
Polska prawica, mocna w Inter-
nety, myśli sobie chyba, że globalne 
trendy jej nie obowiązują. Albo ra-
czej obowiązują tylko dwa: wolność 
gospodarcza i wolność słowa. Czy-
tajcie: od autonomii przedsiębior-
ców wara! I mamy prawo hejtować 
zakaz dyskryminacji ludzi z powodu 
rasy, niepełnosprawności, wieku czy 
orientacji seksualnej. Słowem, wol-
ności te rozumie jako własne i tylko 
prawicy przynależne. Przesada? Nie, 
zwykła obserwacja reakcji ich bańki. 

Dopiero co świętowano w pra-
wicowym światku kuriozalny wyrok 
„Trybunału Konstytucyjnego”, który 
podważył przepis kodeksu wykro-
czeń zabraniający odmowy świad-
czenia usług. Przypomnijmy: w 2017 
drukarz odmówił wydruku plakatów 
fundacji LGBT tłumacząc się prze-
konaniami religijnymi. Łódzki sąd 
orzekł, że nie miał on prawa tego 
zrobić, odstąpił jednak od wymie-
rzenia kary. Sąd Najwyższy oddalił 
wniosek o kasację wyroku prokura-
tora generalnego Zbigniewa Ziobry 
uzasadniając, że druk grafiki funda-
cji ma jedynie charakter odtwórczy  
i techniczny i w żaden sposób nie 
stoi w sprzeczności z przekonania-
mi. W czerwcu 2018 Ziobro zaskar-
żył zatem sam przepis do TK i pań-
stwo polskie silną rączką magister 
Julii potwierdziło: przedsiębiorcom 
nikt nie będzie mówił, co we własnej 
firmie mogą robić, a czego nie… Po-
szedł przy okazji przekaz, że religia  
i właściwości sumienia to argumen-
ty silniejsze od wszelkich innych. 
Nawet od zasad współżycia spo-
łecznego, których bronił podważony 
przepis – na jego podstawie w sądzie 
wygrywały m.in. osoby poruszające 
się na wózkach inwalidzkich, któ-

rym odmówiono świadczenia usług. 
Nie tylko więc społeczności LGBT 
dotyczy ta sprawa, ale nas wszyst-
kich. Nim na dobre wybrzmiało, co 
niebezpiecznego oznacza w praktyce 
taki wyrok, niechcący najlepszego 
przykładu dostarczyli nam Szwedzi. 
Na naszym własnym gruncie.

Pracę w IKEA stracił niejaki Ja-
kub S. Wrzucił bowiem na forum 
firmowe taki oto „przyjazny” wpis: 
Akceptacja i promowanie homosek-

sualizmu i innych dewiacji to sianie 
zgorszenia. Pismo Święte mówi: >>bia-
da temu, przez którego przychodzą 
zgorszenia, lepiej by mu było uwiązać 
kamień młyński u szyi i pogrążyć go 
w głębokościach morskich.<< A także: 
>>Ktokolwiek obcuje cieleśnie z męż-
czyzną, tak jak się obcuje z kobietą, 
popełnia obrzydliwość. Obaj będą 
ukarani śmiercią, a ich krew spad-
nie na nich.<< Przyznacie, wpis mało 
kompromisowy, raczej w duchu reli-
gijnego zacietrzewienia. 

Jak go dzisiaj odczytywać? Na co 
liczył Jakub S.? Na zrozumienie in-
tencji? Po pierwsze najmując się do 
pracy, człowiek ten musiał podpisać 
wewnętrzny kodeks postępowania, 
w którym zakaz dyskryminacji jest 
pierwszym ze zobowiązań. Teraz 
koncern robi to, co uważa za słusz-

ne – zwalnia człowieka, którego za-
chowanie uważa za odstręczające 
i szkodzące zespołowi. Firma dba 
w końcu o swój wizerunek w świe-
cie, a przaśna polska homofobia ni-
jak do niego nie przystaje. Prawica 
oczywiście okrzyknęła zwolnionego 
męczennikiem cierpiącym za wia-
rę, a nadziei szuka w… lewicowych  
w jej oczach prawach pracowniczych 
i w sponiewieranej przez PiS polskiej 
Konstytucji. 

Jest i druga kwestia: cytowanie 

tekstów o karaniu śmiercią za homo-
seksualizm zwyczajnie łamie polski 
kodeks pracy – art. 18(3a) § 5 pkt 2 
mówi, że żaden pracownik nie może 
być obiektem niepożądanych za-
chowań, których celem lub skutkiem 
jest naruszenie godności pracownika  
i stworzenie wobec niego zastraszają-
cej, wrogiej, poniżającej, upokarzają-
cej lub uwłaczającej atmosfery. Tym-
czasem w oczach prawicy cytowanie 
nawet drastycznych tekstów jest 
„wolnością słowa”, ale już zwalnianie 
osoby szczującej innych nie jest auto-
nomicznym prawem przedsiębiorcy.

Prawa strona wiele mówi o wol-
ności, ale tylko jej własnej, wąsko 
rozumianej. Wolność ma natomiast 
dwa wymiary: nie tylko ta od czegoś, 
ale również do czegoś. Mamy prawo 
móc korzystać z usług przedsiębior-
ców na równych zasadach, niezależ-
nie od tego kim jesteśmy i co o nas 
usługodawcy myślą. Mamy też pra-
wo do własnej godności i poczucia 
bezpieczeństwa. I nie może go na-
ruszać nikt, nawet powołując się na 
swoje wyznanie i cytując święte księ-
gi. Grożenie śmiercią – nawet w cyta-
tach – pozostaje grożeniem śmiercią.

Redakcja Dekodera
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Wybory do Parlamentu Europejskiego za nami. 
Rozstrzygnięcia jednych zadowoliły, innych 

mniej (mówiąc delikatnie), ale analiza tego, co obser-
wowaliśmy w kampanii wyborczej i po niej, skłania do 
kilku refleksji niekoniecznie związanych z wynikami 
elekcji. Jeśli sukces, to czyj? A warto o to zapytać, bo to 
sukces, ale nie PiS wcale, lecz przede wszystkim nasz 
– obywateli, Polaków, i ciągle jeszcze nie do końca doj-
rzałej demokracji. Mam oczywiście na myśli frekwencję 
wyborczą, jak na eurowybory wysoką, a sama kampania, 
i to co działo się potem, wskazała, że może nareszcie, po 
latach obserwujemy zjawisko, za którym tęskniliśmy od 
początku wielkiej przemiany. 

Zmarły niedawno prof. Karol Modzelewski, jeden  
z ojców naszej demokracji, w rozmowie z prof. Andrzejem 
Zieniewiczem („Studia Politologiczne” nr 9/2005) otwar-
cie wyartykułował prawie 15 lat temu, iż klasa polityczna 
w poczuciu własnej wyższej wiedzy o sprawach rządze-
nia krajem, nie była jak dotąd zainteresowana pobudza-
niem aktywności tzw. społecznych struktur poziomych. 
Apelowała raczej o cierpliwość (my, politycy rozwiążemy 
problemy, tylko zagłosujcie i dajcie nam czas). Stąd bra-
kowało nam tej tkanki obywatelskiej aktywności, która 
sprawia, że faktycznie władza jest nie tylko oligarchią. Po-
litycy zdawali się nie dostrzegać, że takie postawy de fac-
to są nawoływaniem do społecznej bierności i w efekcie 
owocują niską frekwencja wyborczą. Choć nad frekwencją 
ubolewali, rzecz jasna. Ostatnie wybory do PE pokazały, 
ze jednak ta prawdziwa demokracja rozwija się, bo coraz 
więcej ludzi angażuje – wyborczo, i nie tylko. Zaczynamy 
wierzyć, że naprawdę możemy decydować, więc poszli-
śmy do urn, chociaż wiemy, że ta Unia daleko. Dostrzegli-
śmy, może jeszcze nie dostatecznie wyraźnie, ale jednak, 
że to my wybieramy reprezentację kraju. Stąd – tu kolejna 
refleksja – widomy sukces tych, którzy się napracowali. 
Jeżdżąc po kraju, dyskutując, przekonując. I to z obu stron 
sceny politycznej. Beata Szydło, ale i Arłukowicz.

I tu kilka uwag, gorzkich może, ale chyba potrzeb-
nych. Wśród polityków koalicji europejskiej dominował 
optymizm. Wygramy! Dziś żałują, że za mało jeździli  
i wspierali swoich kandydatów. Słyszymy, że to TVP za-
ważyła na rezultatach. To oni nie przewidzieli, że tak bę-
dzie? Kiedy PiSowska, świetnie zorganizowana machina 
marketingowa pracowała na najwyższych obrotach, sku-
tecznie wspierana przez życzliwe sobie media, nie bar-
dzo było widać, by po drugiej stronie w ogóle działał ja-
kiś sztab wyborczy. Powiedzmy, że lider Schetyna zajęty 
był utrzymaniem koalicji. Dość jednak ideowo egzotycz-
nej, choć potrzebnej. Ale to – jak się okazuje – kampanii 
nie zastąpiło. 

