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Śmierć Pawła Adamowicza kazała nam wszystkim raz
jeszcze zastanowić się nad odpowiedzialnością za słowo
w przestrzeni publicznej. Zarówno dziennikarze i politycy, jak i my – zwykli obywatele – musimy raz jeszcze
wziąć za nie odpowiedzialność. Zobaczyliśmy bowiem
jak słowo, złe słowo, ziściło się.
Za to co się stało odpowie personalnie morderca prezydenta Gdańska, bo oczywiście nie da się skazać nienawiści, jaka toczy nasze społeczeństwo. A jednak większość komentatorów skupia się nie na mordercy, a na
nienawiści właśnie, słusznie dopatrując się w niej „mocodawcy” owej zbrodni.

NIE NAWIŚĆ

Prawica próbuje bagatelizować śmierć zamieniając
morderstwo w „wypadek”, choć od lat sama z katastrofy smoleńskiej robi zamach. Nagle, jak echo, wraca fraza
„ciszej nad tą trumną”, choć o trumnach było do tej pory
głośno. Teraz nagle „nie wypada”. Endecja przed stu laty
dokładnie tymi samymi słowami usiłowała zagłuszyć
wątłe wyrzuty sumienia po śmierci Narutowicza.
PiS podjął wielowątkowe działania, mające na celu
„zminimalizowanie strat”. Z jednej strony usiłuje wyciszać nastroje, z drugiej pokazowo zaostrza działania
wobec „hejterów”, choć do tej pory prokuratura ostentacyjnie wręcz im pobłażała. Za „akty zgonu politycznego”
wystawione przez Młodzież Wszechpolską czy wieszanie
portretów europarlamentarzystów, jak na razie nikt nie
został oskarżony. Za napis „PiS = PZPR” jego twórczyni
usłyszała zarzut „propagowania ustroju totalitarnego”...

Wiemy, że jest źle, ale czy robimy cokolwiek, by to zmienić?
Także wśród zwolenników opozycji pojawiły się różne postawy: jedni podjęli refleksję nad kondycją polskiej
polityki, inni wyciągnęli w gniewie akt oskarżenia wobec
obozu władzy. Wszak to na rządzących spoczywa główna
odpowiedzialność za obecną atmosferę w polityce. Ale
także tu niewiele jest manifestowania chęci do zasypywania podziałów. I nawet tak piękna akcja, jak wirtualna
„Ostatnia puszka Pana Prezydenta”, którą internauci zapełnili prawie 16 mln złotych wzbudziła inne reakcje po
każdej ze stron politycznego sporu.
Wśród powoli cichnącego zgiełku wokół nienawiści
pojawił się ważny głos – praca Pauliny Górskiej „Polaryzacja polityczna w Polsce. Jak bardzo jesteśmy podzieleni?” Przedstawia ona wyniki badań na temat postrzegania oponentów politycznych. Wnioski są smutne.
Obydwie strony postrzegają się w negatywnym świetle
i mają tendencję do dehumanizowania przeciwników.
Zwolennicy opozycji są w tym negatywnym patrzeniu
ostrzejsi, natomiast zwolennicy PiS przenoszą swą niechęć zarówno na przeciwników politycznych, jak i na
różne grupy mniejszościowe. Co jednak najciekawsze,
sympatycy opozycji myślą, że to wyborcy PiS są wobec
nich dużo bardziej negatywnie nastawieni. To uprzedzenie jest wyraźne, podobnie, jak niechęć do kontaktu
z „drugą stroną”. Po stronie zwolenników PiS nie ma aż
takiego muru – wyborcy tej partii częściej kontaktują się
ze zwolennikami opozycji i bardziej im ufają (a raczej
mniej nie ufają). Wniosek stąd jeden – czas przestać traktować dyskurs publiczny, jak wojnę plemion. Czas zacząć
normalnie rozmawiać.
Maciej Pokrzywa

Nigdzie na prawicy nie usłyszeliśmy odgłosu bicia się
we własne piersi. Chętnie za to bito w piersi cudze. Już
w dniu śmierci prezydenta Gdańska z TVP płynął przekaz: wina Tuska, wina PO, wina Owsiaka. Media prawicowe podjęły nieudaną próbę dezinformacji – zabójca Adamowicza miał rzekomo planować zamach na prezydenta
Dudę. Premier i prezydent zostali wysłani na odcinek
„ekumeniczny”. Manewr Dudy ze wspólnym marszem
się nie udał; więcej szczęścia miał premier spotykając się
z politykami opozycji.
Publicyści przerzucają się hasłami o symetrii lub
asymetrii win. Szukają prapoczątków języka nienawiści
i ustawiają rankingi jej liderów. Każda ze stron jest przeświadczona o swojej niewinności i o winie oponentów.

Rys. Jadwiga Halicka
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NIERÓWNIA

Marszałek Cezary Przybylski
z Bezpartyjnych Samorządowców,
rządzący aktualnie na Dolnym Śląsku w koalicji z PiS, zlikwidował stanowisko koordynatorki ds. równego
traktowania.

Od 2015 roku pełniła tę funkcję
Katarzyna Lubiniecka-Różyło, działająca również w Stowarzyszeniu
Dolnośląski Kongres Kobiet. Zajmowała się między innymi organizacją
kampanii i akcji informacyjnych na
Dolnym Śląsku, propagowała wśród
samorządów „Europejską kartę
równości mężczyzn i kobiet w życiu lokalnym”. W 2017 r., dzięki jej
staraniom, Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego, jako
pierwszy samorząd wojewódzki
w Polsce, przyjął Kartę Różnorodności. Wtedy ten sam marszałek
wygłaszał peany na temat równego traktowania, zabierając też głos
na Dolnośląskim Kongresie Kobiet.
Jeszcze w 2018 promował dyskusję na temat roli kobiet w polityce
i obecnym samorządzie na organizowanym przez Urząd Marszałkowski V Kongresie Samorządowym.
Ale wtedy rządził wspólnie z PSL
i PO. Jak widać kręgosłup polityczny
marszałka jest giętki, a rok wyborczy
sprzyja huśtawkom nastrojów. Jaką
rolę odegrała w zmianie prioryte-

MARSZAŁKA

tów marszałka wizyta u prezesa Kaczyńskiego czy też opinia konserwatywnego Instytutu Ordo Iuris, który
w swoim raporcie na temat samorządów wspierających społeczność
LGBT w Polsce wymienił nazwisko
Lubinieckiej-Różyło? Zwłaszcza, że
11 grudnia 2018 roku przy Urzędzie
Marszałkowskim utworzone zostało stanowisko Pełnomocnika ds.
współpracy z Kościołem, związkami
wyznaniowymi oraz KRUWiO (Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia
i Opola). Słyszeliście może o problemach w komunikacji między kościołem a urzędami? – dziwi się Łukasz
Olszewski z Partii Razem Wrocław.
Kultura Równości, Partia Razem,
Centrum Praw Kobiet, Dolnośląski
Kongres Kobiet, Strajk Kobiet i KOD
Wrocław wystosowały petycję do
Prezydenta Miasta o stworzenie stanowiska koordynatorki ds. równego
traktowania w UM Wrocławia.
Chcemy, aby koordynatorka wykonywała między innymi takie zadania
jak: likwidacja luki płacowej między
mężczyznami a kobietami pracującymi na tych samych stanowiskach, walka z dyskryminacją w szkołach młodzieży o odmiennej orientacji, walka
o prawa kobiet – mówi Anna Kowalczyk-Derlęga, przedstawicielka KOD

Protest pod Dolnośląskim Urzędem Marszałkowskim, Wrocław, 24 stycznia 2019 r.
Fot. Lucyna Schumacher.

