
Może za 20, a może za 100 lat w podręcznikach do 
Historii Polski znajdzie się zapis o kolejnej próbie wpro-
wadzenia w Polsce Demokracji. Mógłby zaczynać się 
tak: 4 czerwca 1989 roku Polki i Polacy po raz pierwszy 
od czasów II Wojny  Światowej poszli do urn z nadzieją. 
Nareszcie mogli głosować na kandydatów spoza narzuco-
nego reżimu. Postawili na siły demokratycznej opozycji, 
postawili na „Solidarność”.

A jak mógłby wyglądac koniec tego rozdziału? 26 lat 
po wprowadzeniu demokratycznych zasad polskie społe-
czeństwo oddało Demokrację w ręce ludzi, którzy mieli ją 
za nic. Polacy oddali swoją wolność za marzenie o nowej 
solidarności, o narodowej wspólnocie i bezpieczeństwie.  
W 2015 roku mogli nie wiedzieć, jaka będzie cena tego wy-
boru. Ale 4 lata później nie powinni się dać więcej zwieść.

Czy w 2019 roku dali się zwieść? Czy to, co zaczęło 
się 30 lat wcześniej, to tylko epizod, w którym odpoczęli-
śmy od trudów historii, a teraz wróciły one ze zdwojoną 
siłą? 

– Zaraz, zaraz! Przecież nic złego się nie 
dzieje! Gospodarka kwitnie, budżet ma się 
dobrze, bezrobocie małe, rząd daje pieniądze 
emerytom, rodzinom, nawet niewdzięczni na-
uczyciele coś dostaną! Dlaczego wciąż krzy-
czycie o Demokracji? Czy ja się Demokracją 
najem?

Tak, dziś wszystko wygląda dobrze. Począt-
ki niemal każdej dyktatury mają się dobrze 
– rozruszana machina państwowa ożywia go-
spodarkę, pieniądze płyną do szerszych grup 
społecznych. Wszystko wygląda wspaniale.

Ale koszty rosną, a możliwości zdobywa-
nia środków nie są nieskończone. Rząd o tym 
wie, dlatego zabezpiecza się przed ewentual-
nym niezadowoleniem ludzi w przyszłości. 
Obejmuje pełną kontrolę nad mediami, policją, 
prokuraturą, wymiarem sprawiedliwości. Coś 
Ci się nie spodoba? Poskarż się, masz prawo! 
Minister sprawiedliwości ma coś na sumieniu? 
Prześwietli go sam Prokurator Generalny. To ta 
sama osoba... a co za problem?

Władzy raz zdobytej partia już nie odda. 
Który z ministrów chciałby stanąć przed Try-
bunałem Stanu? Jaki poseł chciałby odpowie-
dzieć za łamanie Konstytucji? Czy prezydento-
wi zadrży ręka nad niekonstytucyjną ustawą?

Nasza historia to pasmo rządów niedemo-
kratycznych – obcych, narzuconych, lub wła-
snych. I tylko czasem przebłyski Demokracji. 
Jak za Konstytucji Marcowej z 1921, czy za tej 
obecnej, już złamanej. 

W nie-demokracji da się funkcjonować, mieć rodziny, 
być szczęśliwym. Tylko czegoś zawsze będzie nam brak. 
Otwartego okna, dodatkowej możliwości wyboru, spon-
taniczności. 

A w podręcznikach do historii napiszą: W 2015 roku 
mogli nie wiedzieć, jaka będzie cena tego wyboru. Ale  
4 lata później nie powinni się dać zwieść ponownie. Jednak 
propaganda w mediach publicznych, olbrzymie środki na 
kampanię i nowe obietnice wyborcze pozwoliły PiS utrzy-
mać władzę. Potem, nawet w czasach kryzysu już się nie 
musieli przejmować, bo uczciwych wyborów już nie było.
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Kiedy powstawały gim-
nazja (1999: reforma ów-
czesnego ministra edukacji 

Mirosława Handkego) – zakładano, 
że mają one być wstępem do nauki 
na dalszych etapach. Przez 16 lat za-
inwestowano wiele pieniędzy w ich 
rozwój (nowe budynki, wyposażenie, 
szkolenia kadry, podręczniki itp.). 
Duży nacisk postawiono na kształ-
cenie umiejętności ponadprzedmio-
towych, nauczanie holistyczne, roz-
wijanie zainteresowań. I chociaż na 
początku było trudno, znacznie po-
prawiły się wyniki polskich 15-lat-
ków w Międzynarodowym Badaniu 
Umiejętności Uczniów PISA. Uzyska-
liśmy najwyższy przyrost uczniów 
w UE osiągających najlepsze wyniki 
z matematyki i w czytaniu ze zrozu-
mieniem. Szkoły gimnazjalne koń-
czyła młodzież świadoma swoich 
praw, otwarta na zmiany i otaczającą 
ją rzeczywistość.