Platforma Obywatelska po wyborach zamówiła duże 
badania fokusowe, by sprawdzić, dlaczego w poszczegól-
nych regionach wyborcy głosowali na PiS, dlaczego dużo 
więcej głosów niż zwykle PiS dostał wśród 60-latków  
i 30-latków, itp. Dopiero p o wyborach – czyli mądry 
Polak po szkodzie. Badania prognozujące trzeba mieć 
przed, a nie po elekcji – na nich powinien bazować sztab 
wyborczy, tworząc program kampanii. Czyli – uczyć się 
od PiS. Nie ma innej opcji. I jeszcze. To prawda, że wynik 
PiS podbiły transfery socjalne, ale też prawda, że koali-
cjanci bardzo temu pomogli. Uwagi o tym, iż Polacy dali 
(dają) się przekupić, są łagodnie mówiąc, nie na miejscu. 
Przypominają cnotę zachowaną z braku urody. Otworzy-
ły też stronie przeciwnej wspaniałe pole do komentarzy. 
Ludzie są wdzięczni władzy za ten socjal i to ich dobre 
prawo. I wcale nie oznacza to, że są głupi, a przekaz tak 
właśnie wybrzmiewał. „PiS cynicznie wykorzystuje wa-
szą głupotę”. Nie ten argument, koalicjo, nie ta retoryka. 
Zwłaszcza, że alogiczna. Bo jednocześnie zapewniano: 
„po dojściu do władzy niczego nie odbierzemy”. Czyli – to 
dobrze, że dali. Stwierdzano też, że budżet państwa tego 
rozdawnictwa nie wytrzyma. Jak nie wytrzyma – skoro 
twierdzicie, że po dojściu do władzy nie odbierzecie?!

Naprawdę, przekaz się rozjechał. Niesmak pozostał. 
A argumentacja posłużyła przeciwnikom. Trzeba przy-
znać, że umiejętnie wykorzystali szansę – i nie ma co na-
rzekać na TVP. 

Przed nami kampania parlamentarna. Wyżej wspo-
mniana problematyka powróci. PiSowska machina mar-
ketingowa już w nią wkroczyła, niejako z marszu. Po 
drugiej stronie ciągle jeszcze rozsypka. Nie wiadomo, 
czy będzie koalicja? Jeśli tak, to jaka? Co zostanie zapre-
zentowane wyborcom, bo już widać, że opowieść o tym, 
że PiS jest be, to za mało. Nie wiemy nawet, czy samo-
rządowcy zostaną wpuszczeni na listy wyborcze, a to 
przecież pomysł ciekawy, bo pobudzający elektorat do 
działań. Ponoć dopiero tworzy się sztab wyborczy pod 
wodzą Grzegorza Schetyny. Trochę późno.

Ewa Pietrzyk-Zieniewicz

KRAJOBRAZ PO BITWIE

Rys. Włodzimierz Stelmaszczyk
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Rok 2014. Polska żyje ośmior-
niczkami, ulubiona riposta prywat-
nych rozmów to „taki mamy klimat”, 
a diagnoza Sienkiewicza „...i kamieni 
kupa” najlepiej opisuje odczucia nie-
jednego Polaka. Ministrowie Sienkie-
wicz, Bieńkowska, Sikorski czy pre-
zes NBP Belka to najbardziej znani 
bohaterowie tzw. afery podsłucho-
wej z restauracji Sowa & Przyjaciele, 
a cytaty z ich nagrań przez wiele dni 
były przedmiotem medialnych wpi-
sów i analiz. Skandal, który wówczas 
wybuchł pogrążył rządzącą partię, 
Platformę Obywatelską, której lide-
rzy i dygnitarze nieświadomie dali 
się nagrać.

Nikt wówczas nie wiedział, że 
razem z nimi dał się również nagrać 
ówczesny prezes banku BZ WBK 
Mateusz Morawiecki, który też był 
wtedy związany z PO (kilka lat do-
radzał premierowi Tuskowi jako 
członek Rady Gospodarczej). Ale ani  
w czerwcu 2014 r., gdy taśmy trafi-
ły do nieprzyjaznych PO mediów, 
ani później nagranie rozmów Mo-
rawieckiego nikogo nie zaintereso-
wało. Stało się tak, mimo że Mate-
usz Morawiecki, doradca Tuska, na 
nagraniu wypowiadał się w sposób 
drastyczny: wyśmiewał się z głupoty 
Polaków, cieszył z niebezpiecznego 
wypadku rajdowego Roberta Kubicy 
(jego bank sponsorował sportowca), 
a także podziwiał czasy powojenne-
go niedostatku, gdy pracownicy „za-
pierdalali za miskę ryżu”. 

Wszystko to powinno stano-
wić łakomy kąsek dla prawicowych 
mediów, niechętnych PO i popie-
rających Prawo i Sprawiedliwość. 
A jednak Mateusza Morawieckiego 
oszczędzono. Jego oburzające wy-
powiedzi trafiły do akt śledztwa w 
sprawie nielegalnych podsłuchów, 
ale nie do mediów. Dopiero w 2018 

r. dokopali się do nich krytyczni wo-
bec PiS dziennikarze Onetu i TVN24.  
W 2014 r. ton w sprawie afery ta-
śmowej nadawali inni dziennikarze  
i za ich sprawą media skoncentrowa-
ły się na nagraniach platformeskie-
go rządu. Dlatego afera ta stała się 
jednym z głównych czynników, któ-
re dały zwycięstwo PiS w wyborach 
parlamentarnych w 2015 r. 

Wiele wskazuje na to, że PiS mógł 
ten prezent dostać od Rosjan. Nie ma 
wątpliwości, że organizator nielegal-
nych nagrań, biznesmen Marek Fa-
lenta na wiele sposobów był zależny 
od Rosji – jako importer syberyjskie-
go węgla i dłużnik kopalni należącej 
do Kremla, blisko powiązany z ludź-
mi rosyjskiej mafii, którzy kontrolu-
ją przemysł węglowy w Rosji. Obok 
Falenty kluczową postacią wśród 
osób zamieszanych w aferę taśmo-
wą był jego partner biznesowy, były 
senator Tomasz Misiak, dobry znajo-
my Mateusza Morawieckiego. Za po-
średnictwem Morawieckiego Misiak 
intensywnie zabiegał o posadę dla 
jednego ze swoich kolegów – Ma-
cieja Wituckiego. To Misiak ostrzegł 
Morawieckiego, że ten został niele-
galnie nagrany. Przyznał to podczas 
przesłuchania przed agentami ABW 
sam Mateusz Morawiecki. Agenci 
przesłuchali przyszłego premiera  
8 grudnia 2014 r. Cztery lata później 
do tych zeznań dotarli dziennikarze 
Onetu. 

Jak uważa światowy autorytet 
w dziedzinie współczesnej historii 
Europy Środkowo-Wschodniej, prof. 
Timothy Snyder, prezydent Rosji po-
stanowił ukarać PO za wsparcie dla 
Ukrainy w latach 2013-2014. Lide-
rzy PO popierali dążenia Ukraińców, 
by zbliżyć się do Zachodu i Unii Eu-
ropejskiej. A gdy Rosja napadła na 
Donbas i zagarnęła Krym, usilne sta-

rania Tuska przyczyniły się 
znacząco do wprowadzenia 
unijnych sankcji wobec agre-
sora. 

Kierownictwo PiS wie, 
że najbardziej przychylnym 
otoczeniem dla pisowskiej 
Polski jest zsowietyzowany Wschód. 
I dlatego bez skrupułów przeciąga 
nasz kraj na stronę Kremla. Mora-
wiecki jest jednym z tych, którzy 
mają sprawiać wrażenie, że się od 
Zachodu nie oddalamy. Swoją apa-
rycją anglojęzycznego, obytego  
w świecie finansisty, Mateusz Mora-
wiecki ma usypiać naszą czujność. 
Dzięki temu wyrywanie naszego 
kraju z kręgu cywilizacji zachodniej 
może się odbywać bez przeszkód. Jak 
na konferencji w Bukareszcie, gdzie 
usłyszeliśmy z ust Morawieckiego, że 
Polska miałaby pracować nad cyber-
bezpieczeństwem z prorosyjskimi 
Węgrami i Bułgarią, a nie np. ze świa-
domą niebezpieczeństw i zaawan-
sowaną technologicznie Skandyna-
wią.  Morawiecki zszokował też 
Europę i świat, gdy na międzynaro-
dowej konferencji bezpieczeństwa 
w Monachium stwierdził, że zagłada 
Żydów dokonała się po części ręka-
mi „żydowskich sprawców”. Zachód  
w znaczącej mierze oparł swoją po-
wojenną tożsamość na potępieniu 
Holocaustu i takie prowokacje tylko 
nas od niego oddalają. 

Z kolei, gdy Komisja Europejska 
ośmieliła się bronić niezawisłości sę-
dziów w naszym kraju, premier Mo-
rawiecki oskarżył ją o chęć zerwania 
dialogu z Polską. 

