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Myślisz, że ludobójstwa dokonują tylko wykolejeńcy? Że Rwanda –
ze swoim krwawym, bratobójczym
spektaklem – to opowieść o obcej
nam przeszłości, która się już nie
powtórzy, bo nie może? Bo Polska to
nie Afryka? Myślisz, że jesteś wolny
od niebezpieczeństwa manipulacji,
że nikt nie jest w stanie zmusić Cię
do czynienia zła? Czy można stać się
mordercą, jeśli osobiście nikogo się
nie zabiło?

ci”, jeśli istnieje taka propaganda – to
już mamy do czynienia z zaproszeniem do spektaklu przemocy. Nieważne gdzie i jakiego koloru skóry
są jego prezenterzy i goście. Mamy
w Polsce takie medium. Dziennikarz,
reportażysta Marcin Kącki napisał
ostatnio sztukę „Wróg się rodzi”,
której premiera odbyła się 30 marca
w Teatrze im. Horzycy w Toruniu.
To spektakl o mowie nienawiści sączącej się z anteny toruńskiego Ra-

narzędziem mordu. Ostatnio ofiarą
padł prezydent Paweł Adamowicz.
Wskazano już więcej potencjalnych
„Tutsi”, a tłum dalej nie ma dosyć.
By przemoc, taka z gwałtami,
mordem i trupami (bo to zawsze tak
wygląda) rozlała się szeroką falą,
potrzebujemy jeszcze: poczucia moralnej wyższości tysięcy słuchaczy/
widzów takiego medium, ich strachu
przed gwałtownie zmieniającą się
postacią świata, splecionego z po-

To ostatnie pytanie padło z ust
obrońcy jednego z prezenterów Wolnego Radia Tysiąca Wzgórz, sądzonego przez Międzynarodowy Trybunał Karny. W czasie ludobójstwa
w Rwandzie nazywane było „radiem
nienawiści”, bowiem w 1994 roku
w audycjach jawnie nawoływało do
masakry „robactwa” Tutsi. Prezenter ów, Europejczyk Georges Ruggiu,
był zwykłym urzędnikiem pomocy
społecznej w Belgii. Przyjechał do
Rwandy jako turysta i zauroczony
pięknem tego zakątka Ziemi został.
Poznał ludzi z partii skupiającej
Hutu, trafił do radia (dość przypadkowo) i gdy zaczął prowadzić w nim
program muzyczny, wciągnął się
(tylko słowem!) w etniczny konflikt.
Na procesie otrzymał za to wyrok 12
lat więzienia.
Czy można stać się mordercą, jeśli osobiście nikogo się nie zabiło?
Można. Sterowanie ludźmi, aby stali się gotowi do „rozliczeń”, oznacza
współudział w krwawym dziele, gdy
już do niego dojdzie.
Jeżeli istnieje radio czy telewizja,
na antenie których powtarza się długo i uparcie, że jakiegoś człowieka
czy jakąś grupę należy wykluczyć ze
społeczeństwa w imię dobra innych,
ochrony „naszego świata”, czy na
przykład „walki z cywilizacją śmier-

dia Maryja. Tego samego wieczora czuciem krzywdy oraz – co równie
tłumy mężczyzn i kobiet, narodow- ważne – wiary w istnienie szybkich
ców przekonanych o własnej nie- rozwiązań. To też już mamy. Wyomylności z płonącymi pochodniami starczy obiecać poprawę warunków
w dłoniach, na Jasnej Górze słuchało i rozprawienie się z domniemanymi
pochlebstw z ust katolickiego kleru. sprawcami nieszczęść – przestrzega
Bardzo łatwo dziś o złe emocje. Marcin Kącki. Bo mechanizm budoJesteśmy w środku narastającego wania powszechnego przyzwolenia
konfliktu społecznego wynikającego na „oczyszczanie” jest zatrważająco
z czynników, które nigdy wcześniej nie podobny, mimo różnic w polityczwystępowały: globalizmu, wszech- nych i historycznych szczegółach. We
obecnego Internetu, masowego uza- współczesnej Polsce zostały już spełleżnienia od nowoczesnych form ko- nione warunki, by mówić o odrodzemunikacji (Marcin Kącki), a konflikt niu się faszyzmu – ogłosiła niedawno
ten jest przesiąknięty mową nie- prof. Joanna Tokarska-Bakir. To samo
nawiści. Już bez wstydu, na oczach dzieje się w USA, Francji czy Wielwszystkich, w mediach społeczno- kiej Brytanii, ale czy można czerpać
ściowych, pod pełnymi imionami z tego pocieszenie?
i nazwiskami, z potwornymi słoMonika Piotrowska-Marchewa
wami, które wprawiają
w drżenie. Historia pokazuje (bo nauczyć wciąż
nie jest w stanie), że akty
ludobójstwa możliwe są
dlatego, że zawczasu zbudowano masowe przyzwolenie na mordowanie. I że za każdym razem
odbywało się to w nieco
innych okolicznościach,
niepodobnych do siebie.
W dzisiejszych czasach
znów każdy „zwykły Narodowcy na Jasnej Górze. 30 marca 2019.
człowiek” może stać się Fot. Aleksandra Perzyńska
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ANNA, NIE ZALEWAJ
czyli wielka (brukselska) ucieczka
Szkodliwa reforma, kumulacja roczników, koszty samorządów, chaos w szkole oraz największy
w historii Polski strajk nauczycieli. To
bilans ministerialnych rządów Anny
Zalewskiej w MEN. Powodów do dymisji aż nadto, a jednak Zalewską
własna partia nagrodziła pierwszym
miejscem na dolnośląsko-opolskiej
liście do Parlamentu Europejskiego.
Dla PiS to rozwiązanie idealne – nie
musi dymisją przyznawać się do błędu, a może się pozbyć skompromitowanej minister przed jesiennymi
wyborami do Sejmu.

Ofiarami szkolnego chaosu stali się przede wszystkim uczniowie.
Najbardziej ucierpieli obecni absolwenci gimnazjów i klas 8. Ci ostatni podwójnie, bo w 2 lata musieli
przyswoić materiał zaplanowany
do realizacji w ciągu 3 lat. Wkuwali
więc odpowiedzi „pod testy” przygotowując się do wyścigu szczurów.
Na naukę kreatywności i kształcenie
tak potrzebnych umiejętności, jak
praca w grupie, zabrakło czasu. We
wrześniu 2019 roku do klas 1-szych
liceów, techników i szkół branżowych (dawniej zawodowych) trafi
730 tys. uczniów. W roku ubiegłym
było ich 350 tys. Ta kumulacja roczników utrudni młodzieży nie tylko
dostanie się do wymarzonej szkoły,
ale spowoduje znaczne wydłużenie
czasu przebywania na terenie placówek oświatowych (również uczniów
klas starszych). Choć już dziś nauka
często odbywa się w systemie dwuzmianowym, od września tego roku
stanie się to smutną normą. Trudno
zatem dziwić się rodzicom, którzy
chcą zostawić dziecko na drugi rok
w tej samej klasie (!), aby zwiększyć
jego szanse na przyszłość i oszczędzić mu największego chaosu. Jednakże zdaniem pani minister problemu nie ma. Powtarza w kolejnych
wywiadach, że dla każdego ucznia
jest miejsce w szkole. I najwyraźniej
nie widzi problemu w tym, że do tej

szkoły trzeba będzie przykładowo
dojeżdżać 30 km albo że jej profil
mija się z zainteresowaniami młodego człowieka. Liczy się statystyka.

W tej statystyce pominięto potrzeby uczniów z niepełnosprawnościami. Od września 2018 roku
w praktyce nie mogą już spotykać
się oni ze swoimi rówieśnikami na
terenie szkoły. Nauczanie indywidualne zamyka ich w 4 ścianach własnego domu, chociaż dla wielu z nich
wizyta w szkole stanowiła ważne
terapeutycznie doświadczenie. Rozporządzenie minister Zalewskiej,
pełne zawiłych zwrotów o „nauczaniu włączającym” i zapewnień o prawie do nauki dla każdego dziecka ma
się nijak do rzeczywistości i skutkuje
wykluczeniem dzieci – wbrew unijnemu prawu. Jednocześnie nakłada
na szkoły i nauczycieli obowiązek
prowadzenia rozbudowanej do absurdalnych rozmiarów dokumentacji. Zamiast skupić się na potrzebach
ucznia nauczyciele produkują kolejne dokumenty na potrzeby kuratoryjnych kontroli. Czy takie standardy
zamierza promować Anna Zalewska
w krajach UE?