I właśnie wtedy, gdy udało się 
pokonać najważniejsze przeszkody, 
zmienił się rząd i zaplanował refor-
mę edukacji, zakładającą powrót do 
stanu sprzed 1999 roku, czyli likwi-
dację gimnazjów.  Przeciwko trakto-
waniu szkolnictwa jak politycznego 
poligonu doświadczalnego zaczęli 
protestować rodzice, nauczycie-
le, ludzie nauki, RPD. Tysiące osób 
podpisywało różnego rodzaju pety-
cje przeciwko zmianom. Specjaliści 
i eksperci udowadniali solidnymi 
argumentami szkodliwość tak dra-
stycznego posunięcia. I chociaż pra-
widłowo przeprowadzona reforma 
wymaga czasu i powinna objąć cały 
cykl nauczania, rząd PiS postanowił 
nie zwracać na to wszystko uwagi. 
Opinię publiczną miały uspokoić na-
prędce zorganizowane konsultacje 
społeczne z wybranymi rodzicami, 
samorządowcami i nauczycielami. 
Rodzice, których nikt nie informował 
ani o zakresie planowanych zmian 
ani o ich konsekwencjach zaczęli się 
organizować oddolnie. Powstał ruch 
społeczny „Rodzice Przeciwko Re-
formie Edukacji” oraz koalicja orga-

nizacji i stowarzyszeń, działających 
na rzecz polskiej edukacji „Nie dla 
chaosu w szkole”. Gdy rząd pozosta-
wał głuchy, na ulice wyszli demon-
stranci. Po manifestacji przeciwko 
likwidacji gimnazjów w listopadzie 
2016 złożono na ręce prezydenta 
RP petycję z prośbą o zawetowanie 
ustaw wprowadzających reformę. 

Tymczasem rząd PiS, który  
w swoim programie wyborczym 
ogłaszał, że będzie słuchał Polaków, 
zlekceważył milion głosów rodzi-
ców, nauczycieli i ekspertów będą-
cych przeciw likwidacji gimnazjów  
i konsekwentnie realizował swój 
plan. Zmiany dotknęły też progra-
mów nauczania. W podręcznikach 
do historii pojawiły się tajemnicze 
„białe plamy”, np. zniknęło nazwi-
sko Lecha Wałęsy. Przedmiot histo-
ria z wiedzą o społeczeństwie został 
zmieniony na „zwykłą” historię. Wy-
chowanie obywatelskie (powrót do 
dawnego WOSu) przewidziano do-
piero od ósmej klasy.

Przeładowane podstawy pro-
gramowe pisane „na kolanie” i tre-
ści nieprzystające ani do potrzeb  
i możliwości uczniów, ani do szybko 
zmieniającej się rzeczywistości XXI 
wieku. Brak podręczników i planów 
na kolejne etapy kształcenia. Z pod-
ręczników usunięto treści nieprzy-
stające do wizji światopoglądowej 
obecnego rządu. Ze szkolnych biblio-
teczek wyeksmitowano nawet bajkę 
o ślimaku Samie tylko dlatego, że 
główny bohater nie jest ani chłop-
cem ani dziewczynką. A że natury 
nie da się oszukać, bo ślimaki z na-
tury są obojnakami, „bezpieczniej” 
o tym nie wspominać, zwłaszcza, że 
obok Sama w bajce występują m. in. 
homoseksualne łabędzie. I chociaż 
obecny brak zgody kuratoriów na 
lekcje tolerancji wobec osób niehe-
teronormatywnych, obchody Hallo-
ween czy dyskusję o Konstytucji stoi 
w sprzeczności ze standardami unij-
nymi, rząd PiS prze do przodu sta-
wiając na martyrologię i hołubienie 

patriotyzmu w wersji wojennej, czyli 
polegającego zasadniczo na przele-
waniu krwi za ojczyznę. 

Do szkół zaczęto przemycać wąt-
pliwej jakości działania wychowaw-
cze, jak np. możliwość zdobywania 
punktów za donoszenie na kole-
gów. Dziecięce umysły wpycha się 
w ramy stereotypów, podział ról na 
„męskie” i „kobiece”, krzywdząc mło-
de pokolenie. Podcina się skrzydła 
dziewczynkom, nie uczy chłopców 
współpracy z nimi, co nie sprzyja 
budowaniu wzajemnego szacunku. Z 
kościelnych ambon straszy się rodzi-
ców edukacją seksualną w szkołach, 
podkreślając wyższość światopoglą-
du katolickiego i tzw. „tradycyjnego 
modelu rodziny”, w którym żona jest 
podległa mężowi. 

Zlikwidowano możliwość nauki 
w szkołach dla dzieci z niepełno-
sprawnościami. To poważny cios, bo 
dla wielu z nich nauka w szkole, na-
wet kilka godzin w tygodniu stano-
wiła ważny czynnik terapeutyczny. 

Samorządy, które już od daw-
na dopłacają do pensji nauczycieli, 
ponoszą olbrzymie koszty reformy 
a nauczycieli odziera się z resztek 
godności odmawiając podwyżek, 
podczas gdy rząd w przededniu wy-
borów „znajduje” nadprogramowe 
środki na kosztowne programy, któ-
rymi kupuje głosy kolejnych grup 
społecznych.

Dzieje się zatem coraz gorzej, 
nauczyciele odchodzą z zawodu,  
a minister edukacji kontynuując po-
litykę swojej poprzedniczki twierdzi, 
że reforma się udała. Rozpoczyna-
my nowy rok szkolny – uczniowie, 
niejednokrotnie z planem lekcji od 
6.30 do 20, nauczyciele, którzy nie 
chcąc już pracować „dla idei”, zaczę-
li aktywnie walczyć o swoje prawa  
i rodzice zmęczeni rekrutacyjną po-
gonią za miejscem w szkole. 

Elżbieta Majewska-Cieśla

Edukacja: rachunek strat
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20 milionów osób uważających 
się za Polaków mieszka za granicą, 
z czego jedna trzecia urodziła się  
i ukształtowała w Polsce. Państwo 
polskie w znikomym stopniu inwe-
stuje w Polonię, która szybko się 
rozpływa w obcych krajach. Trwoni-
my olbrzymi potencjał, jaki stanowi 
duża grupa naturalnych ambasado-
rów Polski rozlokowana na całym 
globie i zintegrowana z lokalnymi 
społecznościami. Niestety coraz czę-
ściej słychać nawoływania, aby Polo-
nii odebrać prawa wyborcze. 

