
Tak sobie czytam komentarze tych „neutralnych”  
i „apolitycznych”, i wychodzi na to, że jeżeli się coś złe-
go dzieje, to winni są ci, którzy to pokazują. Ludziom nie 
przeszkadza sam fakt, że coś złego się dzieje. Im prze-
szkadza fakt, że się ich o tym informuje. Chcą mieć prawo 
do niewiedzy.

Kilka dni temu, na naszej codziennej demonstra-
cji, były z nami matki niepełnosprawnych dzieci. Jedna  
z nich opowiadała przez mikrofon o tym, jak została 

potraktowana przez ludzi, kiedy chciała wziąć udział  
w spotkaniu z Morawieckim. Zacytowała przekleństwa, 
które poleciały w jej stronę. Podleciała do niej kobieta  
z dzieckiem i zaczęła się wydzierać, że ma urlop i nie ży-
czy sobie tego słuchać. Jedna matka z dzieckiem nie ży-
czy sobie słuchać, jak została potraktowana inna matka 
z dzieckiem...

Pokazując nagrania z Białegostoku, słyszę pytania: 
Po co to pokazujecie? Po co to nakręcacie? Tego się nie 
da słuchać. Sami prowadzicie do eskalacji. Kiedy piszę  
o faszyzmie, słyszę że mam obsesję i promuję faszyzm.

Wychodzi na to, że dla wielu ludzi niewiedza to bło-
gosławieństwo. Co najmniej połowa społeczeństwa ni-
czego sobie tak nie ceni, jak prawa do niewiedzy. Ludzie 
po prostu nie chcą wiedzieć i już. Dla tych ludzi winnym 
jest ten, kto zmusza ich do wiedzy. Naprawdę niegłupia 
była koncepcja z pigułką w Matrixie. Dzisiaj wiem, że 
większość ludzi wiele oddałaby za pigułkę, po której nie 
będą musieli niczego widzieć, słyszeć, nie będą musieli 
za nic brać odpowiedzialności.

Jako dzieciak, kiedy powoli odkrywałam do czego 
zdolni są ludzie, zastanawiałam się, jak to w ogóle było 
możliwe, że ludzie dopuścili do niewolnictwa i ustanowili 
je prawem, czy też dopuścili do budowy obozów koncen-
tracyjnych, gdzie masowo palono ludzi. Nie potrafiłam 
zrozumieć dlaczego ludzie przeciw temu nie protestowa-
li? Dlaczego nie stawali w obronie tych krzywdzonych? To 
zdumienie towarzyszyło mi praktycznie całe życie i towa-
rzyszy do dzisiaj. Jak można nie chcieć znać prawdy?

Teraz przyszło mi doświadczyć odpowiedzi na to py-
tanie. Odpowiedź widzę codziennie w zachowaniu prze-

chodniów. Widzę ją w złości skierowanej w naszą stro-
nę, bo pokazujemy to, co jest dla wielu tak niewygodne. 
Ma być wygodnie i komfortowo, a tę wygodę i komfort 
może zapewnić tylko kłamstwo.

Apogeum nienawiści ze strony „neutralnych” nastąpi, 
kiedy dojdzie do wydarzeń, których nie da się już bagate-
lizować, od których nie da się uciec. W oczach tych ludzi, 
to będzie nasza wina. Tych, którzy o tym mówili i ostrze-
gali.

Wszystkie protesty pod sądami itd. mogli skwitować 
tym, że nie interesują się polityką. Ale jak tu się wytłu-
maczyć, kiedy chodzi o bicie bezbronnych ludzi na ulicy?

Za Białystok ludzie nie mają pretensji do tych bandy-
tów. Ludzie mają pretensje do pobitych, że tam byli i do 
tych, którzy o tym mówią i to pokazują.

Tak wygląda cała prawda historyczna o nas, Pola-
kach. Ludzie myślący w ten sposób, zawsze wybiorą tę 
historię, gdzie Polak jest bohaterem, a nie bandytą. I ab-
solutnie nie będzie im to robiło różnicy, jeżeli będzie to 
kłamstwo. Ładne, racjonalne i wygodne kłamstwo, prze-
cież nie jest złe, prawda?

Ludzie kochają kłamstwa. Nie potrafią bez nich żyć,  
i znienawidzą cię, kiedy tylko spróbujesz im te kłamstwa 
odebrać.

Gabriela Lazarek
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Życzenia dla Białostocczan podczas wrocławskiej manifestacji 
solidarnościowej, 27 lipca 2019. Fot. Olga Szelc.
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Zmarły niedawno w wieku 100 
lat kompozytor i multiinstrumen-
talista Leopold Kozłowski w wy-
wiadzie-rzece dla Jacka Cygana 
opowiedział o losach Żydów w jego 
rodzinnym miasteczku – Przemyśla-
nach. Najpierw wszystkich wezwano 
lub spędzono do miejscowego get-
ta, a następnie wywieziono do obo-
zów śmierci, a na krańcach miasta 
umieszczono tablice "Juden frei".

Takie było moje pierwsze skoja-
rzenie, gdy przeczytałem o pomyśle 
redaktorów tygodnika i dziennika 
"Gazeta Polska Codziennie" załą-
czenia karygodnych wlepek: „Strefa 
wolna od LGBT”.  Gazeta finanso-
wana przez PiS-owskiego senatora 
Grzegorza Biereckiego oraz przez 
spółki Skarbu państwa, z polecenia 
partii Kaczyńskiego hojnie dofinan-
sowuje umieszczane tam treści. 

Podobne sygnały pojawiały się 
już kilka miesięcy wcześniej. Niektó-
re samorządy wojewódzkie i powia-
towe w południowo-wschodniej Pol-
sce, w których większość mieli radni 
partii rządzącej, na wyścigi podejmo-
wały uchwały o tym, że na ich tere-
nie nie będzie miejsca dla „ideologii 
LGBT”. Choć jako żywo nie ma czegoś 
takiego. LGBT, to nie ideologia a je-
dynie skrótowiec odnoszący się do 
żywych ludzi – lesbijek, gejów, osób 
biseksualnych oraz osób transpłcio-
wych. Tymczasem chodziło o to, 
żeby nie dopuścić do przyjętej jesie-
nią zeszłego roku uchwały radnych 
Warszawy o edukacji antydyskrymi-
nacyjnej i seksualnej. To niepojęte, 
że można zabraniać działań, których 
celem jest zmniejszenie zagrożenia 
wobec szkolnej przemocy rówieśni-
czej na tle nietolerancji wobec inno-
ści! Jak wytłumaczyć zakaz uczula-
nia dzieci i młodzieży na zagrożenia 
pedofilią ze strony dorosłych? I nie-
ważne, że już wcześniej takie uchwa-

ły i idące w ślad za nimi działania 
podjęto w innych miejscach Polski. 
No, ale co Warszawa, to Warszawa. 
Prezydentem jest przecież polityk 
Platformy Obywatelskiej, od które-
go zresztą czołowi politycy tej partii 
tchórzliwie się zdystansowali. 

W odzewie na judzące przemó-
wienia Jarosława Kaczyńskiego oraz 
wypowiedzi niektórych biskupów 
Kościoła katolickiego funkcjonariu-
sze i działacze partii PiS oraz du-
chowni Kk zaczęli głosić kłamliwe 
oskarżenia. Najbardziej absurdalne 
z nich to straszenie seksualizacją 
dzieci oraz nauką masturbacji już od 
przedszkola. Ciśnie mi się na usta py-
tanie komu zależy na tym, aby dzieci 
nie zdawały sobie sprawy, w jakich 
przypadkach są krzywdzone. Pod 
płaszczykiem ochrony rodziny tylny-
mi drzwiami wprowadzana jest za-
sada „tylko nie mów nikomu” i przy-
zwolenie na przemoc. I nieważne, że 
mogą ucierpieć najsłabsi, którzy nie 
będą świadomi ani tego, że mają pra-
wo do obrony ani tego, do kogo mogą 
się o tę pomoc zwrócić.