Kolejnym problemem fatalnej
reformy są przeładowane podstawy
programowe i treści nieprzystające
ani do potrzeb i możliwości uczniów,
ani do rzeczywistości XXI wieku.
Z podręczników usuwane są treści
nieprzystające do wizji światopoglądowej obecnego rządu. Straszna
burza rozpętała się w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie, gdy na półkach szkolnej biblioteki dopatrzono
się bajki o ślimaku Samie. Dlaczego? Otóż główny bohater bajki nie
jest ani chłopcem ani dziewczynką
(ślimaki z natury są obojnakami).
W bajce spotykamy też dwie wiewiórki wychowujące wspólnie dziecko i (o zgrozo!) homoseksualne łabędzie. Brak zgody kuratoriów na
lekcje tolerancji wobec osób niehe-

teronormatywnych, obchody Halloween czy dyskusję o Konstytucji stoi
w sprzeczności ze standardami unijnymi.

Degradacja zawodu nauczyciela
osiągnęła apogeum. Wielu, w obawie
przed utratą pracy lub pogorszenia
jej warunków, np. wskutek konieczności dojeżdżania do wielu szkół
w ramach łączenia etatu, przechodzi
na wcześniejsze emerytury (wzrastają wydatki państwa na świadczenia kompensacyjne). Młodzi
pasjonaci odchodzą z zawodu. Gdy
w grudniu 2018 roku zdesperowani
nauczyciele masowo brali zwolnienia lekarskie, pani minister lekceważąco komentowała, że zapewne
źle się czują. Tymczasem na temat
pracy i zarobków nauczycieli w telewizji publicznej kwitnie propaganda
rodem z PRL, w której kłamstwa minister odgrywają jedną z głównych,
dezinformacyjnych ról.
W przededniu masowych strajków w szkołach uśmiechnięta Anna
Zalewska zdaje się żyć w swoim matrixie. Powtarza jak mantrę, że reforma się udała. Na pytanie o problemy w przeprowadzeniu egzaminów
zapewnia, że egzaminy się odbędą
i zrzuca odpowiedzialność na komisje egzaminacyjne. Jednak tym razem nauczyciele są zdesperowani.
Nie bacząc na sympatie polityczne,
łączą siły pod znakiem wykrzyknika na pomarańczowym tle. Zdesperowane są też samorządy, które już
dziś dopłacają do pensji nauczycieli, podczas gdy rząd w przededniu
wyborów zdobywa rozdawnictwem
głosy kolejnych wyborców.
Czy minister Zalewska zasługuje na mandat europosłanki? A może
powinna pozostać i ponieść odpowiedzialność za chaos w oświacie?
O tym zdecydujemy już 26 maja.
Elżbieta Majewska-Cieśla
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O projekcie ustawy o jawności przychodów kościołów
i związków wyznaniowych oraz o likwidacji ich przywilejów finansowych.
Żyjemy w głęboko podzielonym społeczeństwie.
Religijna wizja świata, przywiązanie do ustalonej hierarchii społecznej i tradycyjnie ukształtowanych ról
społecznych zderza się w nim ze światopoglądem racjonalistycznym, naukowym i humanistycznym. Ten drugi
wyklucza kształtowanie stosunków społecznych i zasad
funkcjonowania państwa na podstawie reguł wyznaniowych. Różni nas wiele spraw: rozumienie niepodległości
i definiowanie ojczyzny i narodu, postrzeganie suwerenności naszego kraju i jego pozycji w Europie i na świecie,
stosunek do roli Kościoła w kształtowaniu wyobraźni,
moralności i edukacji społeczeństwa, czy do konfesyjnie
zdefiniowanego systemu wartości.

sprzyja tworzeniu biznesowych układów przedstawicieli kościołów z przedsiębiorcami i politykami – sitw operujących skrycie w niejawnej sferze finansów kościoła. Najlepszym przykładem
jest ujawniona przez prasę rozmowa lidera partii rządzącej dotycząca interesów budowlanych
znanego zakonnika z Torunia.
Wszyscy muszą mieć równe warunki prowadzenia
inwestycji. Proponowana przez nas ustawa nakłada zatem obowiązek informacyjny o przychodach osiąganych
przez kościoły, związki wyznaniowe i kościelne osoby prawne. Nakazuje też ujawnianie przez inne podmioty (np. instytucje i przedsiębiorstwa państwowe,
spółki Skarbu Państwa) wszelkich darowizn, transakcji
nieekwiwalentnych, ulg i upustów w cenach sprzedaży
etc. uczynionych na rzecz kościelnych osób prawnych.

Jesteśmy przekonani, że tylko państwo świeckie
stwarza możliwość bezkonfliktowego współistnienia
ludzi reprezentujących różne przekonania, postawy,
opcje polityczne, a także style i sposoby życia. Dlatego podjęliśmy trud przywrócenia zaburzonej równowagi
pomiędzy konstytucyjnie zagwarantowaną sferą autonomii i niezależności państwa, kościołów i związków wyznaniowych – każdego w swoim zakresie.
Tworząc obywatelską inicjatywę ustawodawczą dyskutowaliśmy z przedstawicielami różnych środowisk.
Konsultowaliśmy się z prawnikami i legislatorami, przeanalizowaliśmy orzecznictwo TK dotyczące relacji kościołów i związków wyznaniowych z państwem i w pełni
świadomi trudności postanowiliśmy zaryzykować i wystąpić z projektem.
Projekt został osadzony w konstytucyjnym uregulowaniu stosunków pomiędzy państwem, a kościołami
i związkami wyznaniowymi (Art. 25. ust. 3. Konstytucji
RP). Rozgraniczając sferę religijną od sfery podlegającej
wyłącznej kompetencji władzy państwowej, prawo przyznaje państwu zdolność do kształtowania powinności
wszystkich podmiotów funkcjonujących na jego terytorium. Powinności te mogą dotyczyć zarówno obowiązków informacyjnych, jak i regulować zakres udzielanych
korzyści, ulg, zwolnień i innych przywilejów. Nie może
jednak odbywać się to w sposób dowolny, lecz zgodnie
z zasadami jawności, równości podmiotów wobec prawa
czy bezstronności władz publicznych w sprawach światopoglądowych (wyznaniowych).
W tym stanie rzeczy projektowana ustawa ingeruje
głównie w taki zakres przywilejów, który nie jest związany ze statutową, tj. kultową działalnością, a raczej dotyczy coraz częściej podejmowanej przez tzw. kościelne
osoby prawne działalności zarobkowej, gospodarczej czy
inwestycyjnej. Działalność taka, obudowana przywilejami w zakresie np. nabywania nieruchomości, prowadzi
do naruszenia równości w działalności deweloperskiej,