Tymczasem powinniśmy zabie-
gać, aby jak najwięcej osób czuło się 
związanych, ujmując rzecz nieco żar-
tobliwie, z projektem „Polska”. Takie 
osoby pomagają tworzyć kontakty 
handlowe, kulturalne, naukowe i to-
warzyskie. Zachęcają do odwiedza-
nia Polski oraz lobbują w krajach 
zamieszkania na rzecz naszego kra-
ju. I - last but not least - łatwiej jest 
dokonać inwazji na państwo, za któ-
rym nie wstawi się „światowa opinia 
publiczna”.

Jak to jest z Polonią?
Niestety Polonia jest mało ak-

tywna, co widać w ilości osób biorą-
cych udział w wyborach.

Osoby, które opuściły Polskę nie-
dawno, czują się bardziej związane 
z krajem i chętniej głosują. W wybo-
rach prezydenckich w 2015 w Wiel-
kiej Brytanii, gdzie wielu Polaków 
dopiero co przyjechało, zagłosowało 
61 227 osób, a w USA jedynie 19 151, 
pomimo dziesięciokrotnie liczniej-
szej Polonii.

Zależność ta działa też w drugą 
stronę: dzięki temu, że Polonia może 

głosować, czuje się bardziej związa-
na z krajem. Dla osób mieszkających 
za granicą udział w wyborach jest 
wielkim świętem. Dla mnie pomysł 
odebrania mi praw wyborczych to 
tak, jak odebranie mi prawa bycia 
Polakiem.

Nieporozumienia
Po wyborach parlamentarnych  

w 2015 w wielu gazetach można było 
przeczytać: ¾ osób w USA głosowało 
na PiS. To wystarczyło, aby wyrobić 
sobie mylną opinię, że cała Polonia 
popiera PiS i że to właśnie głosy Po-
lonii przeważyły. W USA głosowało 
jedynie 24 856 osób na 15,6 miliona 
w całym kraju. Natomiast na całym 
świecie zagłosowało 174 805 osób  
i PiS zdobył 33,61 proc. poparcia, 
czyli mniej niż w Polsce (37,58 proc.). 
W ostatnich wyborach do PE Koalicja 
Europejska za granicą wygrała z PiS 
36,70 proc. do 29,15 proc. 

Liderzy ugrupowań radykalnych 
oraz PiS są o wiele bardziej aktywni. 
W USA ciągle organizują jakieś spo-
tkania, które są profesjonalnie przy-
gotowane. Widać tutaj metodyczność 
oraz zaplecze finansowe. Nie ma po-
dobnej aktywności ze strony liderów 
ugrupowań prodemokratycznych.

Co więcej, wielu moich znajo-
mych z Polonii wyraża wątpliwość, 
czy ma prawo głosować. Takich dyle-
matów nie mają zwolennicy ugrupo-
wań radykalnych. Dlatego w interesie 
środowisk liberalnych jest zachęca-
nie Polonii do udziału w wyborach.

Polonia nie płaci podatków
Rozpatrywanie problemu jedy-

nie z punktu widzenia finansowania 
jest bardzo ograniczone. Polonia na-
wiązuje kontakty handlowe i kultu-
ralne oraz przywozi nowe pomysły 
ze świata. Za granicą promuje Polskę 
i stara się reprezentować jej interes. 
Wartości te trudno mierzyć w zło-
tówkach. Wkład w projekt „Polska” 
może mieć bardzo różny charakter.

 

Mieszkający poza Polską 
nie powinni decydować

Polska to dużo więcej niż 
tylko terytorium. To przede 
wszystkim ludzie, ale także 
język i kultura, opinie o Polsce 
na świecie i wszelkiego rodza-
ju więzi z naszym krajem.

Ponadto przedstawiciele wybra-
ni w wyborach decydują nie tylko  
o losach osób mieszkających w Pol-
sce, ale także o Polonii. To, że polscy 
politycy (zwłaszcza liberalni) nie 
troszczą się o nią szczególnie aktyw-
nie, jest zupełnie inną kwestią.

Polonia nie wie, co się dzieje  
w Polsce

To taka trochę wizja, jakby Polo-
nia mieszkała na jakiejś odizolowa-
nej wyspie. W dzisiejszych czasach, 
dzięki Internetowi, bardzo łatwo 
jest śledzić polską prasę. Polonia 
rozmawia z rodziną i znajomymi 
mieszkającymi w Polsce oraz często 
odwiedza kraj. Oczywiście rodacy za 
granicą różnią się między sobą pod 
względem intensywności kontaktów.

Nie zauważa się, że spojrzenie 
Polonii może być bardziej obiektyw-
ne, ponieważ nie jesteśmy tak bar-
dzo uwikłani w codzienne sprawy. 
Na co dzień funkcjonujemy często  
w zupełnie innej rzeczywistości, dla-
tego może być nam łatwiej wycho-
dzić poza utarte schematy myślowe 
i proponować bardziej nowatorskie 
rozwiązania.