Wróćmy jednak do skandaliczne-
go pomysłu z wlepką "Strefa wolna od 

LGBT". Nie wiadomo, co miałaby ona 
znaczyć. Czy miejsca (sklepy, urzędy, 
lokale gastronomiczne czy tramwaje 
i autobusy) oznaczone tą wlepką ob-
jęte miałyby być zakazem wstępu dla 
osób nieheteronormatywnych? Jak 
w czasie okupacji tramwaje, kina czy 
kawiarnie? I jak miałyby być te oso-
by identyfikowane? Rozpowszechni 
się jakiś list gończy z podobiznami? 
Lub zobowiąże do noszenia naszy-
tych na odzież oznaczeń, jak w czasie 
okupacji wszywki z Gwiazdą Dawida 
lub literą "P"? Albo jak w Auschwitz 
różowe trójkąty?

No i jak to się ma do Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz mię-
dzynarodowych konwencji o pra-
wach człowieka, wedle których dys-
kryminacja osób m.in. ze względu na 
orientację seksualną jest niedopusz-
czalna? Konstytucja w art. 32 zabra-
nia dyskryminowania kogokolwiek  
z jakichkolwiek przyczyn. Wszystkim 
obywatelom art. 47 mówi wprost  
o prawie do decydowania o swoim 
życiu osobistym. Jeszcze bardziej 
kategorycznie o prawach człowieka 
i zakazie dyskryminacji z jakichkol-
wiek przyczyn mówi Europejska Kar-
ta Praw Człowieka w art. 14 w swoim 
ujednoliconym tekście z 2010 r. 

Wydarzenia w Białymstoku i ma-
sowy sprzeciw wobec bandyckich 
napadów na uczestników tamtej-
szego Marszu Równości spowodo-
wały nieszczerze wyrażoną kryty-
kę ze strony rządzących, a Kościół 
słowami hierarchów właściwie nie 
powiedział nic, co mogłoby zahamo-
wać nienawiść wobec protestujących 
osób nieheteroseksualnych i tych, 
którzy solidaryzują się z ich walką  
o równe prawa. 

Na wysokości zadania stanął 
jednak sąd, który wydał orzeczenie,  
w myśl którego nakład gazety wraz  
z wlepką powinien zostać wstrzy-
many i nie trafić do sprzedaży. Mam 
obawy, że gazeta mimo to będzie 
sprzedawana, a ukarany zostanie sę-
dzia, który miał odwagę wydać orze-
czenie zgodne z obowiązującym pra-
wem polskim i międzynarodowym.

Stefan Kubów

Strefa wolna od LGBT 
(i od przyzwoitości)

W odpowiedzi na akcję "Gazety Polskiej" 
Kampania Przeciw Homofobii przygoto-
wała swoje naklejki. Fot. materiały KPH.



Numer 8 (42), Sierpień 2019 3      

Gdy Grzegorz Schetyna mówił, 
że posłowie PO nie pójdą w marszu 
przeciw przemocy organizowanym 
po tym, co stało się w Białymstoku 
brzmiał zupełnie jak Robert Biedroń 
i jego słynne „to nie moja wojna”  
w kontekście bojkotu TVP.

Jak zwykły aparatczyk – koniunk-
turalista, który pokalkulował, że mu 
się nie opłaca.

Biedroń wolał chodzić do TVP, 
bo chciał, aby w mediach było go jak 
najwięcej. Nie miało znaczenia, ile 
szlamu wylewa się na antenie.

Schetyna zrobił to, co zawsze – 
wyborczą kalkulację przedłożył po-
nad przyzwoitość. Jak wcześniej przy 
okazji uchodźców, czy wystąpienia 
Jażdżewskiego. Ktoś powie – świetny 
strateg. Ja powiem – tchórz i oportu-
nista. I gdzieś mam ten prymitywny 
argument, że nie wolno krytykować 
PO, bo to oznacza wspieranie Prawa  
i Sprawiedliwości.

Uczestnictwo posłów w rozma-
itych manifestacjach organizowa-
nych przez Obywateli RP, Ogólno-
polski Strajk Kobiet, czy środowiska 
LGBT, jeśli do tej pory nie było obo-
wiązkiem, teraz stać się nim powin-
no. Od momentu nowelizacji ustawy 
o zgromadzeniach, która w sposób 
brutalny naruszyła jedno z ważniej-
szych praw obywatelskich – pra-
wo do manifestowania własnych 
poglądów. Uzbrojeni w immunitet 
posłowie powinni iść w pierwszym 
rzędzie każdej demokratycznej ma-
nifestacji. Nie idą – moim zdaniem – 
z tchórzostwa.

Tchórzostwa narzuconego szere-
gowym posłom przez zarząd partii.

W znakomity sposób wyjaśnił mi 
to, choć nieświadomie, jeden z naj-
bardziej pracowitych i uczciwych po-
słów PO – Michał Jaros, który przy-
znał, że PO nie pójdzie w marszu, „bo 
to marsz dla ludzi, a nie dla partii 

politycznych”.
Partie, przyznał więc nieświado-

mie Jaros, to nie ludzie. To maszyny, 
przedsiębiorstwa, mechanizmy. Je-
śli nawet interesują się problemami 
„zwykłych Polaków”- to tylko na po-
kaz. Nie robią nic, czego wcześniej 
zarząd nie zatwierdzi jako politycz-
nie opłacalne. Krzyczą z plakatów 
wyborczych, że chcą być „bliżej lu-
dzi”, ale dzieje się tak tylko dlatego, 
że komuś wyszło z takich, czy innych 
badań, że to slogan, który „zażre”.

Co nie „zażre”, tego partie nie ro-
bią. Skoro z badań wyszło Schetynie, 
że maszerowanie w obronie bitych w 
Białymstoku niesie ze sobą politycz-
ne ryzyko, musiał zakomunikować 
oficjalnie, że posłowie PO w marszu 
nie pójdą. I pal sześć, że Jaros, Brej-
za, czy Arłukowicz pewnie poszliby, z 
poczucia zwykłej, ludzkiej solidarno-
ści. Grzegorz Schetyna ma inny plan, 
a wbrew Schetynie, jak wiadomo, nie 
robi się niczego.

To, że trzeba i można stanąć ra-
mię w ramię z kopanymi, lżonymi, 
obrażanymi pokazał człowiek, który 
przyzwoitości nie wycenia i nigdy 
nie wyceniał – Władysław Frasyniuk. 
Usiadł na ulicy obok Obywateli RP w 
jednej z kontrmanifestacji do mie-
sięcznicy smoleńskiej. Miesięcznice 
te odbywały się przez ponad dwa 
lata w oparciu o prawo o zgroma-
dzeniach cyklicznych, najprawdo-

podobniej niekonstytucyjne. 
Wczoraj został za to uznany winnym 
przez Sąd Rejonowy dla Warszawy 
Śródmieścia. Bez immunitetu, bez 
partyjnego wsparcia, ryzykując wła-
sny biznes, Frasyniuk, jak przed laty, 
z łatwością pstryknięcia palcem po-
kazał, że ma więcej odwagi niż cała 
Platforma razem wzięta. Obok niego 
nie usiadł na ulicy żaden z sejmo-
wych polityków opozycji.

Wstyd. Należało usiąść.

Bezpieczni we własnych biurach 
poselskich, otoczeni wianuszkiem 
ochroniarzy, posłowie opozycji jesz-
cze długo nie będą w ważnych spra-
wach bliżej ludzi, jeśli miałoby to na-
razić ich na zarzut sprzyjania takiej 
czy innej „ideologii”. Zarzut z grun-
tu głupi – marsze LGBT nie służą 
wszak „promocji homoseksualizmu” 
– wierzcie mi lub nie, ale ani idący 
w marszu (ani marsz obserwujący) 
heteroseksualni mężczyźni nie za-
pragną nagle, po powrocie do domu, 
uprawiać miłość francuską z sąsia-
dem z pierwszego piętra. Marsz słu-
ży tylko i aż wyartykułowaniu głośno 
i na ulicy, że w wolnym kraju musi 
znaleźć się miejsce dla wszystkich, 
niezależnie od tego czy kochają się  
w mężczyźnie, czy w kobiecie.

Należy o tym pamiętać, tak jak 
o tym, że warto być przyzwoitym 
i uczciwym, choć nie zawsze się to 
opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, 
ale nie warto.