Wrocław. Gdy PiS przypuszcza kolejne ataki na prawa kobiet, osób LGBT,
obcokrajowców, gdy toleruje i wspiera
nacjonalizm, rasizm i ksenofobię, odpowiedzialność za prowadzenie polityki równościowej spada na władze
miast. Wierzymy, że Wrocław może
być miastem, w którym każda osoba
czuje się bezpiecznie i w którym prawa każdej osoby są respektowane i w
którym każda osoba, która potrzebuje
wsparcia, otrzyma je od powołanej do
tego specjalnej urzędniczki – dodaje
Marta Lempart ze Strajku Kobiet.

Podczas sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego grupa aktywistek z różnych ugrupowań opozycyjnych zorganizowała protest
i wystosowała apel o przywrócenie
zlikwidowanego stanowiska koordynatorki ds. równego traktowania.
W swoich wystąpieniach kobiety
podkreślały jak ważne jest równe
traktowanie i różnorodność. Małgorzata Tracz z Partii Zieloni zwróciła uwagę na fakt, że część środków
unijnych, jakimi dysponuje sejmik,
narzuca obowiązek dysponowania
nimi zgodnie z zasadą równości,
a konsekwencje odwołania pełnomocnika ds. równości mogą być powodem kolejnego konfliktu z UE.
Przykre, że podczas wystąpień kobiet na sali było tak głośno, że pikietujące kobiety musiały użyć megafonu. „Władza minie wstyd zostanie
panie marszałku” usłyszał Cezary
Przybylski. I na nic zdały się mętne
tłumaczenia marszałka, że stanowisko nie zostało zlikwidowane, lecz
przeprowadzono jedynie „reorganizację wewnętrzną”. Ograniczanie
działań prorównościowych, antydyskryminacyjnych czy antyprzemocowych a także pozbawianie kobiet
kolejnych praw, doskonale wpisuje
się w politykę PiS, gdzie ważniejsza
staje się rola dogmatu niż bezpieczeństwo człowieka.
Elżbieta Majewska-Cieśla
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BOJANOWSKĄ POWIESILI

Nawet do Polski dotarło oburzenie, kiedy w Rosji pojawiła się ustawa pozwalająca na „jednorazową” (to znaczy raz na rok, nie na całe życie) przemoc domową. Nikt
wtedy jeszcze nie przypuszczał, że pomysł zawędruje
i do nas – do kraju, gdzie rząd ma dobro rodziny na
ustach od świtu do nocy. Na pisowską rodzinę składają
się jednak widocznie tylko mężczyźni i zygoty. Kobiety
i dzieci „urodzone” postrzega się jako własność, którą
„głowa rodziny” może swobodnie rozporządzać.

Marsz w kierunku rodziny rodem z „Opowieści podręcznej” zaczął się dużo wcześniej. Zlikwidowanie środków na Niebieską Linię, następnie na centra pomocy
ofiarom przemocy domowej, takie jak Centrum Praw
Kobiet – wszystkie te posunięcia oburzały opinię publiczną. Jednak ginęły pod naporem demolki państwa
i odbierania obywatelom kolejnych praw. Dopiero wzorowana na putinowskiej ustawa o „jednorazowej przemocy” przywróciła temat na czołówki gazet. W czasach,
gdy w Irlandii definicja przemocy domowej została rozszerzona o przemoc emocjonalną, w Polsce ustawodawca
uznał, że nawet ciężkie pobicie, o ile zdarzy się pierwszy
raz (w danym roku!) nie skutkuje założeniem Niebieskiej Karty automatycznie – wymaga ona zgody ofiary. W
kraju, gdzie większość ofiar jest zmuszona mieszkać ze
sprawcą, ponieważ nie istnieje systemowy mechanizm
izolowania ich od siebie, można spodziewać się, że prawie żaden sprawca nie zostanie obciążony zeznaniami,
a ofiara będzie bała się wnioskować o Kartę. Skutkiem takiej polityki na pewno liczba incydentów przemocowych
zmaleje. Na papierze. Czy taki jest plan ministerstwa?
Dotychczas obowiązująca Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zakładała podejmowanie
interwencji w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”

i nie wymagała zgody osoby dotkniętej przemocą. To się
miało zmienić według nowelizacji – czyżby w myśl zasady pani Dulskiej, że brudy pierze się w domu? Nie da się
ukryć, że stojący za projektem Ordo Iuris wyznaje ideę
ograniczania interwencjonizmu państwa w życie rodzinne – czy jest to obowiązkowe szczepienie dzieci czy przeciwdziałanie przemocy. Rodzina miała być organizmem
samosterownym, a konkretniej sterowanym według
tradycyjnych wartości katolickich, to znaczy przez ojca.
Nawet, jeśli jest to ojciec przemocowy, toksyczny, uzależniony. Takie rozumienie rodziny uderza przede wszystkim w kobiety i dzieci – chociaż pozornie ma chronić ich
interes, jest to ochrona na takim samym poziomie, jak
zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą. Zapobieganie temu, aby ktokolwiek inny dysponował własnością
„głowy rodziny” lub by cokolwiek działo się z nią poza
jego kontrolą.
Znamienne jest także, że po fali oburzenia projekt
został potraktowany w mediach jako kukułcze jajo,
podrzucone niczego nieświadomemu rządowi. Premier
Morawiecki odcinał się od niego… na Twitterze, kiedy
ustawa nadal oczekiwała na procedowanie. Minister Elżbieta Rafalska zachowywała się, jakby projekty ustaw
dotyczących życia społecznego pojawiały się poza jej
kontrolą. Ostatecznie „wpadkę” z ustawą zrzucono na
wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę
Bojanowską. Została odwołana ze stanowiska 9 stycznia
2019 roku. Rząd i właściwa minister udają zaskoczonych
i zniesmaczonych – w co ciężko uwierzyć, zważywszy na
dotychczasową bliską współpracę rządu z Ordo Iuris, jak
chociażby przy niesławnych projektach zaostrzających
ustawę aborcyjną.
Cała sprawa nasuwa kilka refleksji. Po pierwsze, presja ma sens, a szum wokół projektu ochrzczonego złośliwie „Wpierdol Plus” zastopował dalsze procedowanie
tego szkodliwego pomysłu. Po drugie, rząd Mateusza
Morawieckiego panicznie boi się otwierania kolejnego
frontu przed wyborami parlamentarnymi. To cenna informacja, ponieważ jest to być może dobry moment, aby
wymusić na rządzie ustępstwa także w innych sprawach.
Po trzecie, pomimo słodko brzmiących haseł o dobru
rodziny, przemycane są pod nimi rozwiązania, które nie
mają niczemu zaradzić. One mają tylko sprawić, że problemy staną się niewidoczne. Zakazać aborcji, więc nie
będzie niechcianych ciąż. Nie zgłaszać przemocy w rodzinie, więc nie będzie pobić. Za kilka miesięcy minister
Rafalska pochwaliłaby się zapewne tym, jak bardzo spadły statystyki dotyczące przemocy.
Katarzyna Knapik
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Samotni w tłumie

Ciężkie dni za nami. Morderstwo prezydenta Adamowicza z jednej strony na zawsze pozostawi w nas pustkę, z drugiej zaś
udowadnia, że każdy protest i sprzeciw wobec nienawiści jest w pełni
uzasadniony. Że zło musi być piętnowane, nagłaśniane i że mamy obowiązek z nim walczyć. Przed nami
długa droga do normalności. I właśnie dzisiaj, mając w sobie tyle bólu,
złości i rozpaczy, warto wspomnieć
o osobach, które złu się nie kłaniają
i choć nie mają żadnego wsparcia, samotnie prowadzą swoją walkę. Bezimienni bojownicy o prawa i wartości
gwarantowane przez konstytucję.
Poznajmy kilkoro z nich.
Józef Jas
Od lipca 2017 protestuje przeciwko „dobrej zmianie” polskiego
sądownictwa. Od sierpnia 2018 codziennie można go spotkać przed Sądem Rejonowym w Olsztynie. Za każdym razem wywiesza na drzewach
plakaty z hasłami broniącymi konstytucji i praworządności. Obok flagę
polską i unijną, by przypomnieć, że
jesteśmy Polakami i Europejczykami. Stoi godzinę, dwie, potem sprząta banery i następnego dnia wraca.