Uciekli – niech się odczepią
Mam wrażenie, że takie opinie 

wyrażają jedynie emocjonalną po-
stawę wobec Polonii. Często trakto-
wani jesteśmy jak dezerterzy, którzy 
uciekli z tonącego okrętu, aby pławić 
się w luksusach. To wspólne bycie  
w cierpieniu ma dla nas Polaków 
jakąś świętą wartość. Jeśli ktoś się 
z tego wyłącza, to jakby wyłączał 
się z polskiej wspólnoty. To my tu-
taj płacimy „podatek cierpienia”,  
a oni się migają. Wielu (najczęściej 
nieświadomie), współuczestnictwo  
w cierpieniu traktuje jako esencję 
polskości. W innych krajach wygląda 
to zupełnie inaczej i może właśnie 
dlatego Polonia jest w stanie przy-
wieźć nowe – pozytywne wartości.

  Dobiesław Pałeczka 

Odzyskać 
Polonię
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Byłem w tym roku pierw-
szy raz „na Woodstocku” 
(wydarzenie zmieniło na-
zwę na Pol’and’Rock Festi-
val, ale w każdej rozmowie 
wciąż przewija się tamta – 
kultowa). Odkąd pamiętam 

towarzyszyły mi obawy o bezpie-
czeństwo. Co prawda Jerzy Owsiak 
zawsze zapewniał, że tam naprawdę 
nie dzieje się nic złego. Myślałem, że 
to jest zwyczajne niemożliwe – prze-
cież tam są setki tysięcy ludzi! Tym 
razem jednak zdecydowałem się po-
jechać. 

Obrońca w procesie karnym
Wraz z przyjaciółmi ze Śląska: 

adw. Natalią Klimą-Piotrowską  
i adw. Bartłomiejem Piotrowskim 
mieliśmy przeprowadzić warsztaty 
w ramach słynnej Akademii Sztuk 
Przepięknych. Jako świeżo upieczeni 
członkowie Stowarzyszenia im. Prof. 
Zbigniewa Hołdy oraz praktykujący 
adwokaci opowiedzieliśmy w na-
miocie Adwokatury o doniosłej, kon-
stytucyjnej roli obrońcy w procesach 
karnych. Tytuł naszego spotkania 
sformułowaliśmy nieco prowokacyj-
nie: „Warto bronić każdego?”. Pedo-
fila? Gwałciciela? Mordercy? U sta-
tystycznego odbiorcy budzi się przy 
tej okazji wzburzenie i gniew, które 
poniekąd są reakcją zupełnie zrozu-
miałą. Kiedy jednak porozmawiamy 
o prawach człowieka i sprzężonych 
z nimi standardach i gwarancjach, 
uświadamiamy sobie, że zawód ad-
wokata wymyślono już kilka tysięcy 
lat temu nieprzypadkowo. Żeby pro-

ces był sprawiedliwy, musi być uczci-
wy. Na sali sądowej reguły muszą być 
fair, aby zagwarantować tzw. „rów-
nowagę broni”. Tylko tyle i aż tyle, a 
byłoby to niemożliwe, gdyby naprze-
ciw potęgi śledczej państwa (jedną 
z jego ról jest ściganie i oskarżanie 
sprawców przestępstw) stał jedy-
nie oskarżany człowiek. Jeżeli chce-
my być cywilizowanym państwem, 
które nie jest od tego, aby się mścić, 
ale żeby uczciwie ukarać właściwe-
go człowieka, realizacja prawa do 
profesjonalnej obrony musi istnieć. 
Nasze kilkudziesięcioosobowe audy-
torium z pewnością to wszystko zro-
zumiało. Siedzący przy stoisku obok 
prokuratorzy ze stowarzyszenia Lex 
Super Omnia bili brawo. Robota zo-
stała zatem wykonana dobrze.

Osądzić agresora
Swoistą kontynuacją powyższe-

go był mój udział w kolejnych warsz-
tatach. Tym razem była to symulacja 
rozprawy karnej w sędziowskim 
namiocie Iustitii, w której sądzo-
no krewkich białostocczan. Byłem 
ich obrońcą, oskarżał prokurator 
Krzysztof Parchimowicz, a orzekali 
sędziowie Dorota Zabłudowska, Mo-
nika Szramuk-Hilarowicz, Krystian 
Markiewicz i Igor Tuleya. Sprawa 
była dla obrony arcyciężka, dlate-
go też podzielono nas wraz z pu-
blicznością na grupy i dano czas na 
opracowanie stanowisk. Wcześniej 
zaprezentowano jeszcze nagrania 
z białostockiego Marszu Równości 
i prawie nikt nie chciał być w moim 
teamie... Wśród oskarżonych znaleź-
li się też nieletni, a rozważeniem ich 
przypadków zajęła się grupa sędzi 
Moniki Ciemięgi. Ostatecznie swoją 
sprawę przegrałem, ale przysługu-
jące oskarżonym święte prawo do 
obrony zostało zachowane. Ich ar-
gumentacja wybrzmiała, a sąd mógł 
wysłuchać obu stron i niezawiśle po-
dzielić stanowisko jednej z nich. Do-

kładnie właśnie o to w tym wszyst-
kim chodzi – o uczciwość, z której 
wynika prawdziwa sprawiedliwość.

Przepis na normalność
Wracając do samego kostrzyń-

skiego wydarzenia… na Najpiękniej-
szym Festiwalu Świata faktycznie 
jest wyjątkowo, a wszyscy się do 
siebie uśmiechają. Jeżeli natomiast 
"jakimś cudem" w tysięcznym tłu-
mie ktoś na ciebie wpadnie, to do-
datkowo mówi: "PRZEPRASZAM" / 
"SORRY". Zawsze. Marzę, żeby tak 
właśnie wyglądała NORMALNOŚĆ. 
Kiedy wieczorem siedzieliśmy wszy-
scy gdzieś na wypełnionej po brzegi 
ludźmi polanie nieopodal głównej 
sceny, Bartek powiedział jakoś tak: 
"Stary, po przekroczeniu "bram" tego 
festiwalu wszyscy są fajni. Tak jakby 
się umówili." Po dłuższym namyśle 
uważam, że to jest naprawdę właśnie 
takie proste! Przecież wystarczy się 
umówić, że nikt nikomu nie robi nic 
złego. Trzeba tylko wydłużyć czas 
obowiązywania tego kilkudniowego 
kontraktu.