Kto to powiedział? Jeden z naj-
większych autorytetów Platformy 
Obywatelskiej, żołnierz AK, uczest-
nik Powstania Warszawskiego, wię-
zień obozu koncentracyjnego Au-
schwitz, szef MSZ i sekretarz stanu  
u Donalda Tuska – Władysław Barto-
szewski.

Człowiek, który nie kalkulował 
nigdy.

Aleksander Twardowski

PARTYJNE KALKULATORY
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Tak to już jakoś jest, że Polacy lubią się dzie-
lić na dwie strony. Nie jest to tylko nasza przypa-

dłość, ale w niej jakoś szczególnie celujemy. Dwudziesto-
wieczny dyskurs polityczny trafnie spuentował Giedroyć 
słynnym stwierdzeniem, że Polską rządzą dwie trumny: 
Piłsudskiego i Dmowskiego. Mieliśmy komuchów i so-
lidaruchów, a w poprzednim stuleciu białych i czerwo-
nych, szkoły warszawską i krakowską, pozytywistów  
w zwarciu z „romantykami”, itd. Wszystko zawsze „na 
pół” i chociaż rzeczywistość za każdym razem była dużo 
bardziej skomplikowana, to takimi właśnie podziałami tę 
rzeczywistość opisywano.  A niech tylko ktoś próbował 
inaczej, to zaraz następowało mniej czy bardziej świado-
me zjednoczenie dwóch głównych nurtów, aby wspólnie 
zatłuc odszczepieńców.

Jeden jednak podział w naszej historii istniał nieomal 
od początku „nowożytnej polityki” i stanowił jednocze-
śnie praojca i pramatkę całej naszej sytuacji, zatruwa-
jąc nas przez wieki jako wielkie nieporozumienie. Ma 
on symbol, młodszy od samego zjawiska (a jakże, bo co 
w Polsce nie ma swego symbolu), który w opisach na-
wet tych, współczesnych znajduje co jakiś czas swoje 
miejsce. Symbolem tym są dwie konfederacje z czasów 
upadku I Rzeczpospolitej – barska (1768-72) i targowic-
ka (1792). Ta druga, bardziej znana jako symbol zdrady 
narodowej, co chwila wykwita na ustach tych czy innych 
współczesnych reprezentantów wszystkowiedzy. Spora 
w tym zasługa samej nazwy tego niepozornego ukraiń-
skiego miasteczka, które kiedyś leżało na granicy Rzecz-
pospolitej z rosyjskim imperium, a kojarzy się z targiem, 
znaczy sprzedaniem się i jako prosty konstrukt z łatwo-
ścią znajduje dojście do zakutych czerepów, z których 
przy rożnych okazjach wydobywa się słynne „Targowi-
ca! Targowica!”. Czerepy oczywiście nie mają pojęcia,  
o co chodzi, ale że chwytne, to używają. Niedawnego cza-
su używały do wyrzygania.

Drugi symbol to Bar... Och ach! Wzięli na warsztat te-
mat już nasi romantycy ze Słowackim na czele w „Księ-
dzu Marku” (a wiadomo, Słowacki wielkim poetą był  
i basta) i tak niemiłosiernie zgwałcili, że stała się konfe-
deracja barska protoplastką wszelkich naszych powstań, 
o których wiadomo było tylko jedno, że skończyć się 
musiały wprawdzie realną klęską, ale za to zawsze „mo-
ralnym zwycięstwem”. Następna narodowa kalka, która 
wciąż od nowa każe kolejnym pokoleniom podejmować 
beznadzieją walkę, kończącą się zawsze tak samo – ruiną.  
A potem mamy: „Polacy nic się nie stało”. Jedziemy dalej. 
Jest więc konfederacja barska symbolem polskiego cudu, 
ducha, duszy, i wszelkiej, oblukrowanej romantycznie do 
mdłości, wyższości umęczonej Polonii – owego „Mesja-
sza”, „Chrystusa narodów” i innych tych wymyślonych 

pierdół z odwiecznej, szkolnej podstawy programowej. 
Nawet Kaczmarski uległ temu nieporozumieniu...

Była bowiem owa „szlachetna” konfederacja barska 
wykwitem najgorszych cech polskiej rzeczywistości,  
a raczej jej polityczno-społecznej patologii. Powołana  
w imię obrony „tradycyjnych wartości”, czyli możliwości 
prześladowania różnowierców i swobodnego korzysta-
nia z niewolnictwa, którym zagrożenie niosły „europej-
skie nowinki”, powołana w imię „obrony niepodległości” 
przed rosyjskimi zakusami, ale... z rosyjskiej inspiracji. 
Wsparta otwarcie przez urażonych i sfanatyzowanych 
oligarchów, którzy nie chcieli równouprawnienia reli-
gijnego, ale finansowani byli prawosławnymi rublami 
z Petersburga i protestanckimi talarami z Berlina... Ze 
złośliwą satysfakcją obserwowana przez „europejską  
i postępową” familię Czartoryskich, która chciała władzy 
i osadziła na tronie figuranta Stanisława Poniatowskie-
go. Ten okazał się (przynajmniej do momentu wybuchu 
barskiej konfederacji) samodzielny i intelektualnie zdol-
ny do skupienia wokół siebie najlepszych i najmądrzej-
szych głów w celu ratowania kraju. Niestety chęć władzy 
i urażone ambicje skutecznie zasłoniły, nie pierwszy i nie 
ostatni raz, horyzonty „reformatorskiej opozycji”. Polo-
nia w całej swej okazałości.

A Targowica? Nie. Wybielić jej się nie da. Tak, to 
słusznie symbol zdrady, tylko nie takiej jak się więk-
szości wydaje. Targowica – to przede wszystkim sym-
bol beznadziei i bezradności, w której pogrążyli się tak 
zdrajcy, jak i patrioci i nikt nie wiedział, kto jest kim tak 
do końca. To jeden z najbardziej skomplikowanych i do 
dzisiaj niewyjaśnionych aktów (czy raczej historycznych 
procesów) polskiego fatalizmu, w którym niezależnie od 
intencji jednych, czy drugich finał zawsze musiał być ten 
sam... Czy aby na pewno? Nie wiem, ale chocholi taniec 
tego fatalizmu trwa po dzień dzisiejszy.

Artur Brzozowski

Chocholi taniec trwa

Romantyczna wizja konfederacji barskiej. Kazimierz Pułaski pod 
Częstochową, obraz Józefa Chełmońskiego z 1875 roku.
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Współcześnie każdy używa sło-
wa „faszyzm” na własne potrzeby. 
Dla skrajnej lewicy dowolna gruba 
ryba w korporacji pasuje do tego 
słowa. Dla prawicy faszystą jest Ba-
rack Obama, co nie przeszkadza jej 
nazywać go także socjalistą i ukry-
tym islamistą. Praktycznie każde 
denerwujące zachowanie lub dzia-
łanie możemy dziś określić mianem 
faszystowskiego, osłabiając w ten 
sposób działanie słowa, które po-
winno brzmieć tak mocno, jak na to 
zasługuje. 

Co zatem współcześnie oznacza 
faszyzm i jak rozpoznać jego wy-
znawców? Przede wszystkim: faszy-
ści postrzegają świat wyłącznie we-
dług klucza my kontra oni. Zawsze 
też jest w tym jakiś aspekt przemocy 
– niekoniecznie fizycznej, za to sto-
sowanej z pozycji siły i przewagi po-
litycznej w stosunku do mniejszości. 

Faszyzm, co ciekawe, często po-
jawia się w wyodrębnionej etnicznie 
lub rasowo grupie, w trudnych wa-
runkach ekonomicznych z silnym po-
czuciem dyskryminacji. Nie chodzi  
o to, co ludzi mają, lecz o to, co ich zda-
niem powinni mieć i czego się oba-
wiają. To strach nadaje faszyzmowi 
siłę przenikania do wszystkich grup 
społecznych. Żaden ruch społeczny 
nie rozkwitnie bez masowego po-
parcia. Faszyzm jednak w szczególny 
sposób przyciągnąć potrafi do siebie 
zarówno możnych i wpływowych 
tego świata, jak i szarych obywateli, 
a więc zarówno tych, którzy chcą coś 
nowego na tym zyskać, jak i tych, któ-
rzy nie mają już nic do stracenia. 