Celem tych obostrzeń jest zwiększenie transparentności życia publicznego oraz zmniejszenie ryzyka powstawania patologicznych, oligarchicznych powiązań świata
biznesu, polityki i kościoła.
Warto przypomnieć, że koncepcja autonomii i niezależności państwa i kościołów oraz związków wyznaniowych – zgodnie z literą art. 1. konkordatu, a także art.
25. Konstytucji RP – oznacza niekompetencję państwa
w sprawach religijnych i prawo kościołów do tworzenia
norm prawnych regulujących ich sprawy wewnętrzne.
I jednocześnie niekompetencję kościołów i związków
wyznaniowych w sprawach świeckich i niezależność systemu prawnego państwie, od prawa kościelnego. To wyłącznie państwo pozostaje więc władne kształtować
zachowanie kościołów i związków wyznaniowych
w sferze świeckiej.
Niedopuszczalne jest zatem rozszerzanie uprawnień
kościołów na sprawy leżące poza wykonywaniem funkcji religijnych. Uprawnienia przysługujące instytucjom
religijnym w ich sferze autonomii to prawo do nauczania, ale niekoniecznie w państwowym systemie oświaty,
wyrażania oceny moralnej z punktu widzenia własnej
doktryny wiary, ale nie połajanek polityków i władzy
publicznej, udział wiernych w kształtowaniu systemu
instytucjonalno-prawnego w kraju, ale bez podporządkowania go regułom i rytuałom wyznaniowym. Sfera
religijna jest wyznaczona zakresem praw człowieka do
wolności wyznawania i uzewnętrzniania religii (wolność indywidualna) i wolnością swobodnej działalności
instytucji religijnych (wolność kolektywna). Dlatego nie
można tolerować sytuacji, w której kościoły i związki
wyznaniowe samodzielnie interpretują zakres spraw religijnych, ustalając granice niezależności według swoich
potrzeb i uznania.
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia Kongres Świeckości
Adw. Mirosław Woroniecki
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ZBRODNIA NIENAWIŚCI

Rzecz o akcji „Wisła”
Jedną z konsekwencji II wojny
światowej była wędrówka ludów –
zesłańców z całej Europy i wielkich
połaci Azji. Czesi wypędzili Niemców
z Sudetów, podobnie jak wywieźli
ich Węgrzy i Jugosłowianie. Rumuni
wywieźli rumuńskich Szwabów z Banatu i Sasów z Siedmiogrodu, ale też
Węgrów i Serbów. Sowiecka Ukraina
pozbyła się Czechów. Dlaczego Polska miałaby odstawać od ówczesnej
mody na motywowane etnicznie wywózki? Stalin pomógł o to zadbać.

Chwilę przed świtem 28 kwietnia
1947 r. sześć dywizji Wojska Polskiego otoczyło szczelnym pierścieniem
wsie południowo-wschodniej Polski,
zamieszkane głównie przez Ukraińców i Łemków. W tym samym czasie oddziały NKWD i armii czechosłowackiej zablokowały wschodnie
i południowe granice kraju, od Brześcia nad Bugiem po Nowy Sącz w Beskidach, by odciąć ewentualne szlaki
ucieczki. O 4 rano tysiące żołnierzy
zorganizowanych w grupę operacyjną „Wisła” rozpoczęło wysiedlanie
niepożądanej ludności. Oficjalnie
przyczyną wywózek była walka z oddziałami Ukraińskiej Armii Powstańczej (UPA), jednak w rzeczywistości
szło o coś innego. „Zadanie: rozwiązać ostatecznie problem ukraiński w
Polsce” – informowała Państwowa
Komisja Bezpieczeństwa w projekcie
tajnej notatki przygotowanej wiosną
tamtego roku. Ustalono, że ewakuacją będą objęte wszystkie odcienie
narodowości ukraińskiej, z Łemkami
włącznie, jak również mieszane rodziny polsko-ukraińskie.
Deportacje 1947 r. odbywały się
według najlepszych stalinowskich
wzorów. Mieszkańcy dostawali kilka godzin na spakowanie dobytku.
Towarzyszyły temu palenie przez
polskich żołnierzy zabudowań, kradzieże, niszczenie mienia, bicie, znę-

canie się, wyzwiska, aresztowania
i gwałty. Później z wieśniaków formowano kolumny i pod karabinami
prowadzono do pułkowych punktów zbornych. Niekiedy maszerowali
ponad 50 kilometrów. W punktach
zbornych kolumny ludzi upychano
na pastwiskach ogrodzonych drutem kolczastym. Tak powstawały
zorganizowane pod gołym niebem
tymczasowe obozy, a uwięzieni
w nich ludzie wystawieni byli na
głód, deszcz i przymrozki. Tam dokonywano pierwszych selekcji. Na
ubeckie i wojskowe listy trafili inteligenci, wiejscy nauczyciele, działacze
stowarzyszeń samokształceniowych
i kulturalnych oraz księża prawosławni i greckokatoliccy. Reszta poszła do bydlęcych wagonów, transportowana w ścisku i brudzie na
Ziemie Odzyskane. Przewidywano,
że wywiezionych zostanie nieco ponad 70 tys. Ukraińców. Ostatecznie
było ich ponad dwa razy tyle.
Część z wywiezionych przeszła
przez obóz koncentracyjny w Jaworznie – dawny podobóz KL Auschwitz.
Zatrzymano tam – bez wyroków
sądowych – kilka tysięcy ludzi, w
tym ponad 800 kobiet (wiele z nich
w ciąży), dzieci i starców. Wobec uwięzionych stosowano tortury. W obozie
z powodu bicia, głodu i chorób zmarły 162 osoby, co niektórzy polscy historycy uznali za przesłankę, że nie
działo się tam wcale źle.
Jednym z nich jest dr Artur Bożydarniak z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, który pisze wprost,
że Ukraińcy sami sobie zawinili,
a Polacy działali w stanie wyższej
konieczności. Autor unika określenia
„obóz koncentracyjny” w stosunku
do obozu w Jaworznie, poświęcając
mu zresztą tylko kilka linijek w swoim wielostronicowym tekście o akcji
„Wisła”, opublikowanym w „Biulety-

nie IPN” w czerwcu 2017 r. Zastanawia, co przesądza o doborze takiego
słownictwa i ocenie tego badacza
– czy według niego głodujący i bity
Ukrainiec odczuwa ból i głód inaczej
niż Polak?

Tekst powstał na podstawie książki Pawła Smoleńskiego Syrop z piołunu. Wygnani w akcji „Wisła”, Wydawnictwo Czarne,
Wołowiec 2017.

O akcji „Wisła” pisał też w kwietniu 2002 r. w lewicowym tygodniku
„Przegląd” prof. Bronisław Łagowski – filozof i humanista. Według
niego cała akcja „Wisła”: była to
operacja socjotechniczna, pragmatyczna, bez znamion zemsty. A więc
„żabki” ćwiczone w Jaworznie, bicie
i poniewieranie, okradanie z dobytku, wyrzucanie z domów to zdaniem
filozofa humanisty „pragmatyczna socjotechnika”. A pytanie, które
stawia w swoim tekście: czy lepiej
umrzeć, czy zostać wysiedlonym jest
kompromitujące, nie tylko w ustach
filozofa.
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Z kolei prof. Czesław Partacz,
historyk i laureat odznaczenia Polonia Mater Nostra Est uważa, że dziś
Ukraińcy i Łemkowie chcą po prostu... na akcji „Wisła” zarobić. Używa
przy tym takich zwrotów i fraz rodem z nacjonalistycznej propagandy
z 1968 r. jak: „negacjonista wołyński niepolskiego pochodzenia”, czy
„agent wpływu”, choć jako historyk
powinien doskonale rozpoznawać te
schematy myślenia.
Kardynał Lubomyr Huzar, od
2001 do 2011 roku zwierzchnik Cerkwi greckokatolickiej mówi, że we
wspólnej, polsko-ukraińskiej historii
były różne momenty, choć niestety
wyróżniającą się w tym cechą była

głupota. Na tej głupocie skorzystali
sąsiedzi, celowo podsycając napięcia
i prowadząc taką politykę, by między
Polakami i Ukraińcami nie było zgody. Na naszej wzajemnej nienawiści
korzystał bolszewizm, a najgorsze, że
takie myślenie zwyciężyło. Do dziś ta
nienawiść odzywa się jak czkawka,
jest stale obecna w naszym życiu.
Faktem jest, że najczęściej powtarzaną wersją narracji o akcji
„Wisła”, tak chętnie powielaną przez
ludzi takich jak dr Bożydarniak, profesorowie Łagowski czy Partacz, jest
ta o krwawych ukraińskich rezunach
i stojących naprzeciwko nich dzielnych, polskich żołnierzach, którzy
złapali Ukraińców za pysk w bohater-

skiej akcji, dzięki której zapanował spokój, a z Bieszczad
i Beskidów zniknęła zbrodnia. Tyle tylko, że to nie jest
prawda. Nie jest to nawet jej
część. Bo za tym wszystkim
stoją straty niewymierne:
śmierć, cierpienie fizyczne
i moralne ludzi przemocą wypędzonych z własnych domów na całe życie
oraz zniszczenie, często bezpowrotne, bogatej, w wielu wypadkach unikalnej, kultury materialnej i duchowej. I utrwalony wskutek rozmyślnej
polityki propagandowej fałszywy,
ciążący na kolejnych pokoleniach,
obraz społeczności ukraińskiej.
Dorota Wojciechowska-Żuk