Protest Józefa Jasa w Olsztynie.
Fot. archiwum własne.

Jak sam przyznaje, jest zaskoczony
reakcją przechodniów. Wielu z nich,
mijając go, podnosi kciuk w górę
i uśmiecha się. Któregoś dnia, młody
chłopak poczęstował go słodyczami.
Innym razem ktoś o przeciwnych
poglądach zatrzymał się na dłużej.
Porozmawiali bez agresji i wzajemnego obrażania, a potem rozstali się
w zgodzie.
Z policją też nie ma problemów.
Krótka rozmowa, pytanie, czy będzie
protestowało więcej osób. Zdarzyło się, że na pożegnanie policjant
uśmiechnął się do niego i zasalutował. Ostatnio został spisany, bo ktoś
na niego doniósł, ale odbyło się to w
atmosferze życzliwości.
Po zamordowaniu Pawła Adamowicza, Józef obiecał, że będzie protestował aż do wyborów parlamentarnych.
Za przywiązanie do najwyższych
wartości i konsekwencję w działaniu,
Józef otrzymał od portalu Imponderabilia Sądowe tytuł CZŁOWIEKA
ROKU i Imponderów Sądowych 2018.

Teresa Wilkaniec
Gdy tylko PiS doszedł do władzy
i zaczął demolować Polskę, usiłowała obudzić swoje miasto. Wielu wyrażało aprobatę dla jej działań, ale
gdy przychodziło do konkretów, zostawała zupełnie sama.
Swoją samotność odczuła najbardziej w dniu, gdy zorganizowała obchody rocznicy Porozumień
Sierpniowych. Przygotowała plakaty,
zdjęcia, ulotki z najważniejszymi informacjami, a potem czekała 40 minut, lecz nikt się nie pojawił. Wracała
do domu płacząc. Mijając po drodze
słup ogłoszeniowy powiesiła na nim
swoje materiały i zdjęcie Lecha Wałęsy. Czy ktoś je przeczytał, czy kogoś
zainteresowały? Wątpi.
Nie ukrywa swojej przynależności do KOD i wielu okazuje jej sympatię, mówiąc z podziwem: „pani to ma
jaja”, ale na tym wsparcie jej działań
się kończy. Ostatnio spotkała dawno

niewidzianą znajomą. Miła rozmowa
trwała do czasu aż koleżanka zobaczyła znaczek KOD. Zapomniała, że
przed chwilą zapraszała ją na kawę
i szybko odeszła.
Teresa jednak nie odpuszcza.
Wciąż próbuje uświadomić mieszkańców swojego miasta. Po śmierci
Pawła Adamowicza, burmistrz Kętrzyna, który startował w wyborach
samorządowych z poparciem PiS,
zorganizował „serce po śmierci”
i tym razem w akcji wzięły udział
tłumy. Może więc teraz, gdy ciemna
strona rządów PiS dotknęła ludzi
tak bezpośrednio i boleśnie, odważą
się więcej widzieć, lepiej rozumieć
i odejść od obojętności?

Beata Katkowska w Gryficach.
Fot. Ewelina Katkowska.

Beata Katkowska
Kiedy przez Polskę przelewała
się fala protestów, kiedy wspierani
w tłumie czuliśmy tę niesamowitą jedność i solidarność, ona była w
swoim proteście przeważnie sama.
Mogła liczyć tylko na wsparcie najbliższej rodziny. Nikt z mieszkańców
Gryfic nie stanął u jej boku, nie wspo-
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mógł nawet słowem. Ona jednak nie
odpuszcza, nie rezygnuje. Jej samotny protest stał się symbolem oddania najważniejszym wartościom obywatelskim. Przygotowując kolejne
protesty, ma wciąż nadzieję, że tym
razem coś się zmieni. To niemożliwe,
by ludzie wciąż tkwili w bierności,
dając tym przyzwolenie na niszczące
efekty „dobrej zmiany”.
Beata to drobna kobieta z wielkim sercem i godną pozazdroszczenia siłą. Odbierając statuetkę

HAŃBA
antysemici

w Auschwitz
27 stycznia 2019 roku. 74. rocznica
wyzwolenia obozów w Auschwitz.
Wieczorem przed tym wydarzeniem dowiedziałam się, że wybiera
się tam również Piotr Rybak. Podobno po to, by upamiętnić polskie ofiary nazizmu.
Człowiek, który dwa lata temu we
Wrocławiu spalił kukłę Żyda. Jest jednym z największych antysemitów w
kraju, czego się nawet nie wstydzi. Nie

Następnym razem nie przetrwacie – powiedział człowiek widoczny na tym kadrze z filmu nagranego przez Gabrielę
Lazarek podczas manifestacji na terenie byłego obozu Auschwitz. Słowa te
skierowane były do autorki filmu i osób
demonstrujących razem z nią przeciw
marszowi nacjonalistów w Auschwitz.
Wcześniej z tłumu padały różne zdania
sugerujące, że kontrmanifestanci są Żydami.

„Stojącym w imię zasad”, nagrodę
nadawaną przez Obywateli RP, zaznaczyła, że przyjmuje ją w imieniu
wszystkich protestujących. Beata
zbiera siły, by dalej prowadzić walkę
o demokratyczną Polskę.
--Wspominając cichych bohaterów ostatniego czasu nie można
zapomnieć o Gabrieli Lazarek, która w Cieszynie protestuje przeciwko rasizmowi, faszyzmowi i mowie

nienawiści. Kolejna samotna
bojowniczka. Dziewczyna
z wielką odwagą.
To właśnie dzisiaj, gdy
serca mamy przepełnione
bólem, musimy o takich osobach jak Gabriela, Beata, Teresa i Józef pamiętać. To ich siła jest
naszą siłą, ich krzyk naszym krzykiem, a ich odwaga przywraca nam
wiarę w sens działania.
Tamara Olszewska

musi. W dzisiejszej rzeczywistości to
nie wstyd być antysemitą. To powód
do dumy i odwagi. To coraz częściej
synonim patrioty. Do tego stopnia, że
nie jest wstydem pojawić się w tak
ważnym dla środowisk żydowskich
dniu, w obozie w Auschwitz.