W tym kontekście faszyzm nale-
ży postrzegać nie tylko jako ideolo-
gią polityczną, lecz także jako narzę-
dzie przejęcia i utrzymania władzy. 
Postulaty nazistowskiej niemieckiej 
partii narodowo-socjalistycznej od 
samego początku miały charakter 
antysemicki, antyimigrancki, a jed-
nocześnie dotyczyły wyższych eme-
rytur, lepszych możliwości eduka-
cyjnych dla najbiedniejszych, zakazu 
pracy dla dzieci, podwyższenia po-
ziomu opieki zdrowotnej dla matek. 

Przy całej swojej rasistowskiej ide-
ologii naziści we własnym wyobra-
żeniu byli po prostu reformatorami. 

Znanych liderów faszystowskiej 
ideologii zawsze też charaktery-
zowała charyzma. Potrafili wejść  
w pełne ekspresji relacje z tłumem  
i – przyjmując rolę centralnego obiek-
tu kultu – wyzwalali w swoich wy-
znawcach gorące emocje. W podobny 
sposób faszyzm zapuścił współcze-
śnie macki w głąb demokracji.  
W przeciwieństwie do narzuconych 
z góry systemów monarchistycznych 
bądź dyktatur wojskowych, współ-
czesny faszyzm karmi się szerokim 
niezadowoleniem społecznym wy-
nikającym z utraty pracy, poczucia 
upokorzenia, czy zagrożenia naro-
dowej tożsamości. Im silniejsze nie-
zadowolenie, tym chętniej tysiące 
zwolenników czci takiego przywód-
cę za jego mrzonki o odrodzeniu czy 
obietnice odzyskania rzekomo skra-
dzionych dóbr i wartości. 

Podobnie jak przywódcy mniej 
radykalnych ruchów społecznych, 
ci świeccy misjonarze wykorzystują 
powszechną tęsknotę ludzi, aby być 
częścią większego planu. Energię 
czerpią z podsycania agresji oraz –  
w sprzyjających warunkach – z na-
strojów ekspansjonistycznych (jak 
np. w dzisiejszej Rosji). 

Co dzieje się, gdy wypełni się 
plan przejęcia rządów? W jaki spo-
sób faszyści kontrolują władzę? To 
proste – kontrolując informacje. I to 
właśnie jest dziś największym po-
wodem do niepokoju. Dla większości 
z nas zdobycze rewolucji technolo-
gicznej stanowią przede wszystkim 
nieograniczony środek do wymia-
ny poglądów lub źródło informacji  
o drugim człowieku i świecie. Za ho-
ryzontem zaczyna jednak czaić się 
widmo Wielkiego Brata z dostępem 
do masy danych osobowych, zgro-
madzonych przez media społeczno-
ściowe. Jeżeli reklamodawca potrafi 
na ich podstawie zbudować indywi-
dualny profil klienta, to co powstrzy-
ma rządy faszystowskie przed dzia-
łaniami o podobnym charakterze? 

Jeszcze większy niepokój 
budzą agenci zamieszczają-
cy fake newsy na fałszywych 
stronach internetowych oraz 
Facebooku. Co więcej, nowe techno-
logie umożliwiają ekstremistycznym 
organizacjom budowanie środowisk 
zwolenników teorii spiskowych, nie-
prawdziwych koncepcji czy fałszy-
wych opinii na temat określonych 
zjawisk czy wydarzeń. Niemal każde 
wielokrotnie powtarzane stwier-
dzenie, nawet najbardziej fałszywe, 
prędzej czy później zostanie uznane 
za prawdopodobne. Internet, będąc 
z założenia przestrzenią wolności 
i źródłem wiedzy, w określonych 
przypadkach odgrywa rolę przeciw-
ną i to na dużą skalę. 

Podsumowując: faszyzm stanowi 
ekstremalną formę rządów autory-
tarnych. Liderzy wymagają od oby-
wateli bezwzględnego posłuszeń-
stwa w ściśle określonych ramach. 
Towarzyszy mu nacjonalizm w wy-
daniu fanatycznym. Taka doktryna 
polityczna wywraca do góry noga-
mi tradycyjny porządek społeczny,  
w którym społeczeństwo odda-
je władzę politykom, oczekując od 
nich w zamian poszanowania dla 
ich praw obywatelskich. W pań-
stwie faszystowskim władza pocho-
dzi od wodza, a wybrani obywatele 
nie mają żadnych praw, lub mają je 
znacznie ograniczone. Wszyscy zaś 
mają służyć przywódcom; zadaniem 
rządu jest sprawować władzę. Rząd 
taki silnie identyfikuje się z wybraną 
grupą społeczną i czuje się upraw-
niony przemawiać w jej imieniu. Nie 
zważa na prawa należne innym. Jest 
w stanie użyć wszelkich środków, nie 
wyłączając przemocy, na drodze do 
osiągnięcia własnych celów. 

Brzmi znajomo nawet dla pol-
skich realiów? Więc już wiecie, dla-
czego nie możemy spać spokojnie. 

Dorota Wojciechowska-Żuk

Tekst powstał na podst. książki Madele-
ine Albright, Faszyzm. Ostrzeżenie (przeł. 
Katarzyna Mironowicz), Wydawnictwo 
Poltext, Warszawa 2018.

FASZYZM NASZ POWSZEDNI
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Z roku na rok jest coraz więcej marszy 
równości. Tęcze wciskacie na każdym 
kroku. O co wam w ogóle chodzi?

Chodzi o równość – o te same pra-
wa, które ma heteroseksualna więk-
szość. O zwykłe, normalne życie, w 
którym nie byłoby strachu w pracy, na 
ulicy, w rodzinie. O brak dyskryminacji.

TO STRASZNE 

lgbt
Przewodnik po mitach  
dla każdego

Ale dajcie spokój z tą dyskryminacją. Jaka dyskrymina-
cja? Jak nie będziecie szerzyć tej swojej ideologii LGBT, 
to nikt was nie będzie ruszał.

Nie ma czegoś takiego, jak „ideologia LGBT”. Co by 
to w ogóle miało znaczyć? Skrót LGBT to po prostu skrót 
od określeń: lesbijki, geje, osoby biseksualne i  transsek-
sualne. To ludzie, nie żadna ideologia. A ich dążeniem nie 
jest wymyślenie jakiejś nowej ideologii, a uzyskanie tych 
samych praw, które mają osoby heteroseksualne: uzna-
nie małżeństw, ochrona rodzin, bezpieczeństwo.

Jak można uznać małżeństwa homo, 
skoro to nie jest normalne, to dewiacja!

Orientacja seksualna to nie dewia-
cja, to po prostu różne warianty tego 
samego – potrzeby bliskości, poczucia 
atrakcyjności, pociągu seksualnego. 
Tyle, że dotyczący osób tej samej płci. 

Homoseksualność występuje na-
turalnie w przyrodzie u wielu gatun-
ków zwierząt. Od zawsze występuje 
też u ludzi, w różnych kulturach by-
wała dyskryminowana, zwalczana lub 
tolerowana. Dziś na podstawie badań 
naukowych wiemy, że jest to zjawisko 
zupełnie normalne.

Nawet jeśli to naturalne, nie można tego propago-
wać! Jak wszyscy będą homo, to kto będzie rodził 
dzieci?

Nie da się „propagować” homoseksualności bądź 
transseksualności. Nikt nie zostaje ot tak gejem czy 
osobą transpłciową, jest się nim/nią od urodzenia, 
tylko na początku tego nie widać, bo dzieci nie czują 
jeszcze pociągu seksualnego. To tak, jak z osobami 
leworęcznymi – że ktoś jest leworęczny odkryje do-
piero, jak zacznie rękami pracować lub pisać. Co do 
dzieci, to w "tęczowych" rodzinach wychowuje się w 
tej chwili w Polsce co najmniej 50 tys. dzieci. Homo-
seksualność nie oznacza bezpłodności.

No tak, to jak homo chcą mieć dzieci, to 
pewnie po to im legalizacja małżeństw  
i karty LGBT w Warszawie. Aby seksuali-
zować dzieci!