POLSCY WIĘŹNIOWIE
NA NIEMIECKIM KARNAWALE
Kiedy jesienią 2017 roku polscy
aktywiści ściągali z Brna instalację
Jacquesa Tilly’ego z liściem zjadanym
przez populistyczne gąsienice, nikt
nie spodziewał się, jak daleko zaprowadzi nas ta międzynarodowa współpraca. Po trwającym 1,5 roku tournée
trafiliśmy do samego źródła całej historii – do pracowni Tilly’ego i na paradę w Düsseldorfie.
Przypomnijmy pokrótce historię
słynnej instalacji. Prosto z Düsseldorfu trafiła do Czech, gdzie wzięła
udział w kampanii profrekwencyjnej organizowanej przez aktywistów
z demokratycznej grupy Kaputin.
Skończywszy trasę w Brnie, pojechała do Cieszyna, skąd rozpoczęliśmy
akcję wożenia instalacji z województwa do województwa, za każdym razem przekazując go innej ekipie. Zespoły organizacyjne nie zawsze znały
się nawzajem, a z przyczepą jeździły
także pudła ulotek, GPS, mp4 do odtwarzania dźwięku i wiele innych gadżetów, ewoluujące z przystanku na
przystanek. Instalacja przechodziła
remonty i awarie, miała przygody
z politykami („straszyła” między

innymi Mateusza Morawieckiego,
Beatę Szydło, wpadła w obiektyw
Bartosza Arłukowicza i wielu dziennikarzy), wreszcie doczekała się uroczystego finału pierwszego tournée
w Krakowie w marcu 2018 roku. Aktywiści z KOD Małopolskie postanowili urządzić podsumowanie z pompą, wynagradzające wiele miesięcy
ciężkiej pracy w terenie całej Polski.
Zaprosili nie tylko Czechów, czyli „ojców chrzestnych” akcji, ale także samego autora Jacquesa Tilly’ego.

Nie liczyliśmy na to, ale Tilly
przyjechał, zabierając ze sobą żonę,
także aktywistkę. Dzięki solidarnemu wysiłkowi wszystkich zaangażowanych w akcję nie tylko ugościliśmy
serdecznie artystę, ale także – co sam
przyznał w swojej mowie na rynku
krakowskim – zobaczył inną Polskę.
Aktywną, otwartą, gotową do walki
o demokrację i wolność. Problemy
naszego kraju od dawna zresztą nie
są mu obce. W niemieckiej załodze
pracującej nad festiwalowymi wozami znajduje się trzech Polaków.
Gdy przyszedł czas planowania następnej parady, Tilly zaprosił nas

do uczestnictwa w niej w zupełnie
nowy sposób.
Tutaj warto wyjaśnić, że figury
polityczne, które co roku przykuwają najwięcej uwagi światowych mediów, nie stanowią nigdy głównego
tematu karnawału. Düsseldorf organizuje wielką paradę, w której
c.d. na stronie 6 ⇨

Kaczyński zniewalający polską wolność.
Instalacja Jacquesa Tilly’ego. Düseldorf
2019. Fot. Katarzyna Knapik
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swoje miejsce znajdują związki zawodowe, szkoły, rozmaite stowarzyszenia i prywatni sponsorzy.
Decyzje o kształcie imprezy podejmuje specjalny
komitet festiwalowy, z nim jest także uzgadniana
tematyka instalacji. Karnawał niemiecki wpisuje
się w praktycznie nieobecną w Polsce tradycję
święta głupców, gdy zawieszone są wszystkie
społeczne normy. W tych dniach uporządkowani Niemcy
tańczą i śpiewają na ulicach, bratają się z nieznajomymi
w knajpach, śmieją się ze wszystkiego, a najbardziej ze
świętości i autorytetów. Tradycja ta sięga jeszcze średniowiecza, gdy żebraków ubierano w atłasy, by na kilka dni zostali prześmiewczymi książętami. Karnawał to
świat na opak. Jacques Tilly wykorzystuje tę konwencję
i pozwala sobie na bardzo wyraziste satyry, co w Polsce
bywa odbierane z oburzeniem. Trzeba jednak przyznać,
że nie oszczędza nikogo: w 2019 roku „dostało się” zarówno Theresie May, jak i saudyjskim szejkom, lewicy
jak i prawicy.
Mieliśmy przywilej poznania tematyki instalacji
przed przyjazdem – było to konieczne, aby się przygotować. Dzięki nieocenionej Gosi Tokarczyk i tłumaczeniowemu wsparciu Tadka Kawy zaplanowaliśmy nasz
komentarz do figury: paradę więźniów poganianych
przez dwoje duchownych, niosących transparent „Polska
– więzień Kościoła”. Role musieliśmy podzielić jeszcze
w Polsce, bo od nich zależał… dobór butów (obdarte lub
eleganckie). Nie obyło się bez przygód: zdecydowawszy się w ostatniej chwili Magda z Krakowa została bez
kostiumu, ale od czego uliczna opozycja jest mistrzami
improwizacji? Odcięliśmy po kilka pasków z przydługich
spodni wszystkich więźniów i w nocy powstał zupełnie
nowy strój. Współpraca jak zwykle nas ocaliła.
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Liść demokracji – instalacja Tilly'ego z 2017 roku, od której zaczęła się historia współpracy międzyopozycyjnej. Tu podczas
wizyty we Wrocławiu. Fot. Maciej Pokrzywa

więźniowie nawet dostali cukierki od współczujących im
dzieci!), ale także szliśmy w oprawie kościelnych dzwonów, nie pasujących do wesołej atmosfery karnawału.
Konwencję rozumieli raczej starsi widzowie. Dostaliśmy
jednak mnóstwo wyrazów poparcia i uznania, a nawet
wpadliśmy w oko reporterom niemieckiej telewizji.

Sam Tilly nie raz wypowiadał się z uznaniem o odwadze Polaków, którzy wystawili się na krytykę w kraju
biorąc udział w tak wyrazistej manifestacji – figura Kaczyńskiego i liberalnej Polski przywiązanej do krzyża
uderzała prosto w narodowe świętości. Jednak na szczęście poza hejtem w prawicowych mediach nie spotkało
nas nic przykrego. Nasz przekaz dotarł szerzej, niż moglibyśmy kiedykolwiek się spodziewać. A to wszystko
zasługa współpracy i prawdziwej ludzkiej solidarności.
Gdyby nie dobra wola przypadkowych, obcych kiedyś
sobie ludzi, polski akcent nigdy nie byłby tak wyrazisty.
Miłe jest także to, że rozpoczęliśmy
chyba jakiś trend – inne figury także
są teraz ocalane od zniszczenia i wykorzystywane w politycznych kampaniach. Oby służyły tak dobrze jak
Gąsienice. A być może i ukrzyżowana
Polska zawita do naszego kraju, by poruszyć filarami dyskusji o świeckości
państwa? Jedno jest pewne. Artysta
musi być szczęśliwy, widząc, jak jego
sztuka przekracza ramy tego, co oryginalnie zaplanował i jest elementem
czegoś zupełnie nowego.
Katarzyna Knapik