Zdumiewa zatem, że przy tym 
wszystkim Morawiecki wciąż wystę-
puje jako proeuropejska twarz partii 
rządzącej. W grudniu 2018 r. wystą-
pił na konwencji PiS w podwarszaw-
skich Szeligach, gdzie przemawiał na 
tle europejskich symboli: „Jesteśmy 
bijącym sercem Europy. My dzisiaj 
inspirujemy Europę”. Czy nie brzmi 
to jak ponury żart?

Dorota Wojciechowska-Żuk

Tekst powstał na podstawie książki To-
masza Piątka Morawiecki i jego tajem-
nice, Wydawnictwo Arbitor, Warszawa 
2019.

Komu pomogła 
afera taśmowa?



4      Numer 7 (41), Lipiec 2019  

Dzieje się. Kolejne jesz-
cze cieplejsze lato. Z roku 
na rok coraz intensywniej, 
z coraz wyższymi tempe-
raturami w porze dziennej  
i nocnej. 

Proces nieodwracalnych zmian 
klimatycznych w wyniku działań 
gatunku Homo sapiens został zapo-
czątkowany ponad 200 lat temu. Od 
skonstruowania i potem masowe-
go wykorzystywania maszyn paro-
wych, silników spalinowych, turbin 
gazowych. Po wykopaniu/wypom-
powaniu miliardów ton węgla, ropy 
naftowej, gazu ziemnego i łupkowe-
go, czyli głównych surowców ener-
getycznych rewolucji przemysłowej. 
Wskutek forsownego rozwoju prze-
mysłu, transportu, handlu, turystyki. 
W wyniku tych działań w atmosferę 
ziemską wpompowano 1400 miliar-
dów ton dwutlenku węgla - ważnego 
czynnika sprzyjającego powstaniu 
tzw. efektu cieplarnianego. To praw-
da, że gazy cieplarniane pełnią po-
żyteczną rolę: wychwytują promie-
niowanie naszej dziennej gwiazdy  
i zatrzymują ciepło przy powierzch-
ni planety, dzięki temu mamy życie 
na Ziemi. Problem w tym, że wskutek 
wspomnianej przemysłowej aktyw-
ności człowieka jest ich teraz zbyt 
dużo i tworzą się warunki analogicz-
ne do szklarniowych. Pozostaje pyta-
nie, czy człowiek przystosuje się do 
życia pod tą kopułą. 

Co dalej ? Jak mają reagować  
i zachowywać się ludzie? W Europie 
z powodu upałów dochodzi do co-

raz liczniejszych zgonów. W czerwcu 
padł rekord dziennego zużycia prądu 
w Polsce. To między innymi skutek 
używania klimatyzatorów, zrasza-
czy wodnych, wiatraków itp. Odma-
wiały pracy chłodziarki. Tymczasem  
w klimatyzowanych pomieszcze-
niach politycy obmyślają plany ko-
lejnej kampanii, korporacje pracują 
nad uzyskaniem większych zysków. 
Zagraża nam już nie tylko wysoka 
temperatura, ale też zanieczyszcze-
nie powietrza (smog) i coraz gwał-
towniejsze zjawiska pogodowe – 
susze, powodzie, tornada. Zraniona 
Ziemia ostrzega. 

Jak i kto ma zdefiniować i skata-
logować stopnie zależności już ist-
niejących zagrożeń klimatycznych,  
z możliwymi do użycia znanymi 
sposobami ograniczenia emisji, czy  
w ogóle jej zaprzestania? Kto jest za 
to odpowiedzialny już w tym mo-
mencie i kto weźmie na swoje bar-
ki obowiązek działań w skali mikro  
i makro? Czy główną rolę mają ode-
grać naukowcy, przedsiębiorcy, poli-
tycy, coraz bardziej widoczni eko-ak-
tywiści? Czy jako gatunek jesteśmy 
gotowi na przewartościowanie ogól-
nie znanych sposobów działalności 
jednostkowej i globalnej? Być może 
potrzebne będą nowe, nieznane jesz-
cze rodzaje aktywności gospodarczej  
i rolniczej, korporacyjnej, produkcyj-
nej, usługowej czy handlowej. 

Jeśli chcemy przetrwać, na-
ukowcy i przedsiębiorcy wszelkich 
specjalności będą musieli odegrać 
podobną rolę do tej, jaką spełniali  
w minionych wiekach, przy budowie 
naszej obecnej cywilizacji XXI wieku. 
Przedsiębiorcy, wynalazcy, instytu-
ty naukowe, prywatne i państwo-
we ośrodki badawczo-rozwojowe 
powinny działać szybko i zdecydo-
wanie. Jak naukowcy z Politechniki 
Gdańskiej, którzy stworzyli właśnie 
biodegradowalny materiał, z którego 
można produkować naczynia jedno-

razowe. Jest tańszy od popularne-
go plastiku, a wytwarzany na bazie 
mąki ziemniaczanej i materiałów 
biopolimerowych, pozyskiwanych 
z naturalnych składników lub su-
rowców z odnawialnych źródeł. Ale 
wprowadzenie technologii na rynek 
nie zależy tylko od naukowców. Oby 
polscy politycy potrafili dobro na-
rodowe utożsamić z ekologicznymi 
zaletami polskiego ziemniaka, a nie  
z wydobyciem węgla. 

Przez wiele ostatnich dekad lu-
dzie spalali, zadymiali, skażali i zu-
żywali bez umiaru nieodnawialne 
zasoby naturalne. Teraz jesteśmy 
w punkcie zwrotnym i każdy rok,  
w którym będziemy nadal kopać, 
pompować, tłoczyć i spalać, będzie 
jedynie podnosił temperatury po-
wietrza i wody w skali globalnej  
i czynił nasze przetrwanie coraz 
mniej możliwym. 

Tymczasem wciąż jeszcze naj-
więcej zależy od nas samych. Już 
dzisiaj możemy ograniczyć, a nawet 
wyeliminować jednorazowe opako-
wania i produkty z plastiku. Spró-
bujmy ograniczyć transport samo-
chodowy na rzecz zbiorowego lub 
przesiądźmy się na rower. Zadbajmy 
o docieplenie budynków mieszkal-
nych, sprawność urządzeń, oszczę-
dzajmy energię i wodę. Z inicjatywą 
godną naśladowania wyszedł ostat-
nio Wrocław. W ramach programu 
„Złap deszcz” mieszkańcy dostaną 
specjalne pojemniki na deszczówkę. 
Mogą też dostać dofinansowanie, 
jeśli zdecydują się na wybudowanie 
na swoim terenie ogrodów desz-
czowych czy instalacji gromadzenia 
wody spływającej z dachów. 

Chcę wierzyć, że jako ludzkość 
poradzimy sobie. Czasu mamy coraz 
mniej.

Waldemar Olik

KLIMATYCZNY IMPAS

Wraz z ociepleniem klimatu zmieni się 
rozkład i częstotliwość opadów. Dla nas 
będzie oznaczać to postępujące pustynnie-
nie, zwłaszcza terenów centralnej Polski
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Premier Mateusz Morawiecki 
odniósł kolejne historyczne zwy-
cięstwo. „W interesie polskich oby-
wateli” zablokował projekt ambit-
nego, unijnego programu na rzecz 
klimatu. Jesteśmy uratowani – nikt 
nam nie wciśnie żadnych lewackich 
ograniczeń, a jak zimą zdarzy się ja-
kiś mroźny dzień, to zacny sojusznik, 
prezydent Trump, będzie mógł na 
Twitterze zapytać, gdzie to globalne 
ocieplenie, „bo jakoś nie widać”. Na 
razie jednak smażymy się w letnim 
żarze, więc nie mamy co liczyć na 
twitty klimatycznych denialistów.

Zapytacie, któż to taki denialista? 
Trochę trudne słowo, ale to tylko po-
zory, a chętnych do tego miana nie 
brakuje. To wszyscy ci, którzy naj-
pierw mówili, że nie ma globalnego 
ocieplenia, potem, że może nawet 
jest, ale na pewno nie wywołał go 
człowiek. Potem, że może i człowiek 
maczał w tym palce, ale próba jego 
powstrzymywania będzie za droga, 
a na koniec powiedzą, że może i na-
ukowcy mieli rację, ale teraz przecież 
za późno, aby coś z tym zrobić...

OK, już wiemy kim są deniali-
ści, wróćmy więc na nasze podwór-
ko. Otóż z rządowej perspektywy 
wszystko wygląda wspaniale – je-
steśmy światowym liderem walki 
ze zmianami klimatycznymi i jedno-
cześnie światowym liderem obro-
ny interesów przed „ekolewakami”, 
którzy chcieliby coś tam narzucać na 
rzecz zdrowia i klimatu (blebleble). 
Nie po to przecież wstajemy z kolan, 
aby teraz kogokolwiek słuchać. To 
chyba jasne, nie?

A jak jest naprawdę? No, suk-
ces na każdym polu – jesteśmy  
w polu, ale z rozwojem czystych źró-
deł energii. Może bylibyśmy w lesie, 
ale wycięliśmy. Program wiatraków 
też został rozmontowany. Panele 
słoneczne to wciąż ułamek procenta 
skrawka części naszego zapotrze-
bowania. Elektrowni jądrowej jak 
nie było, tak nie ma. W zamian Pol-
ska buduje kolejne bloki elektrowni 
węglowych, bo innego pomysłu nie 
mamy.