Ludzie o innej orientacji nie różnią się 
niczym od heteroseksualnej większości. 
Homoseksualność nie ma związku z pe-
dofilią, a seksualność to naprawdę nie jest 
najważniejsza sfera ich życia. Jednak trud-
no mówić o swoich prawach w oderwaniu 
od orientacji, skoro one są łamane właśnie 
ze względu na nią. A rozpowszechniane  
w sieci informacje, jakoby na lekcjach wy-
chowania seksualnego dzieci miały być 
uczone masturbacji są nieprawdziwe.
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TO STRASZNE 

lgbt Ale wy seksualizujecie dzieci choćby 
na marszach! Po co Wam te przebie-
ranki, kolorowe stroje czy nagie po-
śladki? Wstydu nie macie?

Na marszach w Polsce nie ma żad-
nych nagich pośladków, a stroje? Cóż, 
czy ktoś chce wprowadzić przepisy, kto 
jak ma się ubiera na ulicy? 

A co do wstydu... o niego właśnie 
w marszach chodzi. O to, żeby być wi-
docznym, żeby się nie wstydzić tego, 
kim się jest. Bo to nie powód do wsty-
du. To społeczeństwo od zawsze szczu-
ło na inność, kazało "siedzieć w szafie". 
Tylko, że dłużej nie możemy udawać, że 
nas nie ma.  Bo nikt nigdy nie przyzna 
nam praw, jakie ma reszta społeczeń-
stwa.

To po to atakujecie religię i Kościół i chcecie 
niszczyć polskie rodziny?

A w jaki sposób czyjeś szczęście niszczy in-
nych? Jak dwie lesbijki, lub dwóch gejów two-
rząc własną rodzinę niszczą inne? Przecież to 
absurd. Poza tym nikt nie atakuje Kościoła, to 
polski Kościół katolicki wciąż potępia społecz-
ność LGBT, zresztą wbrew zapisom własnego 
Katechizmu, który nakazuje wobec osób homo-
seksualnych zachować szacunek, cierpliwość  
i troskę.

Nie atakujecie? A po co były na 
marszach waginy, Maria w tę-
czowej aureoli, po co wam marsz  
w Częstochowie, Białymstoku 
czy Rzeszowie?

Marsze  odbywają się wszę-
dzie tam, gdzie chcą go zorgani-
zować lokalne społeczności LGBT. 
Przecież mieszkamy wszędzie, 
także w Częstochowie czy Bia-
łymstoku! Około 5% populacji 
jest innej orientacji niż heterosek-
sualna. Przecież te osoby nagle 
nie znikną. To właśnie tam wspar-
cie dla nich jest najważniejsze.

Tylko po co te prowokacje? To ma być wsparcie?

Nikt nie atakuje Kościoła, ani tym bardziej wierzących. 
Od Kościoła domagamy się jedynie szacunku. Wagina to  
był akurat pomysł feministek, które w ten sposób protestu-
ją przeciwko patriarchalnemu podejściu do spraw aborcji. 
Podkreślają w ten sposób, że to kobiety powinny mieć de-
cydujący głos w tej sprawie, a nie mężczyźni i to na dodatek 
duchowni, którzy sami dzieci nie mają. Natomiast tęczowa 
aureola u Maryi, to nie atak, a właśnie chęć obrony przed 
atakiem ze strony Kościoła. Zwrócenie uwagi, że wśród 
wiernych też są osoby LGBT i należy im się szacunek.

Jak chcecie szacunku, to sami pierwsi musicie go oka-
zywać większości.

Nie może być tak, ze w parafiach szczuje się na nas, 
przedstawia jako przestępców i dewiantów. Mówi o nas, 
jak o pedofilach. Nie ma żadnych dowodów na to, że 
osoby homoseksualne częściej są pedofilami niż hetero. 
Najczęściej dzieci krzywdzą osoby im bliskie – ktoś z ro-
dziny, nauczyciel, trener lub ksiądz – osoby, do których 
dziecko ma zaufanie. Zresztą nieważne kim jest pedofil, 
najważniejsze, aby był karany, jeśli dopuścił się czynów 
pedofilskich. I tu problem z kościołem polega na tym, że 
on chroni swoich funkcjonariuszy, a teraz jeszcze rozpętał 
atak na LGBT, by odwrócić uwagę od swoich problemów.

Dyskryminacja osób homo-
seksualnych ma długą tradycję  
i sama nie zniknie. Dopóki będzie-
my cicho to na pewno nic się nie 
zmieni na lepsze. Na gorsze może 
zawsze – homoseksualiści trafiali 
do obozów śmierci III Rzeszy, byli 
prześladowani w ZSRR, karano 
ich w większości krajów Europy 
jeszcze w XX wieku, a w krajach 
muzułmańskich karze (ze śmier-
cią włącznie) do dziś. Właśnie mija 
50 lat, odkąd ruchy LGBT zaczęły 
swą walkę o równouprawnienie. 
Ale nigdzie nie jest ono możliwe 
bez życzliwości i wsparcia reszty 
społeczeństwa. Pomożecie? Maciej Pokrzywa
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Siedemnastoletnia Mary-
sia z Gorzowa swego czasu 
stała się bohaterką prawicy. 
Nazwała bowiem ówczesne-

go premiera Donalda Tuska zdrajcą, 
bo m. in. „udaremnił odwierty ojczul-
ka Rydzyka, wspierał zakłamywanie 
historii, propagował ideologię gen-
der, kręcił w sprawie smoleńskiej, 
dokonał skoku na pieniądze z Fundu-
szu Rezerwy Demograficznej, a kul-
tura osobista premiera budzi spore 
wątpliwości”. Marysia nie lubiła też 
Żydów, bo ”w czasie rozbiorów roz-
pijali Polaków, a podczas Holokaustu 
sami siebie ładowali do komór gazo-
wych.” Ojciec Marysi jest działaczem 
prawicowym.

Osiemnastoletnia Maria Koła-
kowska, córka radnej z PiS stanęła 
przed sądem za rozpylenie „śmier-
dzącego dezodorantu” podczas spo-
tkania, na którym aktorzy czytali 
tekst kontrowersyjnej sztuki „Golgo-
ta Picnic”. Aktywnie uczestniczyła 
też z mamusią w blokadzie Marszu 
Równości, prowokując burdy i igno-
rując polecenia policji. Polskę obie-
gło zdjęcie Marysi, gdy dała się obez-
władnić stróżom prawa. Prawica 
grzmiała z oburzenia na tak nieludz-
kie potraktowanie dziecka, a Marysia 
tymczasem na rzeczonej fotografii…
promiennie się uśmiechała. 

Na ubraniach dziesięciolatka ze 
Szkoły Podstawowej nr 10 w Toru-
niu widać wizerunki żołnierzy wy-
klętych. Uczeń wielokrotnie wyrażał 
swoją niechęć do cudzoziemców, 
pobił też kolegę z Ukrainy. W obro-
nie agresora stanęła posłanka PiS 
Anna Sobecka i organizacja Ordo 
Iuris, będąca wyrazicielką poglądów 
partii rządzącej. Poseł Liroy-Marzec 
nazwał chłopca „młodym, polskim 
Patriotą”.

Sobotni Marsz Równości w Bia-
łymstoku. Wśród agresywnych prze-
ciwników marszu ojciec z kilkumie-
sięcznym dzieckiem w wózku, matka 
wykrzykująca w stronę przechodzą-
cych uczestników „Zamknij pi...dę”, 
a obok niej kilkunastoletnia córka. 
Elegancko ubrana kobieta, która 

wrzeszcząc „Wy-pier - ...ć! Wy-pier - 
...ć!”, jednocześnie wymachuje piąst-
ką niewiele rozumiejącego jeszcze, 
kilkuletniego syna. 

Co łączy wymienione wyżej po-
staci? Wszystkie one są produktem 
polityki wychowawczej PiS. Partii, 
która postawiła sobie za najważniej-
szy cel wychowanie młodego poko-
lenia na wzór i podobieństwo swoje. 
W faszystowskich Włoszech było to 
zadanie dziecięcej organizacji Balil-
la, w nazistowskich Niemczech Hi-
tlerjugend  i Bund Deutscher Mädel.  
U nas wystarczy wytężona praca po-
lityków prawicy wzmocniona gło-
sem Kościoła katolickiego, i młode 
pokolenie Homo PiSsus wkrótce ob-
jawi się w całej krasie.