Wyjazd był niezwykle intensywny. Tym razem to artysta i jego żona byli naszymi przewodnikami w obcym
mieście. Okazali nam także zaufanie,
wpuszczając do pracowni przed paradą – chociaż należałoby raczej mówić o hangarze. Jak wielki to teren,
przekonaliśmy się już po paradzie,
szukając zagubionych toreb, które
beztrosko wrzuciliśmy na „nasz”
traktor ciągnący instalację. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło.
Parada była niesamowitym
przeżyciem. Już dzień wcześniej
mieliśmy okazję podziwiać karnawałowe przemarsze z perspektywy
widza w Kolonii. Jednak bycie po
drugiej stronie barierek to zupełnie
co innego. Nieprzebrane tłumy ludzi wiwatują, wyglądając rzucanych
zwykle cukierków. Nasza ekipa różniła się jednak od innych – nie tylko Polska grupa na paradzie w Düsseldornie rzucaliśmy niczego (niektórzy fie. Fot. Katarzyna Knapik
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Prześladuje mnie pewne wspomnienie: Późny wieczór parę lat
temu. Jadę samochodem. Na przeciwnym pasie leży potrącona sarna.
Widzę, że jeszcze żyje. A ja pojechałam dalej. Po drodze tłumaczyłam
sobie, że i tak nie miałam za bardzo
gdzie zaparkować (przypuśćmy) , że
pewnie i tak już bym jej nie pomogła, że na pewno ktoś się zatrzyma,
że przecież się spieszyłam, że sama
i tak bym jej nie udźwignęła, że jest
ciemno...

wojną ludzie, rozszarpywane przez
bomby i tonące w morzu dzieci, bo
nie ma chętnych, żeby im pomóc.
Nie znalazło się tylu wrażliwych na
krzywdę, żeby na chwilę się zatrzymać, poświęcić kawałek swojego życia.
Odwracamy oczy od przemocy wobec słabszych, przez co staje
się ona z czasem racjonalizowana,
a nawet gloryfikowana. A właśnie
tam granice człowieczeństwa powinny być zaznaczone wyraźną kre-

nie wyprzeć ze świadomości
nawet największe krzywdy,
jakie jesteśmy w stanie wyrządzić innym – poprzez obojętność i brak reakcji. Powoli
zabijają w nas wszelkie uczucia, pozbawiając empatii.

A jednak, pomimo tysiąca wymówek, tę sarnę pamiętam do dzisiaj. I nie znajduję już żadnego wytłumaczenia. Czuję tylko wstyd, że
nawet nie spróbowałam jej pomóc.
A prawda jest taka, że powinnam to
zrobić. I kropka.
Tak jest też z reagowaniem na
wszystko to, co się teraz wokół nas
dzieje. W pewnych okolicznościach
nie ma już wytłumaczenia, nie ma
już wymówki na brak reakcji. Przynajmniej nie powinno być. Jeśli chcemy mówić o sobie, że jesteśmy ludźmi, musi istnieć jakaś wyznaczona
granica człowieczeństwa. Tylko my
musimy wyznaczyć tę granicę dalej,
niż istnieje w chwili obecnej, bo niebawem zatrze się już całkowicie.
Nie reagujemy na przemoc
i nienawiść, na krzywdę innych
w takim stopniu, jakiego wymagają okoliczności. Bo zestaw wymówek i usprawiedliwień działa tak
świetnie, że potrafimy bez mrugnięcia okiem, bez żadnych uczuć
funkcjonować obok krzywdy innych
i tylko przyglądać się jej obojętnie.
Przejeżdżamy po potrąconej sarnie,
kocie, jeżu dziesiątki razy tam i z powrotem, aż zamieni się w plamę na
asfalcie, którą z czasem zmyje deszcz.
Wielu z nas nie ruszają wielkie farmy przemysłowego chowu zwierząt,
gdzie poprzez potworne traktowanie ich krótkie życie staje się piekłem. Ważne, że kotlet jest na stole.
Nie obchodzą nas uciekający przed

ską. Tymczasem odfrunęły w niebyt
i praktycznie przestają istnieć. W takiej rzeczywistości nawet człowiek
najbardziej wyzuty z wrażliwości
i empatii może stać się narodowym
bohaterem.

żeby nie pomagając, albo krzywdząc,
uchodzić za ludzi przyzwoitych –
sprowadzili do rangi cnoty i skutecznie zarażają tym innych.
Efektem są odradzające się nacjonalistyczne ugrupowania odwołujące się do ideologii faszystowskiej.
Wyprani z humanitarnych uczuć
i pozytywnych emocji ludzie, którzy
niszcząc innych na tysiące sposobów, znajdą liczne argumenty, aby to
usprawiedliwić.
Moją granicą obojętności uświadomiła mi umierająca sarna, pozostawiona na drodze. Dla jednych
będzie to oburzające i niezrozumiałe, jak mogłam tak obojętnie przejechać, ktoś inny mnie wyśmieje, bo
w życiu nie poświęciłby na tę sarnę
więcej niż sekundy uwagi.
Zrobię wszystko, żeby już nigdy
obojętności takiej nie odczuwać.
Oczywiście, że nie da się na wszystko reagować. Ale nie reagując wcale,
pozwalamy, żeby ktoś wyznaczał jej
granice za nas.

Mistrzami wymówek i usprawiedliwień jest obecna władza i Kościół
katolicki. Rasizm, homofobia, antysemityzm, pogarda wobec kobiet,
racjonalizowanie wszystkiego tak,

Granice obojętności
Wszystkie protesty trwające
w wielu krajach w ostatnich latach,
są aktami niezgody na tak drastyczne przesuwanie granic obojętności,
bo ta w efekcie zniszczy nas wszystkich, poprzez zanieczyszczanie środowiska, czy przemoc wobec ludzi
i zwierząt. Nie uznając czyjejś krzywdy za wartą reakcji, pozwalamy, żeby
stała się normą wyznaczającą nowe
granice człowieczeństwa.
Wiem, że nie reagując, musiałabym codziennie żyć z poczuciem
ogromnego wstydu. Staram się więc
reagować, na ile potrafię. To jest codzienna walka z wymówkami i usprawiedliwieniami. To ciągła licytacja
samej ze sobą, ile przestrzeni mojego życia prywatnego chcę zachować
dla siebie, a ile jej mogę lub wręcz
powinnam poświęcić. Nie chcę nie
dostrzegać okaleczonej sarny ani porzuconego kota. Nie chcę nie dostrzegać uciekających przed wojną ludzi.
Nie chcę nie dostrzegać tego, że ktoś
kogoś krzywdzi z powodu innego koloru jego skóry, czy innej orientacji.
Wymówki, fałszywe usprawiedliwienia są wygodne i doskonałe w swej
prostocie. Sięgamy po nie chętnie,
nie myśląc o tym, że są one w sta-

30 marca tego roku na Jasnej Górze odbył się kolejny zjazd polskich
narodowców. Znów ludzie głoszący
nienawiść zostali pobłogosławieni
przed ołtarzem. W moich granicach
człowieczeństwa nie mieści się fakt,
żeby w takiej sytuacji nie reagować.
Nie wolno dopuścić, aby po raz kolejny te granice zostały przesunięte.
Gabriela Lazarek
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WSI SPOKOJNA, WSI WYBORCZA
Po wejściu Polski do UE
w 2004 r. polskie rolnictwo
otrzymało wsparcie finansowe, jakiego nie miało nigdy wcześniej. Na wsparcie to składały się
zarówno środki z budżetu unijnego,
jak i z budżetu krajowego. Ponad 1/3
transferów z budżetu unijnego stanowią przepływy w ramach Wspólnej
Polityki Rolnej. Uzupełnieniem tego
wsparcia były też inne polityki wspólnotowe, zwłaszcza polityka spójności,
których pozytywne skutki odczuwają
rolnicy i inni mieszkańcy wsi.
Spowodowało to rewolucyjne
zmiany w uwarunkowaniach rozwoju polskiego rolnictwa, w polityce
rolnej, kondycji ekonomicznej gospodarstw i warunkach życia ludności wiejskiej. Maleją największe
dystanse rozwojowe między wsią
a miastem, a dotyczy to zarówno
czynników „twardych”: infrastruktury, wyposażenia gospodarstw domowych czy dochodów, jak i związanych z kapitałem ludzkim. Wszystkie
te efekty to rezultat polityki i działań
poprzednich rządów. Ważne są nie
tylko płatności bezpośrednie dla
polskich rolników czy unijne programy rozwoju wsi i polityka spójności. Bardzo duże korzyści wynikają
z możliwości funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim (korzyści handlowe), ze stabilności i przewidywalności polityki rolnej, a także
z ram instytucjonalnych otwierających różne swobody dla obywateli

Grupy
społeczno-zawodowe

Czy popiera Pan/i członkostwo Polski w UE,
czy też jest Pan/i temu przeciwny/a? (w proc.)
popieram

jestem przeciw

2003

2017

2003

2017

Ogółem

60

85

25

8

Mieszkańcy wsi

47

85

35

8

Mieszkańcy miast >500 tys.