Kończąc chciałbym się jeszcze 
krótko odnieść do dwóch tragicznych 
informacji, jakie w tym roku dotarły 
do opinii publicznej z Kostrzyna nad 
Odrą. Tak, w lecie w Polsce jest upal-
nie i owszem, w kilkusettysięcznym 
tłumie bywa jeszcze cieplej. Koncer-
ty natomiast mają to do siebie, że 
bardzo głośno gra na nich muzyka 
i jest tłoczno... Jeżeli zdamy sobie 
sprawę z tych OCZYWISTOŚCI i prze-
myślimy przed wyjazdem, czy to nie 
zaszkodzi naszemu zdrowiu, wszyst-
ko będzie dobrze. Ja tam byłem przez 
jeden dzień, bo nie jestem wielbicie-
lem wysokich temperatur. Ale za rok 
się przygotuję i wpadnę na dłużej. 
Tam są dobrzy ludzie.

Jacek Różycki, adwokat,
KOD Opolskie

Najpiękniejszy  
Festiwal Świata

Adwokaci z Adamem Bodnarem, Rzeczni-
kiem Praw Obywatelskich. Pol’and’Rock 
Festival 2019.
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Chyba nie na tym miała polegać 
pisowska „reforma sądownictwa”? 
I chociaż szef kampanii wyborczej 
PiS, europoseł Joachim Brudziński 
twierdzi, że „zwykłych Polaków” hej-
terska afera (ochrzczona już nazwą 
piebiakgate) wcale nie obchodzi, co 
najwyżej „tych zdeprawowanych”, 
w sieci materiały na jej temat prze-
czytało już miliony ludzi. A PiSowi – 
nim temat zszedł z głównych szpalt 
– spadło poparcie w sondażach. Nie 
ono wydaje się jednak najistotniej-
szym problemem w całej tej historii.

Powtórzmy więc podstawowe 
fakty. 19 sierpnia portal Onet upu-
blicznił efekty swojego dzienni-
karskiego śledztwa. Ujawniło ono 
istnienie „farmy trolli” w polskim 
Ministerstwie Sprawiedliwości (!). 
Celem ich ataków byli sędziowie-
-obrońcy trójpodziału władzy  
i niezależności sądów. Chciano im 
zaszkodzić, w tym głośnemu kryty-
kowi polityki PiS prof. Krystianowi 
Markiewiczowi, szefowi "Iustitii", 
udostępniając wrażliwe informacje  
z życia prywatnego. Pojawiały się 
one na Twitterze, a także w przychyl-
nych PiSowi mediach tradycyjnych. 
Między ministerstwem a mediami 
pośredniczyła kobieta-troll o imie-
niu Emilia. Materiały kompromitu-
jące sędziów wrzucała do sieci, jako 
„Mała Emi”. Podobne działania pro-
wadziło także trolerskie konto @Ka-
staWatch. Właśnie tam opublikowa-
no szereg dokumentów, dotyczących 
kariery zawodowej sędziów, postę-
powań dyscyplinarnych, a nawet ich 
indywidualnej korespondencji z mi-
nistrem sprawiedliwości. Nie ukry-
wano imion i nazwisk, a niekiedy 
nawet prywatnych adresów. Nad ca-

łością czuwał sędzia Łukasz Piebiak 
– główny architekt „reform” sądow-
nictwa PiS, wiceminister w resorcie 
Zbigniewa Ziobry. Obecnie zdymi-
sjonowany. Jednak wbrew nadzie-
jom rządzących niewiele to zmienia  
w ogólnym obrazie sytuacji. 

Kto prowadzi @KastaWatch, 
obecnie jeszcze nie wiadomo. Wie-
my natomiast, że poza Emilią do 
grona szczególnie aktywnych na 
TT zaliczyć można trzech sędziów 
„dobrej zmiany”: Jarosława Dudzi-
cza, zastępcę rzecznika prasowego 

nowej Krajowej Rady Sądownictwa, 
Konrada Wytrykowskiego z Izby 
Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego  
i Macieja Nawackiego, członka KRS. 
Już wskazanie ich miejsca pracy pod-
nosi włosy na głowie. To Wytrykow-
ski – bliski znajomy Piebiaka – miał 
wpaść na „dowcipny” pomysł, by do  
I prezes SN, Małgorzaty Gersdorf, 
wysyłać anonimowe pocztówki za-
chęcające, by „wypierdalała”. Akcji 
rozgłos nadała właśnie Emilia. Mieli 
oni także wsparcie Wojciecha Biedro-
nia, dziennikarza portalu wpolityce.
pl oraz blogera Dariusza Mateckiego, 
radnego i kandydata PiS do Sejmu. 
Ten ostatni (wielki fan Grzegorza 
Brauna) pracował także w kampa-
nii samorządowej Patryka Jakiego, 
a we wcześniejszych latach wspierał  
w sieci Janusza Korwin-Mikkego, 
Przemysława Wiplera (partia KOR-
WiN), Krzysztofa Bosaka czy Roberta 
Winnickiego (Ruch Narodowy). 