Jaki ma być ten młody człowiek, 
by zasłużyć sobie na miano praw-
dziwego Polaka i Patrioty? Przede 
wszystkim ma być chrześcijaninem 
całkowicie podporządkowanym 
Polskiej Instytucji Kościelnej (PIK). 
Z Bogiem na ustach zwalczać ma 
każdego, kogo ta instytucja nazywa 
złem. Modlić się w blasku rac i dymie 
petard. W ramach pokuty atakować 
opozycję, nieść słowa Bożej Miłości 
przy pomocy agresji i zaciśniętych 
pięści. Pedofilię w kościele nazywać 
Darem Bożym, nienawiść płynącą 
z ambony przesłaniem Prawdziwej 
Wiary. 

Młody człowiek ma być posłusz-
ny i podporządkowany dyrektywom 
polityków PiS oraz Zjednoczonej 
Prawicy. Czcić bohaterów takich jak 
„Bury” i podobnych mu żołnierzy 
wyklętych. Być gotowym do obrony 
Polski przed tymi, których prezes  
i jego ludzie nazywają wrogami. 
Oglądać i czytać tylko media reżimo-
we, uczestniczyć w lekcjach historii, 
organizowanych przez brunatnych 
chłopców narodowców. Okazywać 
lekceważenie dla nauki, która jest 
niezgodna z poglądami partii rządzą-
cej, może nawet donosić na nauczy-
cieli, którzy ośmielą się pokazać im 
inną, niepisowską prawdę. 

Młody człowiek musi być gotowy, 
by w każdej chwili ruszyć w Polskę 

i bronić jej w imię upudrowanej za-
ściankowości. Musi umieć dobrze 
pluć, celnie rzucać kamieniami, od-
różnić Polaka właściwego od niegod-
nego tego miana. Nie może czuć opo-
rów przed zaatakowaniem drugiego 
człowieka za nieodpowiednie po-
glądy, inny wygląd, wiarę nie w tego 
Boga czy też inną orientację seksual-
ną. Musi wierzyć, że Polacy to naród 
wybrany. 

O samodzielnym myśleniu, wy-
rwaniu się z klatki stereotypów czy 
chwilach zwątpienia w jedynie słusz-
ny przekaz nie może być mowy. Jeśli 
chce dobrze żyć w pisowskiej Polsce 
– musi być całkowicie oddany, dzia-
łający i funkcjonujący tylko na chwa-
łę PiS i PIK. Ot, łatwa do sterowania 
i manipulowania kukiełka, którą 
będzie można wystawić na pierw-
szą linię walki ideologicznej z tymi, 
którym się marzy demokratyczna 
Polska. Która chętnie przeleje swoją 
krew w obronie pisowskich ideałów. 
Pozbawiona swojego zdania i umie-
jętności samodzielnego myślenia, 
zapewni partii wiodącej władzę na 
długie, długie lata.

Czy pokolenie IGeneracji zdo-
ła zapobiec takiemu scenariuszo-
wi, którego pierwsze przejawy już 
mamy? Czy mądrej i świadomej czę-
ści młodzieży, ceniącej demokrację 
i tolerancję, uda się zatrzymać ten 
trend? Czy może liczyć na wsparcie 
nauczycieli? 

Tamara Olszewska

Młodzież prawopatriotyczna

Rys. Jadwiga Halicka
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Rozczarowanie, płacz, euforia... 
Te uczucia towarzyszyły dzieciom i 
ich rodzicom w dniu ogłoszenia wy-
ników pierwszego naboru do szkół 
średnich. Jedni mogli wreszcie ode-
tchnąć po długotrwałym stresie, inni 
z niedowierzaniem patrzyli na swoje 
nazwisko na liście nieprzyjętych. Bo 
jak to? Pomimo świadectwa z wyróż-
nieniem uczeń ma zamkniętą drogę 
do wymarzonej szkoły? Bywało i tak, 
że ze średnią powyżej 5,0. Bo w tym 
roku należało kombinować. Jeżeli 
uczeń „przestrzelił” (tj. niepomyśl-
nie wytypował szkoły), to pomimo 
wysokich punktów został na lodzie. 
Teraz nie ma szans na załapanie się 
do klasy, do której dostały się dzieci 
z dużo mniejszą liczbą punktów. Bo 
system jest bezwzględny. 

Rekrutacja do szkół średnich  
w tym roku prowadzona jest dwuto-
rowo – równolegle dla absolwentów 
ośmioletniej szkoły podstawowej 
i gimnazjów. Chociaż samorządy 
przygotowały wystarczającą licz-
bę miejsc w szkołach średnich, nie 
oznacza to, że w każdej szkole liczba 
klas się podwoiła. Dlatego np. w 3LO 
w Lublinie, 100 uczniów zostało na 
lodzie, bo zamiast 8 klas jak w roku 
ubiegłym, mieli do dyspozycji tylko 
5. A to tylko jeden z wielu przykła-
dów. W 1. etapie rekrutacji w Po-
znaniu poza nawias wypadło 3410 
uczniów, w Warszawie 3173. Wie-
lu uczniów dostało się do szkół, ale 
tych na dalszych miejscach preferen-
cji. Jak do tego problemu ustosunko-
wują się władze oświatowe, rodzice  
i co to oznacza dla samych zaintere-
sowanych, czyli uczniów?

Władze oświatowe 
Minister edukacji Dariusz Piont-

kowski twierdzi, że rekrutacyjny 
chaos jest winą samorządów, bo to 
na nich spoczywa obowiązek zabez-
pieczenia miejsca do nauki młodzie-
ży. Była minister Anna Zalewska do-
daje, że „w Warszawie pan prezydent 
Trzaskowski popełnił błąd, ponieważ 
pozwolił składać uczniom papiery aż 
do dwudziestu szkół” (co przecież 
niczego nie zmienia, bo system przy-
dziela uczniowi ostatecznie tylko  
1 miejsce), a dla dyrektorów ma radę, 
aby zamiast korzystać z komputero-

wych programów układających plan 
lekcji, układali go …ręcznie. 

Wiceminister nauki – który już 
podał się z tego powodu do dymisji - 
radził uczniom szukać szkoły za gra-
nicą. Opinie niektórych kuratorów 
oświaty też nie zachęcają do rozwi-
jania skrzydeł. Małopolska kurator 
Barbara Nowak zarzuca uczniom, 
że aplikując do szkół, nie dopasowali 
najczęściej swoich wyników, osiągnięć 
do progów punktowych obowiązują-
cych w danej szkole, zaś lubelska ku-
rator Teresa Misiuk mówi po prostu: 
„Marzenia nie zawsze się spełniają”. 

Minister środowiska Henryk Ko-
walczyk uważa, że to „media wymy-
śliły sobie problem” z podwójnym 
rocznikiem, zaś zdaniem byłego 
senatora PiS Waldemara Bonkow-
skiego fakt, że ambitny uczeń nie 
dostał się do renomowanej szkoły, 
to „żaden problem”, bo może prze-
cież uczyć się nawet w domu (wypo-
wiedź w TVN24). 

Rodzice 
Spora grupa rodziców przygoto-

wuje się do wejścia na drogę sądową 
z państwem polskim. Uważają, że 
zostały złamane przepisy Konstytu-
cji, ustawy Prawo oświatowe oraz 
konwencji o ochronie praw dziec-
ka. Twierdzą, że ich dzieci zostały 
potraktowane gorzej niż roczniki  
w latach ubiegłych. Mniej miejsc w 
klasach, wyższe progi punktowe. 
Powołują się ponadto na dwuletni 
stres, jaki im oraz dzieciom zafun-
dowała reforma edukacji, skutkujący 
często nerwicami, depresjami, czy 
chorobami układu pokarmowego. 
W tej sytuacji część rodziców fak-
tycznie rozważa kształcenie swoich 
dzieci za granicą. Ale to spore koszty 
i nie każdego stać na wydatek rzędu 

30-40 tys. zł rocznie, lekko 
licząc. 

Uczniowie
To najwięksi przegrani 

w tym chaosie. Z jednej stro-
ny słyszeli od dorosłych, że 
powinni się maksymalnie 
zmobilizować, bo to jedyna szansa 
na sukces. Ale też docierały do nich 
sygnały, że to i tak może nie wystar-
czyć. Dlatego część z nich, tych mniej 
pewnych siebie średniaków, poddała 
się na starcie. Inni spędzali w szko-
le ok. 40 godzin tygodniowo i potem 
jeszcze mnóstwo czasu na korepety-
cjach i zajęciach dodatkowych, a i tak 
w wielu przypadkach system pogrze-
bał ich marzenia i wiarę we własne 
możliwości. 