No dobra, ale powiecie, że prze-
cież w ostatnich dwóch latach coś 
się zmieniło: w mediach tematy eko-

logiczne i klimatologiczne są stale 
obecne (w sumie już przynudzają). 
Nawet w kampanii wyborczej polity-
cy coś o tym mówili. A że wielu z nich 
myli CO2 ze smogiem, a większość 
ogranicza się do wypowiedzenia 
kilku modnych frazesów, to już inna 
kwestia.

Tymczasem niemal nie ma mie-
siąca, by ze świata nie płynęły ko-
lejne doniesienia o zjawiskach coraz 
bardziej niepokojących – rekordo-
wych falach upałów, rekordowego 
topnienia lodowców czy zmarzliny, 
rekordowego wymierania przegrza-
nych raf koralowych, rekordowych 
burz i innych ekstremalnych zjawisk. 
Oczywiście część z tego to zgiełk me-
diów, które lubią żyć sensacją i od-
malowują zbliżającą się katastrofę 
w apokaliptycznych barwach. Tym 
razem jednak nie tylko media, ale  
i naukowcy o kryzysie mówią coraz 
głośniej. Politycy niby też, ale gdy 
przychodzi do czynów, znajdzie się 
zawsze jakiś Morawiecki (przypad-
kiem premier), który stwierdzi, że 
to kosztuje za dużo. Albo jakiś Duda 
(przypadkiem prezydent), który po-
wie, że dzisiaj jest zimno, więc nie 
widzi ocieplenia. Może być też Gier-
tych (ex-polityk, nie przypadkiem), 
który będzie się cieszył, że w Polsce 
urosną palmy i cytrusy. Albo taki 
Gadomski (o zgrozo – dziennikarz), 
który nie wie, więc wątpi, a skoro 
wątpi, to nie wierzy.

Nic dziwnego więc, że polityków 
zawstydzić mogą nawet nastolat-
ki. W Szwecji swój samotny strajk 
dla klimatu rozpoczęła 15-letnia 
Greta Thunberg. Determinacja na-
stolatki szybko uczyniła ją sławną 
na całym świecie. Jej niezachwiane 
przekonanie co do słuszności walki 
ze zmianami klimatycznymi, odważ-
ne i bezkompromisowe apele oraz 
młody wiek (to ona i jej rówieśnicy 
znacznie bardziej odczują zmiany 
klimatu), otworzyły jej drogę do naj-
ważniejszych konferencji, forów i or-

ganizacji. I choć dziennikarze 
i politycy z przejęciem i uzna-
niem słuchali jej wystąpień, 
jakoś żaden z nich nie chciał niczego 
zadeklarować i wrócili do zwyczajo-
wego odkładania i rozpraszania od-
powiedzialności. W Polsce podobny 
strajk 13-letniej Ingi Zasowskiej pod 
Sejmem spotkał się z kpinami i ata-
kami ze strony polskich polityków 
i sporej części społeczeństwa. Nad 
Wisłą nie ma klimatu dla klimatu, co 
zresztą pokazał zeszłoroczny szczyt 
w Katowicach, gdzie na wystawach 
królował węgiel....

Polacy oczywiście są mądrzejsi 
od naukowców, a apele młodzieży 
mają gdzieś. Ostatnio pewien Karol  
z Internetów objaśnił mi, że naukow-
cy się mylą, bo klimat zmienia się 
cyklicznie wraz ze zmianą kąta na-
chylenia Ziemi do Słońca. Jaka szko-
da, że ci głupi naukowcy nie prze-
czytali wcześniej wpisu Karola! Lata 
badań gleby, powietrza, lodowców 
i oceanów, obserwacje satelitarne, 
pomiary i obliczenia superkompu-
terów. Ile to musiało kosztować?  
A wystarczyło sobie przypomnieć, że 
przecież kąt nachylenia się zmienia 
i dlatego jest cieplej. Proste jak kon-
strukcja Wszechświata.

Uff, jak dobrze, że już po wszyst-
kim i żadnego kryzysu nie ma. Ma-
estro, orkiestra może grać dalej! To 
białe przed nami niczym nam nie 
grozi, przecież wkrótce się roztopi. 
Titanic może płynąć dalej.

Maciej Pokrzywa

NA TEJ SAMEJ ŁODZI

Jednym ze skutków globalnego ocieple-
nia jest wzrost liczby i natężenia zjawisk 
ekstremalnych, takich jak tornada.
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Rozbieżność pomiędzy na-
uczaniem Kościoła katolickiego  
a postępowaniem wiernych w prak-
tyce. Temat bardzo dobrze znany, 
lecz wewnątrz wspólnoty mówi się  
o nim półgłosem. I nie chodzi wcale  
o sytuacje, kiedy człowiek stara się 
żyć po chrześcijańsku, ale nie wycho-
dzi, o tzw. upadki czy naturę nazna-
czoną grzechem. Myślę raczej o świa-
domych wyborach, którym nie po 
drodze z pełnym posłuszeństwem. 
Dlaczego tak jest?

Jeden z dogmatów ustanowio-
nych w 1870 roku przez Piusa IX do-
tyczy nieomylności papieża. Nie bez 
kontrowersji odbyło się jego usta-
nowienie, bowiem, jak pisze Adam 
Szostkiewicz, publicysta „Polityki”, 
znawca Kościoła: Z samej Ewangelii 
można wydedukować zarówno argu-
menty za, jak i przeciw tej decyzji. Co 
więcej, historycy podnosili niegdyś 
argument, że papież zarezerwował 
taki przywilej jedynie dla swojego 
urzędu, ponieważ bał się wówczas 
innych hierarchów, którzy według 
niego próbowali zdemokratyzować 
decydowanie, co jest prawdą wiary, 
a co nie. Ten ostatni pogląd mnie nie 
przekonuje, bo sama idea nieomyl-
ności papieskiej działała już od kil-
ku wieków, tylko nie była oficjalnie 
ustanowiona, nikt więc raczej nie 
porwałby się na taką zmianę. Jednak 
w reakcji na jej wyniesienie powstał 
nowy nurt, który nie zgadzał się  
z dogmatem, tzw. starokatolicyzm. 
Prawosławie oraz protestantyzm też 
nie zaaprobowały pomysłu, co odda-
liło procesy pojednawcze.

Dlaczego o tym piszę? Bo od tego 
zaczął się kłopot. Wprawdzie dog-
mat o nieomylności papieża doty-
czy tylko spraw wiary i obyczajów, 
nie życia codziennego i musi być 
wygłoszony oficjalnie, lecz od razu 
nasuwa się pytanie: czym różnią się  
w tym przypadku „obyczaje” od „ży-
cia codziennego”? Rozumiem, że nikt 

nie będzie rozstrzygał, czy kupienie 
chleba po promocyjnej cenie jest 
moralnie dobre albo złe, bo piekarz 
na tym cierpi, ale np. kwestia in vi-
tro już może zastanowić. Dla kogoś 
wieloletnie staranie się o dziecko 
stanowi bowiem codzienność i jed-
nocześnie mieści się w kategoriach 
obyczajowości. I to w sumie nie wia-
domo jakiej obyczajowości, ponie-
waż pół wieku temu takie metody 
były ryzykowne oraz moralnie wąt-
pliwe, dziś przestają być tak postrze-
gane, szczególnie że urodzone za ich 
pośrednictwem dzieci są przecież 
tak samo dziećmi Bożymi. Wychodzi 
więc na to, iż niemal każdą dziedzinę 
życia da się objąć oficjalną nauką Ko-
ścioła, a zatem podporządkować pod 
posłuszeństwo.

Nie da się ukryć, że najwięk-
szy rozziew pomiędzy ową nauką  
a praktyką wśród wiernych doty-
czy właśnie seksualności człowieka.  
I tutaj podobnie mamy solidne ar-
gumenty po jednej i drugiej stronie. 
Podam przykłady. Jednym z podsta-
wowych zadań Kościoła jest pilno-
wanie nauki Ewangelii. W niej zaś 
jasno mamy napisane, że opuści czło-
wiek ojca i matkę i złączy się ze swoją 
żoną, i będą oboje jednym ciałem (Mt 
19, 5). Bardziej dosadnie i jedno-
cześnie bardziej poetycko nie da się 
wyrazić przesłania, iż moralny seks 
ma miejsce tylko po ślubie. Lecz już 
sprzeciw wobec antykoncepcji cięż-
ko obronić. Argumentacja wspólnoty 
katolickiej w tej kwestii ma bowiem 
swoje źródło w słowach: Bądźcie 
płodni i rozmnażajcie się (…) (Rdz 1, 
28). Jeśli wdrażać się w szczegóły, to 
prezerwatywa nie zatrzymuje płod-
ności, mężczyzna nadal pozostaje 
dysponowany (z kolei tabletki an-
tykoncepcyjne już ją „zawieszają”). 
Zaś „rozmnażanie” wcale nie musi 
dotyczyć każdego pojedynczego aktu 
pomiędzy dwiema połówkami, a ra-
czej zakłada gotowość i chęć do po-
siadania dzieci, czyli również odpo-

wiedzialność. Podobnie do zalecenia 
rozmnażania możemy przyporząd-
kować kwestię in vitro.