Mamy więc, w wykonaniu lu-
dzi Zbigniewa Ziobry, takie sposoby 
uprawiania polityki i reformowania 
państwa, jak: agresywne wypowiedzi 
i spamowanie sieci swoimi linkami, 

hejt oraz rozpowszechnianie 
niepublicznych informacji  
o niepokornych sędziach. Do 
tego zaś rzecz najważniejszą: 
współudział pracowników 
nowej KRS i SN. Instytucji 
stojących na straży całego 
systemu sprawiedliwości!

W zasadzie brakuje słów na okre-
ślenie owej wysoko, lecz jakże ama-
torsko zorganizowanej kampanii 
nienawiści. Oddajmy więc głos Hel-
sińskiej Fundacji Praw Człowieka. 

20 sierpnia 2019 stwierdziła ona, że 
działania te nie mieszczą się w stan-
dardach państwa demokratycznego, 
swoim charakterem przypominają 
kampanię oszczerstw prowadzoną 
przez aparat państwa przed 1989 ro-
kiem. To jednak wciąż za mało powie-
dziane. Dlaczego? Bo rzecz polega na 
drastycznych uczuciach, jakie wzbu-
dziły informacje o tej aferze. Politycy 
poprzedniej ekipy za najgorszy epi-
tet, możliwy do wyrażenia jedynie 
w prywatnej rozmowie (niestety dla 
nich nagranej w powszechnie dziś 
znanej restauracji) uznawali okre-
ślenie „państwo z dykty”. Dziś już 
wiemy, że jest znacznie gorzej. Nasze 
państwo pod rządami PiS zaczyna 
jawić się jako zwyczajnie żałosne. 
Niepoważne. Jak sama afera, prze-
siąknięte na poziomie rządzących ta-
nią agresją, zwyczajnym chamstwem  
i głupią arogancją. Zarządzane przez 
ludzi bez rysu profesjonalizmu, zna-
jomości reguł demokratycznych, 
zwyczajnej przyzwoitości. Pokracz-
ne. Waciano-przaśne.

Monika Piotrowska-Marchewa

PAŃSTWO Z WATY I POPIOŁU
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Sukces gospodarczy czy propaganda sukcesu?
Wystarczy nie kraść! Wszystkie rządy mó-

wiły, że nas nie stać, że się nie da. Przyszedł PiS 
i nie dość, że się dało, to na dodatek dziury bu-
dżetowej nie ma, bo wpływy z podatków wzro-
sły. Czy to nie PiS więc rozbił „mafię watowską”, 
a zwiększone przychody przekazał ludziom w 
postaci transferów (500+ i inne)?

Luka w dochodach z VAT rzeczywiście istnia-
ła i rzeczywiście za rządów PiS została zlikwido-
wana – dzięki temu dochody z tego ważnego po-
datku w latach 2017-2018 znacząco wzrosły: ze 
127 mld w 2016 do 167 mld w 2018. Sama TVP 
chwali rząd i wskazuje, że to głównie zasługa 
wprowadzenia tzw. Jednolitego Pliku Kontrol-
nego (JPK) – czyli wymogu stałego przesyłania 
przez firmy informacji na temat przepływu to-
warów i usług w jednym, standardowym forma-
cie. Tylko kto wprowadził JPK? Otóż plan jego 
wprowadzenia powstał w Ministerstwie Finan-
sów w 2014 roku. Zmiany w Ordynacji podat-
kowej uchwalił zaś poprzedni parlament w lipcu 
2015 roku. Jak głosowali posłowie PiS, którzy 
byli wówczas w opozycji? 4 posłów było „za”,  
1 „przeciw”, pozostałych 118 wstrzymało się od 
głosu. Trudno więc uznać, że to wielka zasługa 
PiS... Trzeba natomiast przyznać, że mimo braku 
ówczesnego poparcia, po przejęciu władzy PiS 
zaczął JPK wykorzystywać i ulepszać.

I dzięki temu mógł wprowadzić 500+ bez 
zbytniego zadłużania nas. Chyba każdy musi 
przyznać, że to największy sukces tego rządu?

Na pewno dużym sukcesem jest fakt posta-
wienia wsparcia rodzin w centrum zaintereso-
wań państwa. Sam program jednak ma nie tylko 
plusy, ale i minusy. Do tych pierwszych można 
zaliczyć zwiększenie konsumpcji prywatnej, 
które napędza gospodarkę czy zmniejszenie 
się sfery ubóstwa wśród dzieci. Nie udał się na-
tomiast główny cel programu: nie zwiększyła 
się trwale liczba narodzin. Wskaźnik urodzeń 
dzieci początkowo drgnął w górę, ale szybko 
wrócił do ogólnego trendu spadkowego. Pro-
gram ma też inne wady: spowodował odpływ 
wielu kobiet z rynku pracy; jest bardzo kosz-
towny, ponieważ wsparcie otrzymują wszyst-
kie, także zamożne rodziny. Natomiast pomija 
dzieci z domów dziecka, co czyni je dodatkowo 
pokrzywdzonymi.

EKONOMIA RZĄDÓW PIS

To dzięki 500+ i podwyższeniu płacy minimal-
nej mamy duży wzrost gospodarczy i wzrost płac. 
Polakom nigdy nie żyło się tak dobrze, jak teraz!

Wzrost PKB rzeczywiście w ostatnich 2 latach 
mamy bardzo dobry (przez kilka kwartałów było 
nawet ponad 5%), należy jednak pamiętać, że był 
to czas bardzo dobrej koniunktury w całej Europie, 
więc to nie jest tylko kwestia zasług rządu. Wiele 
krajów UE w tym czasie miało nawet nadwyżkę w 
budżecie, Polsce – mimo wzrostu dochodów z VAT 
– się to nie udało. 