Młodzież ma pretensje, że do-
rośli nie traktują ich jak partnera w 
dyskusji. Gdy 8 lipca 2019 uczniowie 
przyszli zaprotestować pod budynek 
kuratorium w Lublinie, usłyszeli, że 
problem organizacji rekrutacji ich 
nie dotyczy. A przecież to nieprawda 
– zmiany dotknęły przede wszyst-
kim uczniów. Dorośli nie chcieli słu-
chać, że młodzież ma swoje plany  
i pomysły na życie, że chce się rozwi-
jać zgodnie z talentami. 

Zatem co można zrobić? Oba-
wiam się, że dobrego rozwiązania 
po prostu nie ma. Zwiększając li-
czebność klas ratujemy jednostki, 
krzywdząc jednocześnie pozosta-
łych uczniów i nauczycieli. Oznacza 
to mniej czasu na indywidualizację, 
co jest oczywistym gwoździem do 
trumny dobrej edukacji, zwłaszcza 
wobec lawinowo rosnącej liczby 
dzieci z orzeczeniami PPP. Bo, że 
poziom nauczania się obniży – jest 
pewne. Szczególnie, że wielu nauczy-
cieli odchodzi z zawodu. Zwiększona 
liczba klas w szkołach to więcej dzie-
ci na szkolnych korytarzach, co oczy-
wiście potęguje ryzyko wypadków. 
To również wielozmianowość, ko-
lejki do toalet, utrudniony dostęp do 
pracowni przedmiotowych czy bazy 
sportowej.

We wrześniu happy endu nie bę-
dzie. Mam wrażenie, że jedyną wy-
graną w tym chaosie jest była mini-
ster edukacji Anna Zalewska.

Elżbieta Majewska-Cieśla

BEZ
HAPPY
ENDU
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Coraz częściej słychać 
opinie, że nawet ci, którzy 
sporo wiedzą o globalnym 
ociepleniu, nie zdają sobie 
sprawy, jak szybko ono po-
stępuje. Świadomość tego 

faktu rośnie jednak, choć chyba wol-
niej niż podskórny lęk, który już wie-
lu z nas dopadł. Pozostawmy jednak 
– wyjątkowo – na uboczu kwestię; 
„co Ty, człowieku, możesz zrobić dla 
klimatu?”. Pomyślmy o tym, co robić 
z budzącym coraz mniej wątpliwo-
ści faktem, ze właściwie każdy z nas 
(poza osobami 60+) raczej dożyje 
klimatycznej katastrofy.

Teraz już przecież dokuczliwie 
upalny czerwiec – jak ten sprzed 
miesiąca, czy zeszłoroczny – nie jest 
zwykłym upalnym czerwcem. Jest 
przedsmakiem piekła. W kolejnym 
polskim mieście zabrakło wody,  
a trawnik za oknem przypomina wy-
suszony step… W rozgrzanym auto-
busie – jeśli akurat nie działa klima-
tyzacja – dopada nas myśl: jak kiedyś 
mogliśmy bez niej żyć? Wysoka cena 
pietruszki to nie efekt spekulacji, 
lecz suszy, bo do jej uprawy potrze-
ba dużo wody. Prognozy pogody 
zaczynają przypominać upstrzone 
symbolami scenopisy thrillerów. Ina-
czej odczuwa się 40 stopni w cieniu, 
duszność, bezsenność, czy pot płyną-
cy po plecach i łydkach przy każdym 
większym ruchu ciała – gdy raz po 
raz przychodzi (przywleka się ra-
czej) myśl, że to dopiero początek, że 
tak już będzie zawsze, do końca. No 
właśnie. Jeszcze bardziej boli świa-
domość, że nie tylko naszego, ale  
i naszych dzieci. To się w zasadzie nie 
mieści w głowie. Też tak macie? 

Opisany tu emocjonalny stan to 
coraz powszechniejszy „epizod lęku 
klimatycznego”. Jak sobie radzić  

z własną psychiką w nowych cza-
sach? Dr Magdalena Budziszewska  
z Wydziału Psychologii UW, w wy-
wiadzie udzielonym „Newsweekowi” 
podsuwa kilka rozwiązań (wrócimy 
do nich za chwilę) Przypomina też, 
że niektórzy ludzie już znaleźli wła-
sną odpowiedź na zmiany. To tzw. 
preppersi, czyli ci, którzy starają się 
zorganizować sobie awaryjne zaple-
cze (dom za miastem, schron, broń  
i rozmaite zapasy) i przygotować 
tym samym na nadchodzący kata-
klizm. Takie działania podejmowane 
są nie od dziś, bo impulsu do nich 
niejednemu mogła dostarczyć lite-

ratura i filmy dystopijne, na czele ze 
słynną, poruszającą do głębi powie-
ścią „Droga” Cormaca McCarthy’ego 
z 2007 roku, opisującą życie w cza-
sach postapokaliptycznych.

Szokować też może informacja, 
jaka niedawno wyciekła do mediów 
za sprawą jednego z zachodnich 
uczonych, specjalistów od nowych 
technologii. Ujawnił on swoje wra-
żenia z zamkniętej konferencji, na 
jaką zaproszono go 
w celach doradczych. 
Okazuje się, że także 
wielcy tego świa-
ta, krezusi z Doliny 
Krzemowej i innych 
„zagłębi multimilio-
nerów” od pewnego 
czasu na gwałt szu-
kają rozwiązań, któ-
re pozwolą im ura-
tować się z globalnej 
katastrofy. Niestety 
nie mają najmniej-
szego zamiaru użyć 
posiadanej przez sie-
bie władzy, ani zgro-
madzonych gigan-
tycznych środków na 

jakiekolwiek działania, które mogły-
by ją zatrzymać, bodaj na obecnym 
etapie. Bo uważają, że jest już na to 
zwyczajnie za późno. Stąd poszu-
kiwanie: nieruchomości w Nowej 
Zelandii czy na Alasce, albo (tylko?) 
odpowiedzi na „techniczne pytanie”: 
jak zapewnić sobie lojalność i rzetel-
ną pracę personelu i ochroniarzy, gdy 
pieniądze stracą wszelką wartość, a 
ukrywający się bogacze będą od ludzi 
tych bardziej niż zazwyczaj zależni? 
Dodajmy, że w pakiecie branych przez 
nich na serio odpowiedzi pomysł, aby 
stworzyć ufającą sobie wspólnotę, nie 
figuruje. To więcej niż przykre.

Wysiłki zwykłych preppersów 
mogą budzić chyba tylko szacunek, 
choć warto przestrzec przed ich 
skutkami w postaci postępującej izo-
lacji od świata i alienacji psychicznej, 
spowodowanej radykalną, ekologicz-
ną samowystarczalnością. Oczywi-
ście nie chodzi o to, aby dyskredyto-
wać „zielone myślenie” i uważność  
w obchodzeniu się z zasobami Ziemi. 

Co może zatem zrobić zwykły 
człowiek, aby nie zwariować, zanim 

KLIMATYCZNA TRAUMA

Coraz częstsze susze już teraz powodują problemy z do-
stępem do wody w niektórych miastach centralnej Polski. 
Także stan rzek jest coraz gorszy. Wisła pobiła wszelkie re-
kordy najniższego stanu wody latem 2015 roku. Zaledwie 
4 lata później problem się powtórzył. Na zdjęciu Wisła w 
Toruniu, 22 sierpnia 2015. Fot. Wikipedia.
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W Sejmie, po pierwszym czytaniu 
i po aprobacie Komisji Sprawiedliwo-
ści i Praw Człowieka pod „światłym” 
przewodnictwem pana Piotrowicza, 
znajduje się kolejny projekt nowe-
lizacji prawa karnego. Tym razem 
„ludzie wolności” z PiS postanowili 
przyznać funkcjonariuszom Służby 
Więziennej kompetencję do spraw-
dzania „miejsc intymnych” i „trudno 
dostępnych” osoby kontrolowanej. 
Taka kontrola ma być prowadzona 
„wzrokowo” albo „manualnie” i jeżeli 
ma nastąpić „niezwłocznie", wów-
czas nie musi jej dokonywać osoba 
tej samej płci... Jak słusznie zauważa 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka, 
taki przepis pozwoli np. na sytuację, 
w której mężczyzna będzie mógł 
skontrolować kobiecie pochwę ma-
nualnie pod pretekstem poszukiwa-
nia jakichś zakazanych substancji... 