ciw niego ludzi, którzy przeżyli Holokaust, powiedział, że zbrodniarzami
nie byli naziści, tylko Niemcy.
A przecież zarówno Żydów, jak
i Polaków oraz ludzi innych narodowości zabiła ta sama zbrodnicza
ideologia nazistowska. Dziś, ta sama
ideologia, za przyzwoleniem a może
i wsparciem władzy (a przynajmniej
bez zdecydowanego sprzeciwu)
odradza się właśnie w Polsce. I to
o Polakach mogą kiedyś paść słowa,
jakie dziś wypowiedział premier
Morawiecki. Obyśmy się opamiętali,
aby Polska nie była kiedyś na ustach
świata w takim znaczeniu, jak kiedyś
hitlerowskie Niemcy.
Nie pamiętam kiedy się tak wstydziłam. Za Polaków, za Polskę, za premiera, za ten rząd. Widziałam grozę
i niedowierzanie w oczach przybyłych tam uczestników uroczystości.
Mnie też było trudno uwierzyć, że to
co widzę wokół, naprawdę się dzieje.
W Auschwitz przeszkadza flaga Izraela i baner "Faszyzm Stop". Można
być za to wyszydzanym i wyzywanym. Jest się intruzem.
Dzisiejsze rocznicowe obchody
poprzez dopuszczenie do Marszu
Piotra Rybaka, wpuszczenie go na
teren obozu Auschwitz a także przemówienie premiera Polski są hańbą
dla Polaków i Polski. Ludzie z całego
świata dzisiaj to widzieli i słyszeli.
Przyzwolenie
na
faszyzm
w Polsce jest faktem. Jakkolwiek
by to absurdalnie nie brzmiało. Być
może największą pułapką naszej
nieświadomości problemu jest to, że
naprawdę tak trudno w to uwierzyć.
Gabriela Lazarek

Zjawiliśmy się tam również my.
W trójkę stanęliśmy naprzeciw nich,
z banerem z napisem: "Faszyzm
Stop" i z flagą Izraela. W jednej chwili
ogrodziła nas policja (zakłócaliśmy
podobno swoją obecnością legalne
zgromadzenie, podczas którego padały antysemickie hasła). Zostaliśmy
spisani i nie pozwolono nam się zbliżyć do kontrdemonstrantów na odległość mniejszą niż 100 m.
Rybak z grupą kilkudziesięciu
osób, pozawijani w polskie flagi,
z antysemickimi hasłami na ustach,
spokojnie udali się do obozu w Auschwitz.
Na terenie obozu byliśmy przez
nich wyśmiewani i wyszydzani. Nie
da się opisać tego co czułam, stojąc twarzą w twarz z antysemitami nazywającymi siebie patriotami
w miejscu, gdzie do dzisiaj echem
odbija się cierpienie ponad miliona
zamordowanych tam osób.
Z przemówień Rybaka wylewał
się żal, że to Żydzi są uprzywilejowani, że przejęli to miejsce pamięci,
a nie pamięta się już o mordowanych
Polakach. Padały głośne oskarżenia
o to, że Żydzi uczestniczyli w mordowaniu Polaków.
Chwilę później premier Mateusz
Morawiecki do siedzących naprze-
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Uderzył mnie mocno
symboliczny obraz z Gdańska
po dramatycznej śmierci prezydenta Adamowicza. Prezydenci miast wnoszą na swych
ramionach trumnę z ciałem
zamordowanego prezydenta
do bazyliki. Mocny to obraz w zestawieniu z ostatnim listem prezydenta,
w którym zaprosił kolegów samorządowców do Gdańska na świętowanie 30-lecia pierwszych wolnych
wyborów w III RP. Symbolika tego
obrazu, w połączeniu z przesłaniem
jakie niesie ostatnia książka Pawła
Adamowicza „Gdańsk jako wspólnota”, ciśnie na usta pytanie: Panowie
Prezydenci (i inni samorządowcy),
czy uniesiecie ten ciężar? Ciężar kontynuacji w swoich miastach prekursorskiego modelu polityki samorządowej. Uczynienia ze swojego miasta
gminy-kolebki, inkubatora wizji dla
Polski?

ność za świat w sytuacji, gdy nie mają
nad nim pełni władzy, i którzy cofnęli nas znad przepaści dzięki temu, że
zamiast debatować nad problemami, upierają się, by je rozwiązywać.
A zwłaszcza obecnym i byłym burmistrzom, których miałem szczęście poznać osobiście – tej reprezentatywnej
garstce, której glokalne działania stały się dla mnie inspiracją. I tutaj autor wymienia nazwiska burmistrzów
i nazwy miast (kolejność jak w książce): Gdańsk, Los Angeles, Nowy Jork,
Wrocław, Denver, Moskwa, Bogota,
Palermo, Seul, Hamburg, Stuttgart,
Singapur, Rzym i Ateny. Słowo „glokalne”, którego używa autor, oznacza
właśnie działania na poziomie lokalnym na rzecz rozwiązywania problemów, które trapią społecznoś globalną, ale nie są na wyższym poziomie
rozwiązywane.
Adamowicz w swojej książce
bez ogródek te problemy opisuje

Prezydent rozpoczął w Gdańsku
realizację takiej wizji samorządu.
Uczył się od najlepszych, spotykał
się z samorządowcami z całego świata, by stać się prekursorem w Polsce
modelu samorządowca, który nie
zajmuje się tylko chodnikami i ulicami, ale na poziomie lokalnym stara
się rozwiązywać problemy, z którymi
nie radzi sobie lub nie chce się podjąć
ich rozwiązania ani władza na szczeblu państwowym, ani instytucje
i wspólnoty międzynarodowe. Bliskie były mu idee Benjamina R. Barbera, którego książka „Gdyby burmistrzowie rządzili światem” ukazała
się w 2013 r. W dedykacji na pierwszych stronach jest zresztą wymieniony prezydent Gdańska: Naszym
kosmopolitycznym
burmistrzom,
którzy biorąc na siebie odpowiedzial-

i nazywa po imieniu, pisze wprost
o „reżimie Kaczyńskiego”, o ksenofobicznej polityce państwa wobec
uchodźców, o niszczeniu podstaw
państwa prawa, o groźnej propagandzie sterowanej przez Kaczyńskiego publicznej telewizji, pogłębiającej podziały i siejącej nienawiść,
o nietolerancji wobec mniejszości
i obojętności wobec grup słabszych
zdrowotnie i materialnie w społeczeństwie. Prezydent, nie oglądając
się na rząd, swoją polityką miejską
stawiał czoła tym problemom. To
w Gdańsku powstał pierwszy w Polsce program wsparcia imigrantów
– 30 czerwca 2016 r. Rada Miasta
przyjęła uchwałą Gdański Model
Integracji Imigrantów. 19 września
2016 w ECS zainaugurowała działalność Rada Imigrantów i Imigran-