82

91

10

7

Rolnicy

45

81

48

6

Pracujący na własny rachunek

73

97

25

3

Robotnicy wykwalifikowani

53

82

30

13

Źródło: CBOS 27/2003, CBOS 171/2017.

UE – wolności obywatelskie, swoboda przepływu osób i kapitału.
Także na gruncie dostępu do mediów mieszkańcy wsi nie mają się
czego wstydzić. Wbrew powszechnym opiniom dystans między miastem a wsią w dostępie do informacji z różnych źródeł znacznie się
zmniejszył. Nie można więc zrzucać
na karb „niedoinformowania” powodów wysokiego dla poparcia obecnej
partii rządzącej.
W latach 2015–2018 odsetek zwolenników rządu PiS wśród
mieszkańców wsi był wysoki (40–50
proc.), ale jeszcze wyższy był wśród
rolników (50–60 proc.). Pod koniec
rządów Beaty Szydło działalność
rządu (od początku jego powołania)
oceniało dobrze aż 81 proc. rolników
i 68 proc. mieszkańców wsi. Podobnie wysoka była ocena działalności

prezydenta. Dominowała też optymistyczna ocena przyszłości kraju.
Niektórzy mówią, że do mieszkańców wsi, bardziej niż do mieszkańców miast przemawia tzw. „polityka
godnościowa i historyczna” PiS, odwoływanie się do tradycyjnych wartości, poprawa warunków socjalnych
rodzin (program 500+), obniżenie
wieku emerytalnego, a także znaczna poprawa na rynku pracy.
Tymczasem rząd PiS nie wywalczył żadnych nowych, korzystnych dla rolników rozwiązań instytucjonalnych ani finansowych,
wprowadził niepopularną wśród
rolników ustawę o ustroju rolnym
(rynku ziemi), a także realizował
politykę wewnętrzną i zagraniczną grożącą ograniczeniem dostępu
Polski, w tym rolników, do funduszy
unijnych, z których wieś i rolnictwo
tak szeroko i owocnie
dotychczas korzystały.
Czy ma Pan/i w swoim gospodarstwie domowym? (w proc.)
Jednocześnie nikt od rolGrupy
płatną TV
ników lepiej nie wie, że
komputer
telefon
komputer
społeczno-zawodowe
tablet
kablową/
poziom inwestycji w rolstacjonarny komórkowy przenośny
satelitarną
nictwie należy uznać za
Ogółem
37
95
68
37
67
niewystarczający. Rośnie
stopień zużycia majątku
Mieszkańcy miast >500 tys.
44
99
70
39
73
trwałego w rolnictwie,
szacowany średnio na 77
Mieszkańcy wsi
36
93
64
38
57
proc. w 2016 r., pojawiaRolnicy
42
95
72
38
53
ją się poza tym tak niekorzystne zjawiska, które
Robotnicy
39
100
76
40
74
zagrażają istnieniu wielu
Źródło: CBOS Opinie i Diagnozy 40/2017.
producentów rolnych jak
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rozszerzające się ASF we wschodniej
połowie kraju, wobec którego ten
rząd jest bezprecedensowo bezradny. Trwają protesty rolników.
Na arenę wkracza Kościół Katolicki, instytucja, która w znacznie
większym stopniu wpływa na decyzje rolników i mieszkańców wsi niż
mieszkańców miast. W małej społeczności silniejsze jest poddanie indywidualnych wyborów presji społecznej. Zakwestionowanie, często
jednostronnie politycznie ukierunkowanej agitacji autorstwa hierarchów kościelnych, wymaga większej
odwagi cywilnej niż w anonimowej
społeczności miejskiej. Poddanie
krytycznej ocenie przekazu instytucji o tak silnie i wielowiekowo
utrwalonej pozycji w społeczeństwie

jest tu trudniejsze. Nie sprzyja temu
też utrzymująca się wciąż, choć coraz
słabiej, różnica w udziale mieszkańców wsi w szeroko pojętej kulturze,
która stwarza miejsce do dyskursu
publicznego na ważne społecznie
i politycznie tematy. Zaangażowanie w organizacjach pozarządowych
mieszkańców wsi jest większe niż
mieszkańców miast, ale jest ono na
wsi specyficzne: obok działających
w 2008 r. 13 tys. zarejestrowanych
organizacji, istniało na wsi na przykład 8 tys. stowarzyszeń związanych
z Kościołem oraz 15 tys. aktywnych
„tradycyjnych” ochotniczych straży
pożarnych. A w strukturach OSP działało 800 orkiestr, 300 zespołów artystycznych, 600 drużyn sportowych
i ok. 1000 izb tradycji. Do tego dodaj-

my Koła Gospodyń Wiejskich
i wspólnoty parafialne. PiS
odrobiło lekcję i do tych organizacji skierowało kampanijne argumenty finansowe.
Na początku 2018 r. rolnicy deklarowali wysoki udział
w przyszłych wyborach sejmowych
(74 proc.), a podobnie, chociaż w
nieco mniejszym stopniu, mieszkańcy wsi (66 proc.). Te grupy społeczne
mogą mieć nadal znaczny, jeśli nie
decydujący, wpływ na wynik następnych wyborów parlamentarnych.
Pozostaje wierzyć, że sami dostrzegą, które ugrupowania polityczne dotychczas zrobiły dla wieloaspektowego awansu rozwojowego
wsi więcej, a które mu zagrażają.
Danuta Jaroć, Lublin

BRUNATNA GÓRA
Nie łudźmy się. Faszystowskiej zarazy już się nie da
zagnać do nor, z których wypełzła. Jest klimat i jest przyzwolenie. Coś co było wstydliwe, stanęło w pełnym słońcu z otwartą przyłbicą. Sięgnie po więcej. Nie pojutrze,
ale już jutro, a może i nawet dzisiaj.
To, co 30 marca 2019 roku zaprezentowało się – na
niegdyś Jasnej, dziś brunatnej Górze – w „blasku i błogosławieństwie” Kościoła katolickiego, to dawno już nie
jest folklor ani ciekawostka. To patrzy swoimi wściekłymi ślepiami już wprost na nasz kraj.
Patrzy pustymi, bo zaślepionymi władzą oczami polityków, którzy albo tą kartą grali i grają, albo ją lekceważyli latami.
Patrzy z wściekłych ślepi biskupów i prałatów. Wściekłych, bo ktoś ośmielił się dopominać na nich sprawiedliwości, a teraz się łudzą, że przy pomocy tej brunatnej
swołoczy odpowiedzialności unikną.
To monstrum wyziera z nienawiścią zza ścian kibolskich stadionów, obserwuje wasze ruchy podpitymi ślepiami sebiksów wyklętych, ubranych w tandetne „patriotyczne” łachy, koczujących na osiedlowych ławeczkach.