Nie tylko spora rzesza wiernych 
nie praktykuje seksualności tak jak 
Kościół by sobie tego życzył, ale 
również księża. Według badań prof. 
Józefa Baniaka z Uniwersytetu Ada-
ma Mickiewicza dotyczy to nawet 
60% polskich duchownych. Podob-
ne wyniki mają inne kraje. Trzeba 
jednak w tym miejscu rozgraniczyć 
świadome decyzje oraz wspomniane 
wcześniej „upadki”. Co by nie było, 
praktyka w większości sytuacji idzie  
w zupełnie innym kierunku niż słowo 
wspólnoty. Jeśli zatem celibat wywo-
dzi się z tradycji, nie jest dogmatem, 
a wierni świeccy, którzy mają więcej 
do czynienia ze związkami damsko-
-męskimi niż kościelni decydenci, 
żyją inaczej, to może warto pomyśleć 
nad zmianą kierunku nauczania tam, 
gdzie Ewangelia wyraźnie nie stawia 
weta?

Szostkiewicz, powołując się na 
niepubliczną korespondencję szwaj-
carskiego teologa Hansa Künga  
z Papieżem Franciszkiem, pisze: 
Küng twierdzi w jego omówieniu, że 
papież uważa, iż nie każda dyskusja 
na temat dogmatu, wiary czy moral-
ności wymaga „interwencji” nauczy-
cielskiego urzędu Kościoła. Pytam 
więc śmiało, czy w ogóle każda spra-
wa wymaga interwencji wspólnoty? 
Już w Katechizmie zostało napisa-
ne, że Człowiek powinien być zawsze 
posłuszny pewnemu sądowi swego 
sumienia (KKK 1800). Jeśli więc ten 
osąd w danym kontekście sytuacyj-
nym jest sprzeczny z nauką Kościo-
ła, to pierwszeństwo będzie miało 
sumienie. Może więc wyłączyć oby-
czajowość z dogmatu o nieomylności 
papieża i pozostawić sprawy z jej za-
kresu sumieniu wiernych?

Paweł Brol, KOD Opolskie

Nauka Kościoła a praktyka 
– stawiam pytania
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W szkołach wciąż mówi się  
o nich za mało. Polacy i Polki, którzy 
stawiali na konstruktywną aktyw-
ność, a nie śmierć za Ojczyznę. Nie-
kiedy dopiero po doświadczeniach 
powstańczych, czasem bez nich. 
Oczywiście – mieli wybór, i wybie-
rając – udowadniali, że patriotyzm 
niejedno ma imię. Oto kilka z nich.

Dezydery
Ten szlachcic i właściciel mająt-

ku w Turwi w Wielkopolsce był wzo-
rem rozsądku i przedsiębiorczości. 
Nazywał się Chłapowski i rozkręcił 
w XIX-wiecznym zaborze pruskim 
modę na pracę organiczną i unowo-
cześnianie wiejskiej gospodarki. Po-
smakował i wojaczki, bo w młodości 
jako oficer ordynansowy Napoleona 
przeszedł z nim cały szlak bojowy. 
Wziął też udział w powstaniu listo-
padowym, przypłacając to rocznym 
więzieniem, ale wówczas ostatni raz 
stanął z bronią w ręku. Kolejne lata 
zajęły mu reformy gospodarcze. Na 
frontonie pałacu w Turwi zawiesił 
zegar zamiast herbu i zaczął wpro-
wadzać w życie nowinki, podejrza-
ne wcześniej w czasie podróży po 
Niemczech i Wielkiej Brytanii. Nie 
tylko nieznane u nas obsadzanie gra-
nic pól uprawnych szpalerami drzew 
i żywopłotami (dla ochrony upraw), 
ale też „szkocki” pług (walcząc  
z przesądem, że nie godzi się kroić 
ziemi żelazem) i najważniejsze – pło-
dozmian zamiast starej trójpolów-
ki. Napisał popularny i trzykrotnie 
wznawiany poradnik „O rolnictwie” 
(1835). Przyuczał młodych rolników, 
sam zaś rodzinny majątek wydobył 
z długów pozaciąganych przez ojca 
i znacząco powiększył, dzięki racjo-
nalnemu zarządzaniu. Mało kto dziś 

pamięta, że temu szlachcicowi za-
wdzięczmy skok polskiego rolnictwa 
ku nowoczesności.

Leopold
Nazywano go Rycerzem Kapita-

lizmu. Kronenberg, syn zamożnej, 
żydowskiej rodziny, zwolennik asy-
milacji łączył troskę o sprawy pa-
triotyczne z ekonomią. Wzbogaciw-
szy się na monopolu tytoniowym, 
był jednym z inicjatorów powsta-
nia Delegacji Miejskiej, która miała 
uspokoić nastroje w coraz bardziej 
zbuntowanej Warszawie w przeded-
niu wybuchu powstania stycznio-
wego 1863 roku. Nie udało się, ale 
choć przeciwny temu zrywowi, nie 
szczędził pieniędzy dla powstań-
ców. Starał się o pożyczki dla Rządu 
Narodowego. Nim opuścił czasowo 
Warszawę, z obawy przed zemstą 
władz carskich, ofiarował jeszcze 
pół miliona złotych polskich na „ra-
towanie ludzi”, choć sprawa była już 
stracona. Po powrocie inwestował w 
kolej (Warszawa-Terspol, Warszawa-
-Kraków-Wiedeń), cukrownie, huty. 
W 1870 założył pierwszy prywatny 
bank w Królestwie – Bank Handlo-
wy, który umożliwiał Polakom finan-
sowanie inwestycji rolniczych i prze-
mysłowych. Jego obroty pod koniec 
życia Kronenberga wynosiły 2 mi-
liardy rubli – więcej, niż dochody bu-
dżetu całej Rosji. Jak mawiał: wielu 
jest gotowych oddać życie za Polskę, 
ale niewielu może wskazać jej drogę. 
Trzymając się tej maksymy, stworzył 
towarzystwo ubezpieczeń i Szkołę 
Handlową (późniejszą Szkołę Głów-
ną Handlową). Działał społecznie 
w Towarzystwie Dobroczynności, 
Resursie Kupieckiej i Radzie Prze-
mysłowej. W ten oto sposób polskie 
koleje (na wielu odcinkach jeździ-
ły wówczas szybciej niż dziś!) swój 
prężny rozwój w XIX wieku zawdzię-
czały żydowskiemu bankierowi i 
polskiemu patriocie w jednej osobie. 

Maria i Bolesław
Ich wieloletnia aktywność ozna-

czała dla polskiego społeczeństwa 
znaczący krok w nowoczesność. 
Mowa o inteligenckim małżeństwie 
Wysłouchów, które zaangażowało 
się w działania na rzecz uświado-
mienia narodowego chłopów. Aby 
mogła powstać niepodległa Polska, 
potrzeba było warstwę tę wcią-
gnąć w orbitę działań politycznych, 
sprawić, aby mieli oni odwagę być 
aktywni. W Galicji w II połowie XIX 
wieku stało się to możliwe wskutek 
ustępstw władz austriackich i wy-
walczonej przez Polaków autonomii. 
Początki to działalność wydawnicza 
– „Przyjaciel Ludu”, a finał – założe-
nie w 1895 razem z Jakubem Bojko 
pierwszej chłopskiej partii – Stron-
nictwa Ludowego. Działa ono do dziś 
jako PSL. Maria specjalną troską ob-
jęła też wiejskie kobiety, organizując 
Towarzystwo Oszczędnościowe Ko-
biet. Doskonale wiedziała, że warto 
wspomóc ich zmysł oszczędności. 
Gdyby nie Wysłouchowie, nie miałby 
gdzie debiutować piórem wybitny 
późniejszy premier chłopskiego po-
chodzenia w II RP, Wincenty Witos.  
A chłopi? Dzięki ludowej partii za-
częli walczyć o własne interesy,  
a wkrótce także o sprawę niepodle-
głości.

Monika Piotrowska-Marchewa

BOHATEROWIE 
bez martyrologii

Pałac Chłapowskiego w Turwi. 
Fot. Wikipedia.

Kronenberg był jednym z fundatorów Fil-
harmonii Narodowej w Warszawie.
Fot. Wikipedia.
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Swoją transpłciowość 
ujawniają w różnych mo-
mentach życia – jedni już jako 
przedszkolaki, inni dopiero 
w wieku dorosłym. Jeszcze 
inni boją się „wyjść z szafy” 
i egzystują w strachu przed 

odrzuceniem. 
Rodzice transpłciowych dzie-

ci reagują różnie. Czasem jest to 
wyparcie, innym razem paniczne 
poszukiwanie przyczyn w błędach 
wychowawczych (zbytni liberalizm, 
rozwód, brak wzorca męskiego lub 
kobiecego), nadzieja że problem sam 
zniknie, gdy dziecko dorośnie. 