PAŃSTWO
SAMORZĄDAMI
STOI

tek. To w Gdańsku od września 2017
roku pracuje się nad Modelem na
Rzecz Równego Traktowania, który
dotyka bardzo wielu obszarów różnorodności i nierówności: ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność,
pochodzenie etniczne i narodowe,
religię, wyznanie, bezwyznaniowość
i światopogląd, orientację seksualną
i tożsamość płciową.
--Panie kandydatki i Panowie kandydaci do PE i Parlamentu RP oczekujemy od Was wizji dla Polski. Poza
minimalnym postulatem odsunięcia
PiS od władzy i pociągnięcia do odpowiedzialności za łamanie prawa,
oczekujemy, że przedstawicie nam
wizję, jak tę nową Polskę chcecie
nam urządzić? Czy mamy być solidarni z innymi społeczeństwami
i jak to zrobić? Czy uszanujecie i wesprzecie politykę samorządową, która
stawia czoło globalnym problemom
współczesności? Czy mamy sami być
solidarnym społeczeństwem, jak ma
wyglądać system emerytalny, służba
zdrowia, edukacja, jak zorganizować
pomoc najsłabszym ekonomicznie
i zdrowotnie, jaką macie wizję i system wsparcia dla kultury. Wreszcie
co ze środowiskiem? Macie odwagę
podejmować trudne decyzje i wprowadzać rozwiązania wymagające
wyrzeczeń od współczesnych obywateli, by ich dzieci i wnuki miały
szansę na zdrowe życie? We wszystkich tych dziedzinach musicie być
wizjonerami, bo to nie są dziedziny,
w których można proponować rozwiązania w perspektywie roku czy
lat pięciu. Prezydent Adamowicz pisał swoje wizje dla miasta w prywatnym czasie, przy własnym biurku,
po prywatnej i bardzo różnorodnej
lekturze, którą nabywał za prywatne
pieniądze. Wy w większości macie do
dyspozycji subwencje partyjne, czyli
pieniądze obywateli, którzy chcą za
nie od Was nabyć w kampanii wizje
dla Polski rozpisane na szczegóły,
a nie tylko bilbordy i czas antenowy
zużywany na miałkie potyczki słowne.
Danuta Jaroć, Lublin
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W Polsce co dziewiąty zatrudniony należy do grupy „biednych pracujących”, którzy zarabiają zbyt mało,
aby zaspokoić inne niż podstawowe
potrzeby. Praca zajmuje im zbyt dużo
czasu aby podnieść kwalifikacje i dostać podwyżkę lub zmienić zatrudnienie. W ten sposób wegetuje 10,8 proc.
polskich pracowników. Dla porównania w Czechach odsetek ten wynosi
3,8 proc. , w Finlandii 3,1 proc.
To, że w Polsce tak wielu pracowników zarabia tak mało, wynika z kilku przyczyn. Pierwsza to wieloletnie
oparcie rozwoju naszego kraju na
niskich płacach. Konkurowanie taniością wpycha wielu pracowników
i ich rodziny w ubóstwo, bo często
jedynym pomysłem przedsiębiorcy
na zysk jest oferowanie pracy za najniższą możliwą stawkę.

Druga przyczyna to nadmierna
wiara w cudowne działanie niewidzialnej ręki rynku, która każe pozostawiać relację między pracownikiem a pracodawcą kapitalizmowi.
A tu pracodawca zawsze będzie silniejszy i może narzucić pracownikowi niską płacę. Państwo i związki
zawodowe, dobrymi regulacjami powinny wyrównywać braki równowagi w tych relacjach. Niestety, często
tak się nie dzieje, a jest wręcz przeciwnie. Dlatego trzecią przyczyną
jest nieodpowiednie działanie państwa, które umacnia patologiczny
system i stanowi jego część. Na przykład instytucje publiczne stawiają w
przetargach takie wymagania, że ich
zwycięzcy, firmy prywatne, aby zarobić, płacą potem pracownikom bardzo niskie pensje. Zatem państwo,
zamiast być przykładem, promuje
nieodpowiednie wzorce.

Odpowiedzialni za ten stan są
głównie politycy, którzy wymyślili
ideę „taniego państwa”. Hasło to pojawiło się po raz pierwszy w przedwyborczej retoryce SLD w 2001 r., co
doprowadziło na koniec rządów tej
partii do przyjęcia ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Później,
jak pisał publicysta Rafał Woś, po-

O złudnej idylli "rynku pracownika"

Praca za grosze
mysł przechwycił i twórczo rozwinął
tandem PO-PiS, wpisując go sobie
na sztandarach w drodze po zwycięstwo w 2005 roku. W czasie kampanii wyborczej D. Tusk i J. Kaczyński
prześcigali się w obietnicach tworzenia „taniego państwa”. Wybory wygrał PiS i zaczął realizować program
ograniczenia zatrudnienia w administracji państwowej o 20 proc., co
miało przynieść oszczędności rzędu
1,1 mld złotych rocznie. Urzędnicy
zaczęli rzeczywiście wydawać mniej
i oszczędzać, ale głównie na ludziach.

dzinę pracy w wysokości 13 złotych
brutto. Firmy sprzątające i ochroniarskie znalazły bowiem sposób,
aby obejść i te przepisy. Zmniejszyły
zatrudnienie, każą płacić pracownikom za dzierżawę munduru lub
mopa, co obniża realną stawkę godzinową. W efekcie pracownicy dostają więc wypłatę jak dawniej.

Problemu „biednych pracujących”
nie zażegnało też wprowadzenie
w 2017 r. minimalnej stawki za go-

Tekst powstał na podstawie książki M.
Szymaniaka Urobieni. Reportaże o pracy,
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2018.

Po przejęciu rządów, PO kontynuowała realizację „taniego państwa”. Rząd naciskał na urzędy, aby
wydawały jak najmniej. W przetargach kryterium ceny stało się
najważniejsze. Odbiło się to na najsłabszych pracownikach instytucji
publicznych: portierach, ochroniarzach, sprzątaczkach, których usługi
łatwo i tanio można było zamówić
„na zewnątrz”. Publiczny pracodawca, który powinien dawać wzór prywatnym przedsiębiorstwom, promował nieludzki system, gdzie efekt
ekonomiczny stawał się ważniejszy
od człowieka. Po ujawnieniu rażących przykładów patologii, jak ta
ze sprzątaczkami na Uniwersytecie
A. Mickiewicza, pracujących za wypłacane z opóźnieniem głodowe
pensje, w październiku 2014 r. zmieniono prawo o zamówieniach publicznych. Wprowadzono klauzulę
społeczną, w myśl której już nie cena
miała być najważniejszym kryterium
w wyborze, ale m.in. konieczność
zatrudniania swoich pracowników
przez firmy zewnętrzne na umowę
o pracę. W praktyce niewiele to zmieniło. Wykonawcy, owszem, zatrudniali, ale np. w wymiarze 1/16 etatu.

Innym problemem są umowy
śmieciowe, na których pracuje ok. 1,3
mln osób (pod tym względem jesteśmy na pierwszym miejscu w Europie). Państwowa Inspekcja Pracy jest
niemal bezradna, bo nakłada kary
tak niskie, że firmom po prostu opłaca się łamać prawo. Toteż w ostatnich latach gwałtownie (z 8,8 proc.
w 2008 do 19 proc. w 2014) wzrosła
liczba przypadków, kiedy pracodawcy zawierali z pracownikiem umowę
cywilnoprawną, choć zgodnie z prawem pracy powinni zawrzeć umowę
o pracę. Tak stworzono klasę prekariuszy – półobywateli zakleszczonych w wiecznym zawieszeniu. Bez
perspektyw na zmianę i stabilność.
Są „tymczasowi”, więc na ich miejsce
przyjdą kolejni. Nic się nie zmienia
i coraz mniejszy procent przychodów przedsiębiorstw idzie na płace.
Ta globalna i rosnąca klasa ludzi źle
zarabiających rozlewa się po kolejnych krajach i staje coraz bardziej
niebezpieczna. Pragnąc zmiany układu władzy państwowej, jest gotowa słuchać populistów szukających
przyczyn złej sytuacji pracowników
w mniejszościach i emigrantach. Jedno jest pewne – ten, kto chce wygrać
najbliższe wybory, musi na poważnie
potraktować kwestie związane z zatrudnianiem na umowach śmieciowych i za najniższe stawki.
Dorota Wojciechowska-Żuk
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Inicjatywy pamięci
Władysława Bartoszewskiego
Co nas łączy i łączyć musi…

19 lutego 2019 przypada 97
rocznica urodzin Władysława Bartoszewskiego, a 24 kwietnia czwarta
już rocznica jego śmierci. W minionych czterech latach powstało wiele
inicjatyw społecznych upamiętniających, przede wszystkim zaś starających się aktywnie nawiązywać do
bliskich Władysławowi Bartoszewskiemu idei: pracy na rzecz zachowania pamięci o ofiarach i sprawcach
pozornie minionego, choć tlącego się
niebezpiecznie nadal i wybuchającego raz po raz, zła. Walki z powszechną obojętnością, gdy z odwróconymi
oczami pozwalamy na poniżanie innych. Zaangażowania w pojednanie i dialog, ale bez kompromisów
w konfrontacji z szerzącymi pogardę.
Służby publicznej dla europejskiej,
a szerzej: ludzkiej wspólnoty.