Sączy jad do uszu waszych dzieci ustami legionu niedouczonych katechetów, wychowanych i wyuczonych
nienawiści z toruńskiej rozgłośni.
Nauczyło się zarządzać waszym strachem przy pomocy rozległej machiny propagandowej, kierowanej zza
wschodnich i licho wie jakich jeszcze granic.
Żadna naprawa systemu już nad tym nie zapanuje, bo
mentalność społeczeństwa została przeorana do gruntu.
Obwieszczony tryumfalnie koniec historii, liberalny fetysz nieustannego bogacenia się i parodia indywidualizmu, którego symbolem stała się jednostka bezwzględna, pozornie bogata, idealna fizycznie, choćby ten „ideał”
był tylko sztucznie stworzony, latami tworzyły grunt pod
tę sytuację.
No to co można z tym zrobić? Nie wiem, a raczej nie
chcę się przyznawać do tego, co mogłoby chodzić mi po
głowie. Jednak jak jeszcze raz usłyszę o „potrzebie edukacji” to puszczę pawia, biało-czerwonego, tęczowego,
czy brunatnego. Wszystko jedno. Wiem jedno. Tutsi nie
będę...
Artur Brzozowski

Ks. Henryk Grządko, kazanie do narodowców na Jasnej Górze, 30 marca 2019 roku:
...jesteście atakowani. Próbuje się Wam przylepiać różne łatki, różne wyzwiska. Jak to wytrzymać? Jak to
wytrzymać? No – trzeba takiej jakby mądrości. Jeśli chcesz coś zrobić, pamiętaj, że tak właśnie będzie. Dobro, jak tu
słyszeliśmy, jest wyrzutem. Będziemy atakowani. Jeżeli jesteśmy na to gotowi, to coś dobrego zrobimy. Jeśli nie,
jesteśmy za miętcy (wymowa oryginalna – dop. Red.). Nic nie zrobimy. Oberwiemy za to. Potrzebna jest mądrość.
(…) Potrzebna nam jest mądrość, żeby nie wpaść w pułapki diabła. Bo diabeł, gdy nie czerpiemy od Boga mądrości,
od razu nas zakłamuje. Musimy być sprytni. I ta gołębica w nas musi być, i ta przebiegłość węża. Dlatego w tych
wszystkich akcjach, które mamy, nie możemy dać się złapać. Pismo Święte mówi – bądź mądry, nie dobry. Bo
dobry to nieraz naiwny. My musimy być mądrzy. I tacy będziemy. I tacy będziemy, gdy będziemy czerpać mądrość.
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„Wara od naszych dzieci”
Czyli coraz pełniejsza lista wrogów PiS

Niesamowite, lista wrogów
PiS-u rośnie w oczach. Są na niej
politycy opozycji, nauczyciele, rolnicy, opozycja uliczna, lekarze, pielęgniarki, opiekunowie osób niepełnosprawnych, imigranci. Ponieważ
jednak prawdziwy Polak już się
otrzaskał z tymi wrogami, nieco im
spowszednieli i przestali wyglądać
tak groźnie, więc PiS musiał im znaleźć nowych, bardziej atrakcyjnych,
lepiej mieszczących się stereotypie.
Daleko partia nie musiała szukać,
wyciągnęła więc palucha i wskazała
osoby o innej orientacji seksualnej.
Ten wróg jest wręcz idealny do wykorzystania go dla własnych celów
(patrz – utrzymanie popularności
wśród swoich wielbicieli). Ufff, ale
frajda dla prezesa i spółki.

No i lawina ruszyła. Środowisko
LGBT to ropiejący wrzód na zdrowym
polskim, pisowskim organizmie. To
wręcz „sodoma i gomoria” i prawdziwa polskość mówi mu zdecydowane
NIE!. Politycy PiS dwoją się i troją, by
ze wstrętem gromić seksualność „odmieńców”, ich deprawujący wpływ
na dzieci w każdej fazie rozwoju, od
poczęcia do pełnoletności, a epitety
typu „zboczeńcy, pedofile, zoofile”
latają po przestrzeni publicznej jak
szalone. A lud słucha i ochoczo kiwa
głowami w pełnej aprobacie. A prawdziwi Polacy już ćwiczą na siłowni
i szykują noże, pałki, maczety, bo jak
władza tak mówi to znaczy, że będzie
można bezkarnie bić i gnębić. Jest po
prostu cudownie, bo Polska z wrogami, którzy są już jak dogrzewane
kotlety, jakaś taka nudna, a tu…proszę, jest świeżynka, więc hulaj dusza,
czas walki nadchodzi…
Im więcej mówią politycy PiS, im
bardziej piętnują i negują, tym mocniej zastanawiam się, jak do władzy
mogli dojść ludzie, którzy pretendują do roli elity intelektualnej, ale
nic sobą nie reprezentują. Nie mają

zielonego pojęcia, o czym bajdurzą.
Między inną orientacją seksualną
a np. pedofilią ochoczo stawiają znak
równości. Dla nich homoseksualizm
to zboczenie, które trzeba leczyć,
a nawet karać więzieniem. To jakaś
anomalia, którą trzeba zwalczyć jakimiś lekami, a może i wstrząsami
elektrycznymi. Skąd ta wiedza? Tego
nie wie nikt, chociaż podejrzewam,
że maczał tutaj rączkę polski Kościół, bo w sprawie środowiska LGBT
i partia rządząca i Episkopat mówią
jednym głosem. Czyli… wiedza oparta tylko na wierze?

Wiecie, co jest najbardziej zastanawiające? PiS tak ochoczo nazywa homoseksualistów pedofilami
i wali tym epitetem równo, pokazując jednocześnie, że albo nie rozumie
w ogóle, co to pojęcie oznacza albo
osiąga szczyty hipokryzji i kieruje
się podwójnymi standardami. Jeśli
staniemy na stanowisku, że prezes
i pozostałe gwiazdy intelektualne
z jego partii zawsze mają rację, pamiętaj narodzie drogi, pedofilia
w wykonaniu tego „złego” to zbrodnia, ale za to jak jakiś ksiądz dorwie
się do dziecka to już niekoniecznie.
Mamy wierzyć, że to tylko objaw miłości bożej i bożego namaszczenia?
Albo wmawia się nam, że to wina
dzieci. Tak więc partia zastanawiająco milczy w sprawie księży pedofilów
i z pełnym zaufaniem rada odda im
pod opiekę każdego małolata, natomiast homoseksualistom – wara od
„naszych dzieci”. Czy ktoś jest w stanie
zrozumieć to pokrętne tłumaczenie?

z normami współczesnej nauki są
zupełnie normalni i mają prawo kochać po swojemu czy też ci, szukający zła, tam gdzie go nie ma i taplający
się w opowieściach o wydumanych
zboczeniach, co zakrawa wręcz na
jakiś rodzaj dewiacji? Ktoś tu jest
chory i na pewno nie są to przedstawiciele środowisk LGBT. Psychiatra
lub psycholog seksuolog rzeczywiście potrzebny od zaraz.

Gdybym była prezesem Kaczyńskim to rozkazałabym szybko opracować instrukcję „Jak rozpoznać
homoseksualistę w tłumie”. Idealny
temat dla fanatyków tematu i ich
mocno niezdrowej fantazji. Może
znaleźliby jakąś blizną, np. pod nosem, która pomogłaby w identyfikacji; odnaleźli charakterystyczny jakoby obwód głowy, rodzaj spojrzenia,
typ uśmiechu, element stroju? Taka
instrukcja musiałaby być krótka
i zwięzła, by wielbiciele PiS dali radę
wykuć ją na pamięć, a potem ruszyli
w Polskę, by unicestwić wroga.

Ech, chyba już czas, by rozum
sobie o Polsce przypomniał i wrócił
z odsieczą…
Tamara Olszewska

Słucham polityków PiS i zadaję
sobie pytanie, co z nimi jest nie tak.
Obrzucają inwektywami ludzi o odmiennej orientacji seksualnej z taką
lubością w głosach, obrazowo snują
o ich rzekomej szkodliwości, że zaczynam się zastanawiać, kto tutaj tak
naprawdę potrzebuje pomocy psy- PiS wyrusza na poszukiwanie nowego
chiatrycznej. Ludzie, którzy zgodnie wroga.
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Poczet królów i książąt PiSkich