Strach i wstyd to emocje, które 
muszą zostać oswojone na starcie. 
Bo jak powiedzieć o tym znajomym, 
czy też rodzinie? Co powiedzą są-
siedzi, jak zareagują koledzy i kole-
żanki ze szkoły? Nie pomaga niemal 
powszechny w społeczeństwie brak 
wiedzy. Zbyt wielu ludzi ciągle uważa, 
że transpłciowość to zboczenie. Zbyt 
wielu nauczycieli woli nie widzieć.

W jednej ze szkół na Dolnym 
Śląsku transpłciowa Irena nie uzy-
skała zgody na podpisanie zdjęcia 
na pamiątkowym tablo imieniem, ja-
kim zwracali się do niej przyjaciele. 
Pomimo, że w orzeczeniu z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej jest 
zalecenie zwracania się do dziecka 
tym właśnie imieniem. To wstyd, że 
dopiero po tym, gdy przyjaciółka  
z klasy zorganizowała akcję napi-
sania listu do dyrekcji, pod którym 
podpisali się uczniowie, a sprawa 
nabrała rozgłosu medialnego, zgoda 
została udzielona. Irena codziennie 
zmaga się z wieloma trudnościami, 
łącznie z nietolerancją [...] Nie chce-
my, aby zabrakło jej wśród nas na ta-
blo lub żeby była podpisana imieniem, 
które ją dręczy, odkąd pamiętamy. 
Ostatnimi czasy wiele się mówi o to-
lerancji i LGBT+, więc uszanujmy te 
tzw. inności wokół nas – piszą w liście 
przyjaciele Ireny. Bo dla nich liczy się 
człowiek, a nie bezduszne przepisy. 

A dla osób transpłciowych używanie 
imienia, z którym się identyfikują to 
pierwsza bardzo istotna oznaka ak-
ceptacji. Wielkie brawa dla dziecia-
ków za lekcję tolerancji dla dorosłych!

Wiele osób transpłciowych ni-
gdy nie decyduje się na coming out 
(ujawnienie). Zbyt wielu nie wy-
trzymuje tego olbrzymiego stresu, 
tak jak 23-letnia transpłciowa Milo 
Mazurkiewicz, która 6 maja 2019 r. 
skoczyła z Mostu Łazienkowskiego 
do Wisły. Milo zmagała się z depre-
sją, która pogłębiała się szczególnie 
po kolejnych wizytach lekarskich. 

Wciąż nie jest łatwo o dobrych spe-
cjalistów, o czym pisała Milo przed 
śmiercią. Lekarze, diagności, tera-
peuci. Boję się ich. Chciałabym, żeby 
choć jeden z nich nie uważał mnie 
za chorą psychicznie, tylko dlatego, 
że jestem transpłciowa. Przykro mi, 
że nie pasuję do kryteriów opisanych  
w podręcznikach. 

Osoby trans muszą walczyć  
o uznanie swojej tożsamości. To dłu-
gotrwały i upokarzający proces, wy-
magający licznych wizyt u lekarzy i 
psychologów. Ponadto konieczne jest 
pozwanie swoich rodziców o nada-
nie niewłaściwej płci. W Polsce wciąż 
stosuje się metody przestarzałe, nie-
zgodne z aktualnymi wytycznymi 
Światowej Organizacji Zdrowia. Np. 
przed rozpoczęciem tranzycji (ko-
rekta płci) i terapii hormonalnej ko-
nieczne jest odbycie „testu realnego 
życia”, który został uznany za szko-
dliwy. Test polega na tym, że przez 
jakiś czas mając np. ciało mężczyzny 
trzeba żyć jak kobieta, używać w mo-
wie i piśmie żeńskich końcówek itp. 
lub odwrotnie. Co prawda w roku 
2015 pojawiła się szansa uprosz-
czenia procedury, m.in. wyłączenia 
rodziców z całego procesu i odejścia 
od drogi sądowej. Wtedy Sejm RP, 
po rozpatrzeniu projektu zgłoszo-
nego przez posłankę Annę Grodzką 
uchwalił Ustawę o uzgodnieniu płci. 

Niestety, została ona zawetowana 
przez Prezydenta Andrzeja Dudę. 
Było to pierwsze weto jego kadencji.

Wciąż narastają mity wokół edu-
kacji seksualnej w szkołach. Dzieci 
w innych krajach nabywają w szkole 
wiedzę o swoim ciele i seksualności, 
tymczasem w Polsce przedstawiciele 
władzy, prawicowych mediów i Kk 
grożą „seksualizacją dzieci”. Zdaniem 
Rzecznika Praw Obywatelskich Ada-
ma Bodnara obowiązkowa edukacja 
seksualna nie naruszałaby prawa ro-
dziców do wychowania dzieci zgod-
nie z własnymi przekonaniami, po-
nieważ prawo to nie ma charakteru 
absolutnego, a jego granice, tak jak 
w przypadku pozostałych praw i wol-
ności, wyznaczają inne normy rangi 
konstytucyjnej i ustawowej. Prawo 
do otrzymania rzetelnej edukacji 
seksualnej wynika przede wszystkim  
z prawa do nauki, a także, jak wskazu-
je WHO, z prawa do ochrony zdrowia  
i dostępu do informacji ze zdrowiem 
związanych. Odmiennego zdania 
jest, wybrany przez PiS, Rzecznik 
Praw Dziecka Mikołaj Pawlak, któ-
ry deklaruje zdecydowany sprze-
ciw wobec wprowadzenia do szkół 
powszechnej edukacji seksualnej 
obowiązkowej dla wszystkich dzieci; 
wpuszczenia edukatorów seksualnych 
na korytarze polskich szkół; wprowa-
dzenia standardów WHO do polskiego 
programu nauczania. 

Nie potrafię zrozumieć, co złego 
jest w tym, aby uświadamiać dzie-
ci, że nie wszyscy są heteronorma-
tywni. Przecież wszyscy potrzebują 
akceptacji, niezależnie od wyglądu, 
narodowości, wyznania, płci czy sek-
sualności. Może gdybyśmy mówili o 
tym wszystkim dzieciom, nie byłyby 
potrzebne żadne marsze równości,  
a w szkołach i na ulicach byłoby mniej 
szykan i przemocy. Marzy mi się, aby 
każde dziecko wiedziało czym jest 
„zły dotyk”, żeby nie wstydziło się 
pytać, a w razie potrzeby wiedziało 
do kogo zwrócić się o pomoc.

Elżbieta Majewska Cieśla

Osoby transpłciowe i ich rodziny po-
moc mogą znaleźć w Fundacji Trans-
-Fuzja /www.transfuzja.org/

Urodzeni w innym ciele
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Opuchnięte i poobcierane do 
krwi palce, uszkodzone i schodzące 
paznokcie, ciągnące i pulsujące bóle 
w łydkach i w kręgosłupie to codzien-
ność tysięcy Japonek. A sprawcami 
tych cierpień są... buty na wysokim 
obcasie. Buty, które dzień w dzień, 
przez ponad osiem godzin, muszą no-
sić pracownice w wielu firmach.

Ból mierzony centymetrach
Do dziś w wielu firmach kobiety 

są zobligowane do noszenia szpilek 
na co najmniej 5, a nawet 7-centyme-
trowych obcasach, podczas gdy męż-
czyźni mogą nosić wygodne obuwie 
na płaskiej podeszwie. Przeciwko tej 
praktyce obecnie protestuje kilka-
dziesiąt tysięcy Japonek i Japończy-
ków.

Pomysłodawczynią ruchu KuToo 
jest aktorka i pisarka Yumi Ishikawa, 
która w jednym ze swoich postów 
zwróciła uwagę na ten przejaw dys-
kryminacji. Z jednej strony nazwa ta 
nawiązuje do słynnego ruchu MeToo, 
a z drugiej jest grą słów. Słowo ,,kut-
suu” oznacza w języku japońskim 
,,ból”, a ,,kutsu” – buty. 

Prawdziwi mężczyźni noszą 
szpilki...

Warto podkreślić, że w ruch Ku-
too od początku było zaangażowa-
nych wielu mężczyzn, którzy także 
sprzeciwiają się tego typu dyskrymi-
nacji. Kilkuset z nich na znak popar-
cia dla kobiet, ubrało szpilki i prze-
szło ulicami Tokio.

Chcesz być piękna to cierp! – 
wielka bzdura!

W oficjalnej reklamie ruchu Ku-
Too jego pomysłodawczyni zwraca 
uwagę na zbyt małą świadomość 
tego problemu w społeczeństwie 
japońskim. Porównuje także co-
dzienne, wielogodzinne chodzenie 
w szpilkach do współczesnego ,,krę-
powania stóp” - chińskiego zwyczaju, 
polegającego na bandażowaniu stóp 
dziewcząt, aby je skrócić. Wyjątko-
wo bolesny i niebezpieczny zabieg 
doprowadzał do trwałego kalectwa 
kobiet, a także skazywał je na cier-
pienie przez całe życie.

Uczestnicy ruchu KuToo zebrali 

już ponad 18 800 głosów pod petycją 
znoszącą zapis w ,,dress code”, naka-
zujący kobietom noszenie szpilek w 
pracy. Swoją decyzję argumentowali 
nie tylko walką z seksizmem, ale tak-
że względami zdrowotnymi. Jednak 
Takumi Nemoto, minister zdrowia, 
do którego była skierowana petycja 
odparł, że... nie poprze tej prośby.