Warto być uczciwym, choć
nie zawsze się to opłaca.
Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto.

Powstały symboliczne miejsca
pamięci: skwery Bartoszewskiego
w Warszawie, Opolu, Lublinie, Krakowie. Ulice, ronda i place w Oświęcimiu, Łodzi, Sosnowcu czy Gdańsku.
Kamienie, m.in. w Szczecinie czy
w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych. Tablice pamiątkowe w sie-

dzibie Fundacji Auschwitz-Birkenau, na domu Stowarzyszenia ZAiKS
w Sopocie. Imieniem Władysława
Bartoszewskiego nazwano w minionych latach sale konferencyjne
w Domu Spotkań Młodzieży
w Oświęcimiu, w Ambasadzie Niemiec, w siedzibie Rzecznika Praw
Obywatelskich. Powstała Czytelnia
im. W. Bartoszewskiego w Bibliotece m.st. Warszawy i Katedra W. Bartoszewskiego w mieszczącym się
w Pałacu Kultury i Nauki Collegium
Civitas.

Tego rodzaju symboliczne inicjatywy traktowane są niekiedy lekceważąco – niesłusznie, bo wszędzie
doprowadziły one do powstania
mniejszych lub większych wspólnot, stowarzyszeń, organizacji. Jedną
z pierwszych był Społeczny Komitet
Budowy Pomnika Władysława Bartoszewskiego w Sopocie, z którego
zrodziło się oficjalne Stowarzyszenie
„Warto być przyzwoitym”. Na przełomie 2018/19 wysiłkiem Stowarzyszenia doprowadzony został do
finału konkurs na projekt sopockie-

go pomnika Władysława Bartoszewskiego. Opracowano także plan edukacyjnej wystawy „Pod tym samym
niebem”. Organizacja o podobnej
nazwie – Komitet Społeczny „Warto być przyzwoitym” działa także
w Szczecinie.

Największym problemem
Polski jest zły stosunek do
samego siebie: podejrzliwość, kłótliwość, swarliwość, nienawiść, kompleksy, brak pewności
siebie i negatywny stosunek do własnej historii, i
aby jeden drugiemu mógł
dojechać dobrze, gotów
jest przy okazji popełnić
samobójstwo.

W czerwcu minionego roku założona została w Warszawie przez
przedstawicieli rodziny fundacja
„Instytut W. Bartoszewskiego”, za-

Warunkiem wiarygodnego dialogu jest bycie sobą, dlatego że nasi rozmówcy wyczuwają, czy reprezentujemy samego siebie, czy stosujemy elementy retoryki i gry, czyli
taktykę. Oczywiście taktyka jest ogólnie przyjętą praktyką, nie może jednak dominować nad sprawą i dobrą wolą.

9

Numer 2 (36), Luty 2019

angażowana w projekty edukacyjne.
Sprawuje m.in. pieczę nad przygotowaną przez Związek Nauczycielstwa Polskiego wystawą „Spotkanie
z prawdziwym bohaterem”, która
wraz z materiałami multimedialnymi i opracowanymi programami
lekcyjnymi udostępniana jest zainteresowanym szkołom (wystawa odwiedziła już m.in. licea ogólnokształcące w Tarnowskich Górach i Łodzi).

Na terenie Niemiec aktywną pracę prowadzi Inicjatywa im.
W. Bartoszewskiego (Bartoszewski-Initiative), działająca pod skrzydłami Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Berlinie. W kooperacji
z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej udostępniła ona niemieckiej publiczności opracowaną przez
Kancelarię Prezesa Rady Ministrów
jesienią 2015 r. (w ostatnich miesiącach urzędowania gabinetu Ewy
Kopacz) wystawę „Bartoszewski:
Pod prąd – Pamięć – Pojednanie”.
Prezentowana ona była z powodzeniem od lata 2018 r. w Berlinie, Magdeburgu, Hamburgu i Dreźnie. Jako

Kocham moich rodaków,
choć doprowadzają mnie
do cholery.

Kto gardzi ludźmi, obojętnie, z powodów wyznaniowych, z powodów rasowych, z powodu ksenofobii
wobec kogokolwiek, wobec ludzi pochodzenia ukraińskiego, białoruskiego, rosyjskiego, niemieckiego,
żydowskiego – ten przede wszystkim gardzi sobą.
kolejne przystanki przewidziane są
m.in. Frankfurt n. Odrą, Akwizgran,
Darmstadt i Halle. Berlińska Inicjatywa organizuje także szereg polsko-niemieckich wydarzeń. Pod koniec
stycznia 2019 r. odbył się wyjazd
„Pociągiem kultury” do Wrocławia,
gdzie uczestnicy, niektórzy po raz
pierwszy w Polsce, mogli zapoznać
się ze stałą wystawą Zakładu Narodowego im. Ossolińskich „Misja:
Polska”, poświęconą biografiom Władysława Bartoszewskiego i Jana Nowaka-Jeziorańskiego (w Ossolineum
znajdują się zbiory archiwalne Zofii
i Władysława Bartoszewskich).
Pamięć o Władysławie Bartoszewskim to także działalność publicystyczna. Wspomnieć warto
o powstałych w minionych latach
publikacjach: tomie wywiadów pod
redakcją niemieckiej dziennikarki
Bettiny Schaefer „Walczyć o wolność,
żyć niezależnie” (polskie wydanie
Warszawa 2017), czy zbiorze anegdot opracowanym przez Marka Zająca pt. „Pędzę jak dziki tapir” (Kraków
2017). Autor zbioru pracuje również
nad obszerną biografią Władysława
Bartoszewskiego, zawierającą odnalezione w ostatnich latach i niepublikowane wcześniej dokumenty archiwalne.

Kłopot z ludzką naturą
polega na tym, że człowiek potrafi oswoić się z
rzeczami – wydawałoby
się – niemożliwymi do
oswojenia.

Władysław Bartoszewski na spotkaniu z
prezydentem Komorowskim w Pen Clubie. Grudzień 2010 r. Źródło: Wikipedia.

Wśród poświęconych Władysławowi Bartoszewskiemu dokumentów filmowych prezentowanych w
minionych latach wymienić należy
powstały w 2012 r. (z okazji 90-lecia

jubilata) film Witolda Beresia i Artura Więcka „Droga”, dostępne w Internecie wspomnienia w opracowaniu
Wojciecha Adama Jurzyka pt. „Warto
być przyzwoitym” oraz poświęcony
polsko-niemieckiej działalności dokument w reżyserii Zofii Kunert „Budowniczy mostów” (2017). Nagrania
te udostępniane są nieodpłatnie zainteresowanym szkołom i instytucjom.
Skoro o filmach mowa: tradycyjnym miejscem corocznych uroczystości urodzinowych Władysława Bartoszewskiego pozostaje
warszawskie kino „Atlantic”. Najbliższe spotkanie odbędzie się w dniu
12 marca br. (zaproszenie na stronie
kina w zakładce „Wydarzenia”).

Cóż z tego, że dobro zwycięża, jeśli zło stać na
przegraną?