Jarosław Wielki

POZYCJA: Prezes Polski, Założyciel Pislandii, Pan na Dwóch Wieżach.
DOKONANIA: Stało się! Po 8
latach porażek przyszedł okres tryumfów. Oto najlepszy czas Wielkiego
Jarosława. Najpierw udało się prezesowi umieścić figuranta w Pałacu
Namiestnikowskim, następnie figurantkę na czele rządu. Ale rządzi oczywiście on sam, zachowując pozycję
I sekretarza partii, tzn. Prezesa Polski.
Już w trakcie zaprzysięgania nowego rządu wdzięczny Prezydent
wygłosił laudację na cześć „premiera Kaczyńskiego” ledwo zauważając
teoretyczną szefową Rady Ministrów
– „drogą Beatę”. Kolejne scenki rodzajowe tylko potwierdzały stan
faktyczny: nocne wizyty prezydenta
w siedzibie partii, wianuszek posłów otaczający Jarosława przy każdej trudniejszej sytuacji w Sejmie,
zmiana na fotelu premiera... To ostatnie wydarzenie przeszło zresztą do
historii – był grudzień 2017 roku,
właśnie wybroniono Beatę Szydło
przed wotum nieufności, powtórzono słowa o najlepszej premier, gdy
chwilę później ogłoszono naradę w
siedzibie PiS. Większość zebranych
deklarowało poparcie dla Szydło, ale
gdy Kaczyński stwierdził, że trzeba
zmiany na stanowisku premiera, niemal nikt nie odważył się zagłosować
przeciw. Tak szefem rządu został
Morawiecki. Niby człowiek bardziej
niezależny, ale w praktyce jego pozycja jeszcze bardziej zależy od wsparcia prezesa. Nie ma własnej frakcji
w partii, do której wstąpił niedawno.
Ma za to wrogów. Na szefa jego gabinetu narzucono mu Suskiego – wierne ucho Jarosława.
Sam Kaczyński rozkwitł. Nawet
jak był w szpitalu pielgrzymowali do
niego ministrowie, żadna decyzja nie
może zapaść bez jego wiedzy. Media
cały czas komentują jego słowa, próbują odgadnąć jego plany. Spełnia się
marzenie wyrażone przed laty o tym,

by być „emerytowanym zbawcą narodu”. Emerytowany jeszcze nie jest,
ale oficjalnych funkcji już nie piastuje, może więc w dowolnym momencie się wycofać. Trzyma go jeszcze
fakt, że struktura Pislandii nie jest
ugruntowana, jeszcze się może karta odwrócić. Mimo wielu wysiłków
poparcie nie przebiło 50 proc, choć
też wszelkie wpadki z Misiewiczami,
spółkami Skarbu Państwa, polityką
zagraniczną, równoważą sukcesy
w realizacji socjalnych obietnic –
sztandarowego 500+ czy obniżenia
wieku emerytalnego. Scenę betonuje
też osobista taktyka Kaczyńskiego
na podtrzymywanie podziałów. Stąd
co jakiś czas podgrzewa atmosferę
wypowiedziami o gorszych sortach,
elementach animalnych i mordach
zdradzieckich. Efekt mocniejszy, jeśli
wypowiadany z mównicy „bez żadnego trybu”.
Prezes Polski to z jednej strony polityczny wyjadacz, karmiący
się konfliktem strateg. Z drugiej to
portret człowieka skromnego i staroświeckiego, który nie ma konta
w banku, prawa jazdy, ani rodziny.
Obraz nr 2 zburzyła jednak ostatnia
afera podsłuchowa. Ujawnione przez
męża kuzynki Jarosława nagrania
pokazują Kaczyńskiego jako zarządcę i nadzorcę wielkiego biznesu rozwiniętego wokół spółki „Srebrna”.
Twardego negocjatora, który marzy
o inwestycji za ponad miliard złotych. O wieżach, które stałyby się
w Warszawie trwałym pomnikiem
braci Kaczyńskich. W teorii takie nagrania te mogłyby się stać końcem
kariery każdego polityka. Szef partii
zajmuje się zakulisową działalnością
gospodarczą, na spotkania umawia
się w siedzibie partii. Czy trzeba bardziej dobitnego dowodu na łamanie
prawa o partiach?
Kaczyńskiemu to jednak nie
szkodzi. Oburzają się tylko ci od
dawna oburzeni. Zwolennicy partii nie czują się zniesmaczeni. Afe-

Część II
ra pojawiła się w czasie, gdy prokuratura, media publiczne, służby,
a nawet część sądownictwa – są już
w rękach partii. Rzeczniczka może
powiedzieć, że prezes był zapracowany i nie miał czasu odebrać awizo.
Prezes nie musi zwracać przyjętej
koperty z 50 tys. złotych, nie musi
się nawet tłumaczyć. Wystąpienie
w reżimowej telewizji z przyjaznymi
pytaniami starczy za wszelkie wyjaśnienia. W Pislandii nic nawet nie
drgnie. Idzie wiosna, a w nowej kampanii wyborczej to prezes osobiście
obiecuje kolejne korzyści. Nie chce
popełnić błędu z początku kadencji,
gdy niepomiernie wzrosła popularność Szydło, bo to ona była twarzą
500+. Teraz Jarosław sam chce być
prezesem-dobrodziejem. W końcu
bycie emerytowanym zbawcą narodu ma powab tylko wówczas, gdy jest
się kochanym. Jeśli nie przez wszystkich, to chociaż przez „swoich”.
SŁYNNE SŁOWA JAROSŁAWA:
I my, proszę państwa, mimo wściekłych ataków, mamy na to zwycięstwo pełną szansę. Ale pod dwoma
warunkami: pierwszy z nich to to, że
dotrzymamy zobowiązań, a drugi, że
nasze rządy będą przeciwieństwem
rządów prawa. – nawet Jarosław
miewa chwile szczerości. Sam zresztą jest największym dowodem na
przeciwieństwo rządów prawa. Jego
prokuratura się nie ima, a sprawuje władzę ponad konstytucyjnymi
urzędami prezydenta i premiera.
SŁYNNE SŁOWA O JAROSŁAWIE:
Jarosław Kaczyński poświęcił się całym życiem. Nie ożenił się, bo służył
Polsce i nie chciał unieszczęśliwiać
jakiejś kobiety, którą by pozostawiał,
służąc Polsce. – te słowa jednego
z najwierniejszych sług Kaczyńskiego – Marka Suskiego świadczą o tym,
jakimi ludźmi lubi otaczać się Jarosław. Nie muszą być tuzami intelektu. Ważne, aby wierzyli w misję swego prezesa.
Maciej Pokrzywa
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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.

(54)

Rys. Włodzimierz Stelmaszczyk

Rys. Włodzimierz Stelmaszczyk

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!

Santander Bank
96 1090 2590 0000 0001 3653 6051
KOMITET SPOŁECZNY BIULETYNU DEKODER
Tytuł wpłaty: Druk DEKODERA

Można dokonać też przelewu online (także PayPal) lub
zostać stałym darczyńcą dzięki Patronite. Szczegóły na
naszej stronie www: dekoder.com.pl

– Kocie, słyszałeś? Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że politycy mieli prawo wybrać wszystkich 25 sędziów Krajowej Rady Sądownictwa!
Futrzak spojrzał na mnie leniwie znad
miseczki czegoś mocniejszego i zauważył:
– Zadaniem KRS jest bronić niezależności sądów. W jaki zatem sposób wybrana
przez polityków KRS będzie bronić sądów
przed politykami? I gdzie tu miejsce dla
trójpodziału władzy, skoro ustawodawcza decyduje o sądowniczej?
– Jak to gdzie?! – zaperzyłem się. – Trójpodział władzy
jest zachowany: poseł Jarosław Kaczyński jako władza
ustawodawcza, prezes Jarosław Kaczyński jako władza
wykonawcza i prawnik Jarosław Kaczyński jako władza
sądownicza!
– To Kaczyński jest takim Jaruzelskim? – zdziwił się futrzak. – W stanie wojennym Jaruzelski też występował
w trzech osobach: jako premier, I sekretarz partii i przewodniczący Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.
– I zobacz! – zawołałem. – Jaruzelski z Piotrowiczem ocalili Polskę przed Moskwą, a Kaczyński z Piotrowiczem
ocalą Polskę przed Brukselą! Jak Teresa May Wielką Brytanię! I zamiast Budapesztu będziemy mieli w Warszawie Londyn! I będziemy dumni jak Królestwo Brytyjskie!
Futrzak nalał sobie do miseczki czegoś mocniejszego,
wypił, zamyślił się i podsumował:
– Dumni, mówisz? Królestwo? Oj,
Pańciu, może i z Pałacu Kultury da
się zrobić pałac Buckingham, ale
jak z Beaty Szydło zrobić księżną
Meghan?
m
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