Szpilkowa znieczulica
Problem ,,bucianej dyskrymi-

nacji” nie dotyczy jedynie Japonii.  
W 2015 roku na Festiwal Filmo-
wy w Cannes ochrona nie wpuści-
ła ponad pięćdziesięciu elegancko 
ubranych kobiet, tylko dlatego, że 
nie miały butów na obcasie. Wśród 
poszkodowanych znalazła się ce-
niona producentka filmowa Valeria 
Richter. Nie pomogły tłumaczenia, 
że artystka może nosić tylko płaskie 
obuwie, gdyż ma amputowaną część 
lewej stopy. Ochroniarzy nie przeko-
nały również argumenty starszych 
uczestniczek festiwalu, które stwier-
dziły, że ze względu na swój wiek 

mają problemy z chodzeniem 
na obcasie.

Wśród osób, które za-
protestowały przeciw ,,szpil-
kowej” polityce w Cannes  
w ramach ,,Flatgate” (,,Afera 
płaskich obcasów”) znalazła 
się aktorka Julia Roberts. W 2016 
roku, na znak protestu ostentacyjnie 
zdjęła szpilki na czerwonym dywa-
nie. Wśród wielu osób, które ją po-
parły znalazła się także m.in. aktorka 
Kristen Stewart.

Brytyjski przykład
Poprzedniczką Yumi Ishikawa 

jest Brytyjka Nicola Thorp, która 
zaprotestowała przeciw zmuszaniu 
kobiet do noszenia szpilek w pracy. 
W jednym z wywiadów w 2016 roku, 
podzieliła się wspomnieniami z pra-
cy w jednej z firm. Została mianowi-
cie zwolniona z pracy recepcjonistki 
tylko dlatego, że odmówiła noszenia 
szpilek. Jej petycję w sprawie zmia-
ny dyskryminującego dress codu  
w ciągu zaledwie dwóch dni podpi-
sało 110 tysięcy osób. Inicjatywę po-
parło także wielu brytyjskich polity-
ków i dziennikarzy. Sprawa stała się 
tak głośna, że zajęła się nią brytyj-
ska komisja parlamentarna, a firma 
zmieniła zasady dotyczące oficjalne-
go stroju.

Krwawe piękno?
W 2016 roku rozgłos w Interne-

cie zyskało także zdjęcie zakrwawio-
nych stóp oraz butów na wysokim 
obcasie. Fotografię wykonała i umie-
ściła w mediach społecznościowych 
Nicola Gavins. Opowiedziała przy 
tym również historię przyjaciółki, 
która podobnie jak ona, pracowa-
ła jako kelnerka. Obie kobiety, pod 
groźbą utraty pracy, musiały przez 
osiem godzin dziennie chodzić  
w tego rodzaju obuwiu. Dodała rów-
nież, że jej koleżanka, która z powo-
du noszenia w pracy szpilek straciła 
paznokieć na wielkim palcu, musiała 
je ponownie założyć już następnego 
dnia. Wymowne zdjęcie zostało udo-
stępnione ponad 11 500 razy i wy-
wołało w Kanadzie dyskusję na ten 
temat.

Katarzyna Michalewicz

KuToo 
zdrowie 

ważniejsze 
niż piękno
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Minister Zalewska, przemęczona 
ciężką pracą nad reformą edukacji, 
odfrunęła do Brukseli. Zagłosowa-
ło na nią 168 337 osób, a ja zasta-
nawiam się, na ile te głosy wynikały  
z uwielbienia dla pani minister, a na 
ile z chęci pozbycia się jej z MEN. Wia-
domo, działając dalej w Polsce, ska-
kałaby sobie po zgliszczach edukacji, 
wmawiając nam, że jest cudnie, a tak 
w tłumie europosłów nikt jej nie za-
uważy i tym sposobem zostanie spa-
cyfikowana. 

Jej „dzieło” kontynuuje nowy 
minister Dariusz Piontkowski. Przy-
szłość polskich dzieci oddano w ręce 
człowieka skazanego prawomocnym 
wyrokiem, wroga LGBT z obsesją 
wyimaginowanego problemu seksu-
alizacji uczniów. Trudno zatem ocze-
kiwać powrotu do normalnej szkoły, 
wolnej od zabobonu i presji religijnej. 
Duch Zalewskiej wraz z aktualnym 
następcą zadbają, by dalej niszczyć 
polską edukację, kreatywność na-
uczycieli i szanse młodych ludzi na to, 
aby byli w pełni świadomymi obywa-
telami demokratycznej Polski. 

Koniec roku za nami, zatem pod-
sumujmy:

Pośpiech nie popłaca. Reforma 
pisana na kolanie, opracowana przez 
ekspertów, których nazwiska utrzy-
mane są w głębokiej tajemnicy, prze-
pchnięta błyskawicznie przez Sejm 
i jeszcze szybciej podpisana przez 
Andrzeja Dudę, wpędziła nauczycie-
li, rodziców i dzieci w różnego typu 
nerwice i wprowadziła taki chaos  
w szkołach, że aż chce się wyć z roz-
paczy. 

Szkoły podstawowe nie są w sta-
nie udźwignąć jej organizacyjnie, za 
co płacą przemęczone i wypalone 
emocjonalnie dzieciaki. Dwuzmiano-
we zajęcia szkolne trwają 11 godzin 
dziennie, od 7.15 – 18.30. Dodajmy 
do tego czas, poświęcony nauce po 
lekcjach i wychodzi na to, że ucznio-
wie wyrabiają tygodniowo praktycz-
nie dwa etaty. Synonimy dzisiejszej 
szkoły to przepełnienie, znaczne po-
gorszenie warunków pracy, niespój-
ne i przeładowane podstawy progra-
mowe, mające się nijak do realiów. 
Do tego problemy z dostępem do sal 
gimnastycznych, świetlicy czy pra-
cowni przedmiotowych, także brak 
pieniędzy na ich wyposażenie. 

Zmęczeni nauczyciele biegają 
między szkołami, by wypracować 
swój etat, zmęczeni uczniowie klas 
starszych również lawirują między 
budynkami, bo miejsca dla nich bra-
kuje. Wychodzi na to, że zasada „coś 
za coś” w tym przypadku sprawdza 
się idealnie. Nie ma teraz ani czasu 
ani chęci, by realizować ambitne pro-
gramy wychowania młodego czło-
wieka czy pomóc mu w rozwijaniu 
zainteresowań na zajęciach pozalek-
cyjnych. Wygląda na to, że władzy nie 
zależy na kształceniu ludzi myślących 
i kreatywnych.

Najświeższe wyniki egzaminów 
na koniec klasy 8. pokazują wyraź-

nie, że przez krótki czas deformy już 
zdążyła pogłębić się różnica w edu-
kacji młodych ludzi ze wsi i miast.  
W przypadku języka polskiego to 7 
pkt, a matematyki aż 10. Takich róż-
nic nie ma pomiędzy gimnazjami,  
a to podważa tłumaczenie, że reforma 
miała wyrównać szanse, jak wieścił 
populistyczny słowotok Zalewskiej.

Prawdziwym kuriozum, nie zna-
nym dotąd w naszej historii edukacji, 
jest skumulowanie dwóch roczni-
ków, z ostatniej klasy podstawówki  
i gimnazjum. Efekt jest taki, że o jedno 
miejsce w dobrych szkołach ponad-
podstawowych „bije się” kilkudzie-
sięciu uczniów, choć jeszcze rok temu 
było ich zaledwie kilku. To niesamo-
wite, że do wymarzonego liceum nie 
dostanie się uczeń, będący finalistą 
olimpiady, ze średnią ocen ok. 4,9  
i wynikiem egzaminów 194 na 200 
możliwych punktów. Nie ma szans, bo 
klas licealnych jest zbyt mało i akurat 
jemu zabrakło punktów. Niektórzy 
rodzice przekonali swoje pociechy, 
by powtarzały rok, bo potem już bę-
dzie łatwiej dostać się do wymarzo-
nej szkoły. Co na to MEN? Oczywiście 
problemu nie widzi, a jeśli już, to wini 
samorządy, które nie zadbały o to, by 
licea i szkoły branżowe były z gumy 
i przyjmowały wszystkich chętnych. 
Albo przemyca pogląd, że rodzice nie-
potrzebnie pchają dzieciaki do reno-
mowanych placówek. 