Czy wzrost będzie trwały? Wciąż głównym 
jego motorem nie są inwestycje, a konsumpcja pry-
watna. Udział inwestycji w PKB spadł z 20,1 proc. 
w 2015 do 18,2 proc. w 2018. Jesteśmy dopiero 
na 24. miejscu w UE pod względem udziału inwe-
stycji. Może się więc okazać, że dzisiejsza dobra 
kondycja gospodarki jest budowana na piasku – 
nie modernizujemy się wystarczająco szybko, a ro-
snące płace spowodują, że nasze towary przestaną 
być konkurencyjne. Zagrożeniem jest też spowol-
nienie w Europie, zwłaszcza w Niemczech, które są 
głównym odbiorcą naszego eksportu.Rys. opracowanie własne, dane za: GUS.
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Ale właśnie premier Morawiecki zapowiedział, że przyszłoroczny budżet będzie bez deficytu! Pierw-
szy raz od 30 lat nie mamy dziury budżetowej i to pomimo wprowadzenia 500+ na pierwsze dziecko.  
A opozycja krzyczy coś o drugiej Grecji...

Projekt budżetu, to jeszcze nie budżet, a ten będzie przyjęty po wyborach. Natomiast obietnice przed 
wyborami... to często tylko wydmuszka. Zresztą, jeśli nawet uda się budżet zrównoważyć, to tylko chwilo-
wo – w przyszłym roku państwo dostanie ekstra pieniądze zabrane z OFE – z naszych kont emerytalnych 
zostanie pobrany podatek, który powinniśmy zapłacić dopiero na emeryturze. To będzie 20 mld zł – które 
ten rząd zabiera przyszłym rządom. To życie na kredyt! Dodatkowe pieniądze będą ze sprzedaży często-
tliwości w technologii 5G dla operatorów telefonii, czy z handlu uprawnieniami CO2. Wszystko to jednak 
są jednorazowe zyski, które trudno będzie powtórzyć w kolejnych latach. Dodatkowe pieniądze będą też 
dzięki podwyżce ZUS dla samozatrudnionych – pytanie tylko, czy część z nich nie zacznie zamykać z tego 
powodu swojej działalności.

Akurat PiS właśnie obietnic dotrzymuje 
– nie tylko wprowadzili 500+, ale też obniżyli 
wiek emerytalny, teraz dadzą obniżkę PIT z 18 
na 17% oraz zerowy podatek dla osób do 26 
roku życia, a nawet podwyżki dla nauczycieli!

Zgadza się, PiS tych obietnic dotrzymał, 
ale jednocześnie znaczną część kosztów z nimi 
związanych przerzuca na innych lub odsuwa 
w czasie. Spadek wpływów z PIT i CIT uderzy 
głównie w samorządy, bo ich budżety opiera-
ją się na tych podatkach. Z drugiej strony PiS 
nie obniżył podatku VAT, choć to obiecywał 
– ale tym podatkiem w całości rozporządza 
rząd. Podwyżki dla nauczycieli też są tylko na 
papierze – pensje wypłacają samorządy, a nie 
dostały na podwyżki wystarczających kwot  
w subwencji oświatowej, będą musiały doło-
żyć z własnej kieszeni. Jeszcze trudniej będzie  
z emeryturami – obniżenie wieku do najniż-
szego w Unii będzie za kilka lat kosztowało 
nas znacznie więcej niż teraz. Wszystko to robi 
wrażenie, jakby było ustawione dokładnie pod 
wybory. Trzynastą emeryturę uchwalona jed-
norazowo – wypłata była w maju, tuż przed wy-
borami do Parlamentu Europejskiego. 500+ na 
pierwsze dziecko uchwalone od lipca, ale wy-
płata będzie od września, aby Polacy zobaczyli 
pieniądze w portfelach dokładnie tuż przed wy-
borami do Sejmu i Senatu. Nieuniknione pod-
wyżki prądu przesunięto tak, żebyśmy je zoba-
czyli dokładnie po wyborach. 

Wypłaty coraz to nowych dodatków są  
z pewnością dla wielu rodzin ulgą w domowym 
budżecie, ale nie można zapominać, że tymcza-
sem brakuje pieniędzy na służbę zdrowia czy 
edukację. Czy wszystko nadal będzie się „spi-
nać” w kolejnych latach?

Maciej Pokrzywa

Rys. opracowanie własne, dane za: Eurostat.
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Druga wojna światowe wciąż 
jeszcze czyniła spustoszenia, gdy 
francuski finansista Jean Monnet, na-
zywany często Ojcem Europy, zwró-
cił się do członków Francuskiego 
Komitetu Wyzwolenia Narodowego 
ze słowami: Nie będzie nigdy pokoju 
w Europie, jeśli państwa zostaną zre-
konstruowane na bazie narodowej su-
werenności oraz jej polityki prestiżu  
i ochrony gospodarki […]. Kraje Eu-
ropy są za słabe, aby zagwarantować 
swojej ludności niezbędny dobrobyt  
i postęp społeczny. Kraje europejskie 
muszą się ukonstytuować w postaci 
federacji lub stworzyć razem organi-
zację dla budowania wspólnoty go-
spodarczej. 