I wreszcie ostatnia, najmniejsza
acz ważna inicjatywa pamięci: znaczek pocztowy Poczty Polskiej „Warto być przyzwoitym” ze znaną podobizną uśmiechniętego Władysława
Bartoszewskiego,
wyemitowany
jesienią 2015 r. dzięki zaangażowaniu Łukasza Dembskiego – pamiątka po człowieku, który dawał wyraz
przywiązania do bliskich mu osób
niezliczonymi listami. Malutki symbol łączącej ludzi ponad granicami
miast, regionów i krajów wspólnoty,
którą dzisiaj starają się kontynuować
uczestnicy różnorakich inicjatyw
imienia Władysława Bartoszewskiego.
Marcin Barcz
Teksty w ramkach stanowią wybrane cytaty Władysława Bartoszewskiego.
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DOBRE ZWIĄZKI

o korzyściach z istnienia związków zawodowych
Związki zawodowe nie
mają najlepszej opinii wśród polskich pracowników. Wielu z nich
uważa je za słabe, upolitycznione,
nieskuteczne i pasożytnicze struktury, które bardziej walczą o interes
swój niż pracowników. I chociaż patologie w związkach zawodowych to
margines, to właśnie one najczęściej
skupiają uwagę mediów. Rzadko pojawiają się relacje mówiące o tym, że
związki zawodowe i ich działacze w
zdecydowanej większości to osoby
walczące o to, aby prawa pracownicze były respektowane przez pracodawców.

Ten utrwalony przez lata zły wizerunek związków zawodowych to
jedna z kluczowych przyczyn ich
marginalizacji i słabości. Jeszcze
na początku lat 90. członkostwo w
związku zawodowym deklarował co
piąty Polak. W roku 2017 przynależność deklaruje co dwudziesty dorosły Polak, czyli mniej więcej co dziesiąty pracownik najemny (prawie 11
procent). Taki wynik stawia nas w
ogonku UE, gdzie średnia to 23 proc.
Oczywiście niskie uzwiązkowienie to nie tylko efekt złego wizerunku związkowca w mediach i
kiepskiej opinii wśród pracowników,
ale również ustawy o związkach zawodowych, która wyklucza dużą
część pracowników i nie daje im nawet możliwości zapisania się do takiej organizacji. Zgodnie z prawem
w firmie trzeba zebrać 10 pracowników, aby założyć związek. Zatem
we wszystkich przedsiębiorstwach,
gdzie pracuje mniej osób, praktycznie nie można założyć organizacji
związkowej. Taki zapis eliminuje
automatycznie z ruchu związkowego kilka milionów ludzi, czyli 40
proc. pracowników zatrudnionych
w mikroprzedsiębiorstwach, które
mogą liczyć maksymalnie 9 pracowników. W efekcie związki zawodowe
są niemal całkowicie nieobecne w

sektorze prywatnym. Dwie trzecie
podmiotów związkowych działa bowiem w firmach publicznych. W sektorze prywatnym związki zawodowe istnieją głównie w największych
firmach, a w małych (do 50 pracowników) i średnich (do 250 pracowników) niemal ich nie ma, choć są tam
szczególnie potrzebne.
Polacy uważają związki w naszym kraju za nieskuteczne. Według
CBOS w 2017 roku myślało tak 41
proc. osób. To pociąga za sobą dalsze
konsekwencje. Pracownicy wychodzą z założenia, że skoro przynależność do związków zawodowych
niewiele im daje, to po co w ogóle
się angażować. W efekcie do struktur
zapisuje się coraz mniej osób i koło
się zamyka.
Tymczasem silne, a więc i liczne
związki zawodowe mogą mieć pozytywny wpływ nie tylko na sytuację
pracowników, ale także pracodawców i całej gospodarki. Pokazują to
przykłady innych państw. Wystarczy
spojrzeć na kraje najbardziej rozwinięte: Niemcy, Szwecję, Danię czy
Belgię, gdzie związki zawodowe odgrywają istotną rolę, a gospodarki
tych krajów są znacznie lepiej rozwinięte niż nasza.
W Niemczech układy zbiorowe
są negocjowane na poziomie branż, a
nie jak w Polsce – na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw. Zdaniem
ekspertów służy to lepszej regulacji
płacowej. Pracodawcy mają dzięki
temu pewność, że pensje nie będą
rosły szybciej niż wydajność.
Rozwój silnych związków zawodowych w Polsce po 1989 roku blokowało też przekonanie, że budowa
kapitalizmu i silnej gospodarki nie
uda się, gdy związkowcy będą mieli
zbyt dużo do powiedzenia. Dlatego
też przez wiele lat politycy każdej
opcji stawiali na liberalny model
gospodarczy i powtarzali, że silne
związki zawodowe to słaba gospo-

darka. Niestety, nie sprawdza się to
w polskich warunkach, gdzie siłą
polskiej gospodarki jest jej słabość,
czyli niskie koszty pracy. A na te składają się m.in. kiepskie wynagrodzenia, liczne umowy śmieciowe i brak
pakietów socjalnych. Od lat na globalnym rynku konkurujemy właśnie
tymi środkami, a nie nowoczesnymi
produktami, technologiami lub wysoką wydajnością.

Tymczasem nad Wisłą niemal
każda próba wzmocnienia pozycji
pracownika i związków zawodowych wywołuje lawinę komentarzy
ekspertów z faworyzowanego latami przez media środowiska pracodawców. Uważają oni, że katastrofa,
owszem, czeka, ale krajową gospodarkę, gdy na przykład ograniczymy
umowy śmieciowe, czy podniesiemy
płacę minimalną.
Wysokie bezrobocie, które utrzymywało się niemal przez cały okres
po zmianie ustroju nie tylko pomagało w umocnieniu narracji pracodawców, ale też skutecznie hamowało
rozwój związków i pozycji pracownika. Tymczasem w sytuacji, gdy silny
pracodawca ma wobec pracownika
pozycję dominującą, trudno o dialog,
który przyniósłby korzyść wszystkim. W ostatnich miesiącach w Polsce utrzymuje się jednak historycznie niskie bezrobocie. To świetny
moment na rozmowę. Mimo to rządzący nie kwapią się z wprowadzeniem zmian. Zamiast tego powstaje
Konstytucja dla Biznesu, czyli zbiór
przepisów i uprawnień przedsiębiorców. A związkowcy? Mogą jedynie snuć nadal marzenia o realnym
wpływie na rzeczywistość i skutecznym bronieniu czy reprezentowaniu
pracowników.
Dorota Wojciechowska-Żuk
Tekst powstał na podstawie książki M.
Szymaniaka Urobieni. Reportaże o pracy,
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2018.
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Jak przywrócić Państwo Prawa?
Wybitni teoretycy i praktycy prawa: obecny i były
rzecznik praw obywatelskich, sędziowie SN, wykładowcy
uniwersyteccy i mecenasi spotkali się 14 i 15 stycznia na
debacie, zorganizowanej przez forum Idei Fundacji Batorego. Uczestniczy zastanawiali się nie tylko, jak naprawić
to, co zostało zepsute przez "dobrą zmianę", ale też jak
wyprostować błędy i zaniechania III RP. Przewrócić państwo prawa mogą absolwenci prawa, ale żeby przywrócić
państwo prawa, potrzebni są prawnicy – powiedział prof.
Mirosław Wyrzykowski, sędzia TK w stanie spoczynku,
a konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski przypomniał, że przywrócenie państwa prawa wymaga sukcesu
wyborczego.
Najpierw kwestia „złego spadku” po czasach sprzed
obecnych rządów PiS, czyli sprzed roku 2015. Jako problemy do dziś nierozwiązane rzecznik Adam Bodnar
wskazał 5 spraw: przewlekłości postępowań sądowych
i jakości działania sądów; efektywności i jakości działania prokuratury; braku demokratycznego nadzoru nad
służbami specjalnymi; problemy z realizacją zasady jawności i przejrzystości życia publicznego oraz zachowawczość TK w sprawach politycznie wrażliwych.
Wystąpieniom i dyskusjom, w trakcie których rozważano przyszłość pogruchotanego Trybunału Konstytucyjnego, narodzonej z niekonstytucyjnego łoża Krajowej Rady
Sądownictwa, broniącego się wciąż Sądu Najwyższego czy
wziętych pod ministerialny (Ziobrowski) but sądów powszechnych przysłuchiwał się dziennikarz „Wyborczej”
Rafał Zakrzewski. W relacji z debaty napisał o trzech
„grubych” problemach, które ustawicznie powracały
w trakcie tego ważnego spotkania. Streszczamy je z nadzieją, że staną się inspiracją dla wszystkich walczących
o przywrócenie państwa prawa (partii PPP – jak żartowali uczestnicy rozmów) .