Poznaliśmy już wszyscy no-
watorskie podejście PiS do przy-
wołanego wyżej pojęcia przy oka-

zji „niezwłocznego” publikowania 
słynnych wyroków TK... Ale nie 
ma zmartwienia – muszą to zrobić  
w sposób możliwie najmniej naru-
szający dobra osobiste osoby kon-
trolowanej... Wystarczy zatem sobie 
ten „delikatny” sposób wyobrazić  
w opisanej sytuacji. Przepis dotyczy 
zarówno osób skazanych, jak i TYM-
CZASOWO ARESZTOWANYCH. Czyli 
potencjalnie właściwie każdej i każ-
dego z nas. Zdarza się poza tym, że 
ktoś jest aresztowany niesłusznie  
i adwokat jest jego jedyną nadzieją, 
bo po to już tysiące lat temu wymy-
ślono „OBROŃCĘ". W projekcie jest 
też – w związku z tym – inna „urocza” 
nowość – taka osoba ma mieć prawo 
„co najmniej raz w tygodniu” do tego 
swojego adwokata zadzwonić (teraz 
po prostu może dzwonić...).

Wiemy, że poprzednia nowela 
Kodeksu karnego obecnie znajduje 
się w TK (procedowana ze złama-
niem wszelkich terminów jako usta-

wa „nie będąca zmianą kodeksu”). 
Wie to też Ministerstwo Sprawiedli-
wości – więc ponownie pakuje do 
Sejmu IDENTYCZNE PRZEPISY jak 
te, które obecnie leżą u sędzi Przy-
łębskiej niepodpisane przez pierw-
szego doktora praw RP. Innymi sło-
wy, PiS chce ponownie uchwalić nam 
wszystkim prawo, którego zgodność 
z Konstytucją jeszcze w ogóle nie jest 
zbadana i co do której miał wątpli-
wości nawet pisowski prezydent! Dr 
Mikołaj Małecki z UJ skomentował to 
tak: To rażące niedbalstwo legislacyj-
ne. Ten sam przepis uchwalony dwa 
razy w dwóch ustawach nie obowią-
zuje dwa razy bardziej.

Tupnij nóżką, Suwerenie! Albo 
naprawdę obudzisz się z przysłowio-
wym palcem wsadzonym w... jakiś 
otwór Twojego ciała. Staś Piotrowicz 
(będący w stanie wojennym proku-
ratorem) żadnych zagrożeń dla Two-
ich praw człowieka nie dostrzegł. 
Przedstawiciele Ministerstwa Spra-
wiedliwości wyjaśnili przecież, że 
funkcjonariusze SW „tylko wyjąt-
kowo” będą stosować ten przepis  
o kontroli osobistej...

Ludzie, obudźcie się wreszcie!
Jacek Różycki, adwokat,

KOD Opolskie

OBEDRZEĆ Z GODNOŚCI
CZYLI KOLEJNY KROK UPADLANIA

przyjdzie mu się zmierzyć z najwięk-
szymi wyzwaniami urealniającego 
się dystopijnego świata? Trzeba zdać 
sobie sprawę, że już teraz możemy 
mieć objawy traumy, choć jeszcze 
do katastrofy nie doszło. Mieć świa-
domość, że wraz z globalnym ocie-
pleniem rośnie ryzyko zachowań 
agresywnych, także u nas samych. Że 
istnieją całkiem skuteczne mechani-
zmy wypierania, i starać się nie wpa-
dać w ich pułapkę. Zresztą – co nie 
jest bez znaczenia – z badań wynika, 
że już 40 % ankietowanych Polaków 
uważa, ze zmiany zaszły za daleko. 
Czyli jest nas coraz więcej.

Większe szanse na to, aby sobie 
psychicznie poradzić mamy wów-
czas, gdy coś robimy. Najlepiej swo-
im lękom i staraniom nadać głębszy 
sens – wprawdzie powstrzymanie 
zmian klimatycznych „jest trudne, 
wynik niepewny, ale to dla nasze-
go pokolenia jest ważne. Dostajemy 
szansę, aby się zachować przyzwo-
icie, podjąć wyzwanie” (jak zauważa 
wspomniana badaczka z UW). Naj-
lepiej przełamując izolację, osamot-
nienie. Bo tego problemu, na miarę 
całej generacji, nie da się rozwiązać 
bez współpracy z innymi. Starajmy 
się więc – poza drobnymi nawet de-
cyzjami konsumenckimi – włączać  

w działania odpowiednich 
fundacji, grup „zatroska-
nych”, do których nam najbli-
żej. Możemy rozważnie gło-
sować, rozmawiać z bliskimi. 
Podejmujmy racjonalne dzia-
łania, typu: zabezpiecz deszczówkę, 
gdy akurat grozi susza, jeśli masz 
jak; wykop rów odwadniający, gdy 
zbliża się gwałtowna ulewa; na za-
kupy idź z lnianą torbą; zrezygnuj z 
tego, z czego potrafisz i możesz. Niby 
drobiazgi – nie każdego stać na hero-
izm - ale dają poczucie sprawczości 
i pozwalają uczyć się radzenia sobie 
z emocjami, z klimatycznym lękiem. 

Monika Piotrowska-Marchewa
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Na stronie www.czy.wiesz.eu możesz pobrać plakaty i 
ulotki do samodzielnego druku i propagowania w swojej 
okolicy. Dołącz do akcji!

(59)
Mojemu futrzakowi odbiło. Postanowił zorganizować 
Marsz Równości dla Kotów pod hasłem: „Wszystkie koty 
mają prawo chadzać własnymi ścieżkami!”. – Tak jak lu-
dzie, którzy mają prawo decydować o swoich życiowych 
ścieżkach! – wyjaśnił i dodał: – Pamiętasz katechizm? 
Tam było powiedziane: „Bóg stworzył człowieka na obraz 
i podobieństwo Swoje”. A nie: „Bóg stworzył na obraz i po-
dobieństwo Swoje człowieka nie związanego z LGBT”.
– Hola, hola! – zaoponowałem. – Każdy katolik i patrio-
ta wie, że Bóg popełnił błąd. Tworząc Adama i Ewę, nie 
przewidział, że Ewa zapragnie skoku w bok, a z braku 
drugiej kobiety zrobi to platonicznie z wężem. Dlatego 
prawdziwi katolicy naprawiają ten błąd i tworzą dziś 
strefy wolne od LGBT! – odparłem i zacząłem w mieszka-
niu wygradzać patriotyczną strefę, do której mój kot nie 
będzie miał wstępu. Nikt bowiem nie wie, że mój futrzak 
jest tranwestytką, kotką udającą kota!
– Ależ, Pańciu, przecież to Ty zrobiłeś ze mnie tranwestyt-
kę do tych rozmów – przypomniał mi zwierzak, a raczej 
zwierzaczka. – Dla własnej wygody. Bo słowo „kot” jest dy-
namiczniejsze od słowa „kotka”.
To prawda – pomyślałem. I zawołałem: – O zgrozo! Ja, 
patriota i katolik, mieszkam pod jednym dachem z czar-
no-białą kotką rodem z LGBT! Ma rację minister edukacji 
Dariusz Piontkowski, który powiedział, że trzeba się za-
stanowić, czy takie marsze powinny być organizowane!
Futrzaczka uśmiechnęła się szelmow-
sko. – Oj, Pańciu, przecież wiesz, że tran-
westytką jestem tylko do naszych roz-
mów. A na co dzień jestem hetero. Tak 
bardzo hetero, że aż chuć do mnie targa 
ministrem edukacji! A on jest 
taki przystojny…
m

Rozmowy 
z kotem 

Nasza rzeczywistość jest tak zwariowana, 
że już chyba nikogo nie dziwi, że na Face-
booku 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
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