
tkwimy w roku 2018.
– Ależ Kotku, nowy rok rozpoczął się już 1 stycznia.
– Niemożliwe. PiS go nie wpuścił, bo Nowy Rok nie był dość
godnie ubrany. Miał na sobie
szarfę z napisem „2019”.
m
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ŻYCZENIA NOWOROCZNE
W nowym, 2019 roku życzymy wszystkim naszym
Czytelnikom – i tym stałym i tym, którzy czytają nas
okazjonalnie – wszystkiego, co najlepsze. Przede wszystkim jednak dużo zrozumienia, umiaru i dobrej woli od
wszystkich, którzy Was otaczają. Są to bowiem wartości
dziś bardzo deficytowe w naszym kraju.
Życzymy również realizacji Waszych marzeń, zamierzeń i planów. Niech nie krzyżują Wam ich przeciwności
losu ani inni ludzie.
Politykom zaś życzymy refleksji nad ich służbą – czy
rzeczywiście realizują pomysły dobre dla ogółu? Czy zastanawiali się, jak ich postępowanie wpływa na innych,
także tych wykluczonych, najsłabszych, lub będących
w mniejszości?
Wszystkim nam razem i każdemu z osobna, po prostu
Dobrego Roku!
Redakcja Dekodera

Rys. Włodzimierz Stelmaszczyk

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