Surowo ukarać winnych „przetrącenia instytucji państwowych” czy raczej skupić się na zastanym prawie
i Konstytucji? Głosy w tej sprawie były podzielone. Przykładowo prof. Marcin Matczak, przedstawiający drogę
przywracania TK do normalności proponował wybór
„mniejszego zła”, czyli zostawienie w spokoju orzeczeń
wydanych przez PiS-owski Trybunał. Cel? Ochrona stabilności jego wyroków, nawet jeśli niektóre decyzje zapadały głosami dublerów. Z kolei filozof prawa, prof. Jerzy
Zajadło jedyny ratunek widzi w tym, aby TK powstał zupełnie na nowo, „bez grzechu pierworodnego – konformizmu”. Większość zebranych podzieliła poza tym jego
opinię, że winnych trzeba ukarać w majestacie prawa, by
dać satysfakcję i zadośćuczynienie prześladowanym (np.
konkretnym sędziom). Nie oznacza to odwetu, bo ten niczego nie rozwiązuje.

Nie może być zgody na obecny model nadzoru nad sądami, pisze Zakrzewski. Polski wymiar
sprawiedliwości czeka moc roboty z wypracowaniem lepszego od PiS-owskiego, ale i wcześniejszych
– modelu współpracy między władzą wykonawczą
a sądowniczą. Osobny „krwawy temat” do ogarnięcia –
relacjonuje dziennikarz „Wyborczej” – to system dyscyplinowania trzeciej władzy zaprowadzony przez obóz
„dobrej zmiany”. Chodzi o nękanie prawdziwie niezawisłych sędziów i straszenie całego środowiska (słynny
„efekt mrożący”). Tylko zmiana systemu dyscyplinowania – tu wszyscy zebrani byli zgodni – pozwolić uratować
etykę zawodową środowiska.

Wreszcie sprawa kluczowa i z długą historią. Niezadowolenie ludzi z kontaktów z sądami, które ma swoje podstawy, a co gorsza bywa nadmiernie wykorzystywane
politycznie. To np. przewlekłość postępowań sądowych.
Tymczasem człowiek w sądzie jest w sytuacji ostatecznej
i to trzeba zrozumieć, mówiła adwokat Paulina Kierzkowska-Knapik (Wolne Sądy). Nie tylko jej zdaniem wyroki
są często dla ludzi niezrozumiałe, a na salach sądowych
brakuje empatii. Prof. Adam Strzembosz zauważył pozytywy: pod naciskiem władzy sędziowie poczuli odpowiedzialność, prawnicy po ostatnich atakach zaczęli wreszcie wychodzić do ludzi, a obywatele dostrzegli znaczenie
tych instytucji i siłę Konstytucji jako tarczy ochronnej
przed agresywnym państwem. Z całą odpowiedzialnością zaświadczam, że słuchając przez dwa dni eksperckich
wywodów, utwierdziłem się w przekonaniu, że są ludzie,
którzy będą w stanie udźwignąć ciężar wybudowania nowego, bardziej nowoczesnego i zdrowego systemu prawnego w Polsce – podsumował Rafał Zakrzewski.
Monika Piotrowska-Marchewa

Rys. Włodzimierz Stelmaszczyk
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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.

			(50)

Rys. Włodzimierz Stelmaszczyk

Niepokoję się o stan mojego Kota. Przestał gadać.
– Kotku, dobrze się czujesz?
Cisza.
– Kotku, może wezwać lekarza?
Cisza.
– Kotku, boli Cię brzuch? Może zrobić Ci lewatywę?
– Co?! Sam sobie zrób lewatywę! – wrzasnął nagle, i wyjaśnił: – Milczę, bo zapracowuję na sześć stulitrowych
beczek whisky miesięcznie! Równowartość w złotówkach
dostaje dyrektorka od komunikacji społecznej Narodowego Banku Polskiego! Właśnie za milczenie!!!
– Kocie! To jest haniebny, brutalny, prymitywny i seksistowski atak na kobietę, która jest matką! – zawołałem słowami prezesa Adama Glapińskiego.
– Nic nie rozumiem. Skoro prezes własną piersią musi
bronić specjalistki od komunikacji, to do dupy z takim
profesjonalizmem!
– Kocie!
Futrzak wziął sobie mój okrzyk do serca. Nalał sobie
do miseczki czegoś mocniejszego, wypił, zamyślił się
i nagle zmienił zdanie.
– Chyba jednak prezes Glapiński ma rację – rzekł. – 65
tys. zł dla matki to wcale nie jest dużo. Mam nadzieję,
że udaje jej się jakoś wiązać ten koniec z końcem dzięki 500+.
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– Kocie, czas skończyć z językiem nienawiści! – zawołałem w kierunku swojego futrzaka.
Zwierzak spojrzał na mnie zdumiony. – Ależ, Pańciu,
gdzież u mnie nienawiść? Przecież ja lubię wszystkich
ludzi.
– No właśnie, znowu jątrzysz! – wrzasnąłem. – Czyli
lubisz też kanalie, zdradzieckie mordy, złodziei, bandytów, najgorszy sort, zdrajców, targowiczan, tych, co
stali tam, gdzie stało ZOMO! Ich lubić nie wolno!
– To kogo wolno? – spytał futrzaczek.
– Jak to kogo?! Niedorżnietą watahę
przekształconą w szarańczę, którą trzeba strząsnąć z drzew! – wykrzyknąłem.
Zwierzak spojrzał na mnie przerażonym wzrokiem. I nieśmiało spytał:
– Pańciu, czy musisz mówić do mnie
jak Polak do Polaka? Czy nie mógłbyś mówić po prostu jak człowiek do
człowieka?
– Do człowieka? Kocie, a jaki z Ciebie człowiek?! Człowiek to brzmi dumnie!
Futrzak nalał sobie do miseczki czegoś mocniejszego,
wypił i odparł:
– Człowiek? Dumnie? A kto hejtuje?! Kto obraża i poniża
drugiego człowieka z sejmowej mównicy?! Kto manipuluje informacją w TVP?! A kot? Kot (Tomasz) gra nawet
w „Zimnej wojnie”, filmie nominowanym do Oskara!
m

Zet do zeta
i będzie gazeta
Pomóż nam równoważyć rządową propagandę wspierając wydruk pisma, które od ponad 3 lat rozsyłamy i rozdajemy w całej Polsce! Każda przekazana złotówka idzie
na druk kolejnych egzemplarzy.
Twoje wsparcie się liczy!
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