O nauczycielach to już nawet nie 
chce mi się pisać, bo żal serce ści-
ska. Dają z siebie, co mogą, pracując  
w coraz gorszych warunkach, z coraz 
bardziej roszczeniowymi rodzicami, 
którzy – sami sfrustrowani sytuacją 
– winią pedagogów za całe zło. Mają 
kiepską kasę za taką pracę i dzięki 
demagogom z PiS, ich autorytet za-
wodowy sięgnął dna. Jeszcze trochę, 
a nie będzie już miał kto uczyć, bo ci, 
naprawdę wartościowi i do tej pory 
pełni pasji zawodowej, po prostu 
odchodzą. Ileż można bowiem walić 
głową w mur? Jedyna nadzieja w tych 
nauczycielach, którzy wciąż jeszcze 
walczą o szkołę, edukację i dzieciaki. 
Oby się nie poddali…

Tamara Olszewska

PISOWSKI TANIEC
na grobie edukacji

Jeden z protestów przeciw deformie 
oświaty. Wrocław 27.04.2019. 
Fot. Przemysław Kobylański
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Tak jak za dawnych czasów, 
w moim domu pojawili się wczo-
raj panowie wiadomego resortu.  
W PRLu byli to mało kulturalni pa-
nowie z SB, którzy dokonywali rewi-
zji w mieszkaniu szukając wrogich, 
antykomunistycznych materiałów 
i ulotek. Tym razem byli to dwaj 
kulturalni policjanci z dzielnicowe-
go komisariatu. Przybyli, aby mnie 
przesłuchać w takiej oto sprawie:  
W sierpniu zeszłego roku prowa-
dziłem w Ustrzykach Dolnych kon-
cert urodzinowy zespołu KSU. Na 
koncercie tym było blisko dziesięć 
tysięcy osób. W trakcie koncertu 
cześć widowni wznosiła okrzyki 
"Je...ć ...PiS!". Nikt stojący na scenie, 
ani ja, ani zespół nie inicjował tych 
okrzyków. Po prostu była to spon-
taniczna reakcja publiczności, któ-
ra w demokratycznym państwie 
ma przecież prawo krzyczeć co 
jej się podoba. Ja na początku my-
ślałem, że "Je...ć...PiS" to jest tytuł 
jakiejś nowej piosenki grupy KSU, 
ale jak się potem okazało, zespół 
jeszcze takiej piosenki nie napisał.

W nawiązaniu do słynnej pio-
senki KSU "Jabol punk" zapropo-
nowałem ze sceny zbudowanie  
w Ustrzykach Pomnika Polskie-
go Jabola. Pomnik taki (podobnie 
jak pomnik "glana" w Jarocinie) z 
pewnością byłby wspaniałą atrak-
cją turystyczną miasta. Propozy-
cja miała charakter humorystycz-
ny i tak też przyjął ją burmistrz 
miasta Bartosz Romowicz, który 
zespołowi KSU na urodziny po-
darował butelkę kultowego wina.  
Okrzykami "Je...ć... PiS" oraz pro-
pozycją budowy Pomnika Pol-

skiego Jabola poczuł się obrażony 
zacny obywatel miasta pan Adam 
Łukaszyk, który na koncercie co 
prawda nie był, ale kilka miesięcy 
później zobaczył jego fragmenty 
na You Tube. Obrażony obywatel 
(którego żona mocno udziela się 
w lokalnym PiS) zgłosił sprawę 
na policję, a ta wszczęła docho-
dzenie. Policja przesłuchała już 
na tę okoliczność organizatorów 
koncertu, burmistrza oraz także 
mnie. Sprawa toczy się zgodnie  
z procedurami. Trwają przesłu-
chania, sporządza się raporty i 
dokumenty, trwa analiza mate-
riałów filmowych, dokonuje się 
oględzin miejsca, w którym krzy-
czano nieprawomyślne hasła. Poli-
cja jak wiadomo nie ma co robić, 
więc pewnie z radością zajmuje 
się takimi rozkosznymi sprawami.  
Panom policjantom powiedziałem, 
że policja powinna ścigać te oso-
by, które zabraniają obywatelem 
krzyczeć hasła "Je...ć ...PiS" , bo poli-
cja powinna stać na straży konsty-
tucyjnego prawa do wolności wy-
powiedzi. Mili panowie policjanci 
tylko się smutno uśmiechnęli i to 
starczyło mi za cały komentarz. 
Przecież w tym kraju pod rząda-
mi Kaczora uznano już białą różę 
i czarne parasolki za "symbole nie-
nawiści", świeczki pod sądami za 
"symbole zdrady", a okrzyk "Lech 
Wałęsa" za okrzyk antypaństwo-
wy.

Pikanterii całej sprawie dodaje 
fakt, że wielce szanowny pan Adam 
Łukaszyk uznał, iż humorystyczna 
propozycja postawienia Pomni-
ka Polskiego Jabola w Ustrzykach 

obraża go ze względu na WYZNA-
NIE. Co ma "jabol" (tanie wino) do 
uczuć religijnych może wyjaśnić 
chyba tylko lekarz psychiatrii bądź 
Komisja Do Spraw Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Rozu-
miem, że jabol rani czyjś smak czy 
gust, ale wyznanie? Pewnie pan 
Adam Łukaszyk jako właściciel 
telewizji kablowej Bieszczady jest 
innego wyznania smakowego. Na 
przykład woli whisky czy dobry 
koniak. Spór w sprawie jabol kon-
tra whisky powinien jednak roz-
strzygać się w programie Magdy 
Gessler, a nie na komisariacie.

Poziom absurdu życia w Polsce 
pod rządami PiS przekroczył już 
dawno poziom klaunady i głupoty 
z filmu braci Marx "Kacza zupa". 
Tylko czekać, gdy podczas zjazdu 
Food Tracków znajdą się wrażli-
wi obywatele, których uczucia re-
ligijne urazi reklama hot dogów. 
Proszę o udostępnianie tego posta. 
Niechaj wszyscy się dowiedzą, jak 
wesoło bawimy się w państwie PiS.

Krzysztof Skiba
 

WoPaRach abSuRdu
Na prośbę muzyka i satyryka Krzysztofa Skiby upowszechniamy jego wpis z Facebooka 

(28.06.2019)

Krzysztof Skiba. Fot. Wikipedia.
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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. 
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Zet do zeta 
i będzie gazeta

Pomóż nam równoważyć rządową propagandę wspie-
rając wydruk pisma, które od 3,5 roku 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

(58)
– Szkoda, że minister Ziobro nie wytoczy 
mi procesu – westchnął zawiedziony 
mój Kot nad miseczką czegoś mocniej-
szego.
– Kotku, Tobie? Zapowiadał pozew 
przeciwko profesorom, ale na polece-
nie Prezesa już się wycofał. A czemu 
miałby wytoczyć proces Tobie, prze-
cież Ty nawet licencjatu nie masz?
– Nie mam, ale myślę podobnie jak pro-
fesorowie. A nawet jak Frasyniuk, który 

powiedział w TVN24, że Ziobro i jego wiceministrowie to 
zakute pały. Wyobrażasz sobie taki proces? Po jednej stro-
nie zakuta pała, po drugiej stronie Kot.
– Kocie, nie obrażaj rządowych magistrów prawa! Oni nie 
są zakutymi pałami, tylko uważają, że profesorowe, któ-
rzy uczyli ich prawa, nie mają o prawie pojęcia! I Trybu-
nał Sprawiedliwości w Luksemburgu też o prawie nie ma 
pojęcia! I nie ma pojęcia Rzecznik Generalny TSUE, który 
kwestionuje nasz KRS!
Futrzak wypił, nalał sobie do miseczki, znów wypił. Za-
myślił się i rzekł:
– No tak, teraz rozumiem, czemu policjanci w Przemyślu 
zatrzymali człowieka, który wołał „Precz z polskim faszy-
zmem!”
– Słusznie, że zatrzymali! – zacietrzewiłem się. – A po-
tem słusznie prokuratura uznała, 
że jednak zatrzymali niesłusznie!
Futrzak znów wypił i westchnął:
– Widzisz, Pańciu, i to jest właśnie 
nasza Polska za PiS. Tu już nikt nie 
wie, czy za słowo „precz” wsadzać 
do pierdla, czy tylko spałować.
m

Wakacje w pełni, ale plany dalszej ideologizacji 
szkół realizowane są w najlepsze. Minister Edukacji 
Narodowej sprawdzoną metodą faktów dokonanych 
ogłosił powołanie pełnomocnika rządu ds. wspierania 
wychowawczej funkcji szkoły. Decyzję tę tłumaczy waż-
nym interesem państwa, jakim jest realizacja koncepcji 
w zakresie wspierania wychowawczej funkcji szkoły. 

Niewątpliwie państwo ma w tym swój interes, cho-
ciaż niekoniecznie zbieżny z interesem szkół, którym 
dużo bardziej przydałaby się zwiększona liczba peda-
gogów i psychologów. W uzasadnieniu do rozporzą-
dzenia czytamy o „wspieraniu szkół w zabezpieczaniu 
uczniów przed dostępem do treści, które mogą stano-
wić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju.” Jakie 
treści nowy pełnomocnik uzna za szkodliwe możemy 
się tylko domyślać.

Edukacja seksualna oczywiście zostanie zakazana, 
zaraz za nią działania równościowe i antydyskrymi-
nacyjne, lekcje o Konstytucji może zostaną zastąpio-
ne uczącymi dyscypliny lekcjami strzelania… Zaś jeśli  
o dyscyplinie mowa, plany wzmocnienia kontrolnej roli 
kuratoriów i ograniczeniu autonomii szkół i nauczycieli 
są już mocno zaawansowane.

Elżbieta Majewska-Cieśla

SZKOŁA NA 
PRAWO ZWROT 