Tak zarysowana pragmatyczna 
wizja przyszłości starego kontynen-
tu sprawdziła się w praktyce. Unia 
Europejska oraz wcześniejsze mię-
dzynarodowe organizacje, na bazie 
których wyrosła, postrzegane są 
obecnie jako siła sprawcza dobro-
bytu, platforma łączenia rynków, 
redukcji kosztów prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, jak również 
zwalczania destrukcyjnej rywalizacji 
między sąsiadami. Gospodarka Unii 
jest dziś drugą co wielkości gospo-
darką świata (po amerykańskiej). 
W pierwszej trzydziestce najbogat-
szych krajów świata znajduje się 
czternaście krajów europejskich. 
Maleją różnice między krajami naj-
bogatszymi i najbiedniejszymi w UE, 
w miarę jak zaczynają przynosić ko-
rzyści inwestycje poczynione w naj-
mniej zamożnych krajach, takich jak 
Rumunia, Bułgaria, czy Słowacja. 

Piętą achillesową Unii od począt-
ku było natomiast jej odgórne zarzą-
dzanie, czego wielu obywateli nigdy 
nie zaakceptowało. W roku 1992 
Francuzi chłodno przyjęli Traktat  
z Maastricht – układ ustalający ramy 
instytucjonalne UE – udzielając mu 

ledwo 50 proc. poparcia. Dania w ob-
liczu możliwego odrzucenia paktu, 
wynegocjowała szereg ustępstw. 

W latach 90. XX w. kraje Europy 
Środkowej ustawiły się w kolejce do 
UE, szukając gwarancji nieodwra-
calnego uniezależnienia się od Rosji. 
Przynależność do brukselskiego klu-
bu oznaczała przynależność do świa-
ta zamożnego Zachodu i przywilej 
korzystania z dobrodziejstw wolno-
ści demokratycznej. Nie przyszło im 
do głowy, że Unia będzie tak bardzo 
ingerować w życie codzienne – z biu-
rokratycznym zacięciem regulować 
wymagany rozmiar ogórka, definio-
wać, co to jest czekolada, czy ogra-
niczać prawa hodowców drobiu do 
zabijania i spożywania kaczek wła-
snego chowu. Europejski mariaż re-
gionu z państwem wciąż przynosi ko-
rzyści gospodarcze, jednak na próżno 
szukać w tym związku namiętności. 
Przewodniczący Komisji Europej-
skiej Jean-Claude Juncker przyznaje, 
że Europejczycy odwracają się od Unii 
między innymi dlatego, że zbyt głębo-
ko ingeruje ona w ich życie prywatne. 

Jest to oczywiście problem, ale 
Unii zagraża zgoła inne i większe 
niebezpieczeństwo, które może oka-
zać się poważnym zagrożeniem dla 
jej solidarności. Niebezpieczeństwo 
nadchodzi z zewnątrz, ze strachu 
przed legalną lub nielegalną migra-
cją, która zaleje kolejne kraje, zatopi 
ich rdzenną gospodarkę, a następnie 
rozmyje poczucie tożsamości naro-
dowej. Idea Unii Europejskiej opie-
ra się na założeniu, że jej obywatele 
czują się bardziej obywatelami Eu-
ropy niż członkami oddzielnej gru-
py narodowościowej – Francuzami, 
Czechami, czy Polakami. Postulat ten 
wydaje się z czasem tracić na atrak-
cyjności, gdy europejski monolit kru-
szeje pod naporem różnorodności jej 
mieszkańców. 

W latach 60. minionego stulecia 
koncepcja zjednoczonych regionów 
kwitła, ponieważ bezrobocie utrzy-
mywało się na niskim poziomie,  
a imigranci tradycyjnie imali się 
prostych zajęć w polu, fabrykach, 
czy sklepach. Na początku lat 70. 
niedobór siły roboczej niepostrze-
żenie zmienił się w jej nadwyżkę,  
a przybysze coraz rzadziej witani 
byli z otwartymi ramionami. Niechęć 
do imigrantów ciągle od tego cza-
su rośnie. Dziś już prawie 2/3 oby-
wateli UE jest zdania, że imigranci 
mają negatywny wpływ na ich życie: 
skarżą się na przestępczość, konflikt 
wartości, koszty opieki socjalnej  
i konkurencję na rynku pracy. Stąd 
popularność takich partii nacjonali-
stycznych w Unii jak Alternatywa dla 
Niemiec w Niemczech, czy Front Na-
rodowy we Francji, Szwedzcy Demo-
kraci i Partia Finów w Skandynawii, 
Złoty Świt w Grecji, Obóz Narodowo 
Radykalny w Polsce, czy Wolnościo-
wa Partia Austrii. Niektóre z nich 
jawnie demonstrują sympatie neo-
nazistowskie, inne starannie dystan-
sują się od tych skojarzeń. Szukając 
własnych dróg na przyszłość, uczą 
się od siebie nawzajem, obserwują  
i naśladują. 

Partie te otrzymują wsparcie fi-
nansowe przede wszystkim z Rosji 
oraz od sympatyków z USA. W roku 
2015 taką dotację otrzymała Partia 
Wolności z Holandii, której lider – 
Geert Wilders – wzywa do zamyka-
nia meczetów, a jego sloganem jest 
znajomo brzmiące hasło: „Uczyńmy 
Holandię znów wielką”. 

UE stoi więc dziś na rozdrożu,  
w obliczu realnego niebezpieczeń-
stwa rozpadu i od nas zależy, które 
wartości wygrają: proeuropejskie, 
wspólnotowe, solidarnościowe, czy 
separatystyczne i nacjonalistyczne. 

Dorota Wojciechowska-Żuk

Tekst powstał na podstawie książki Ma-
deleine Albright „Faszyzm. Ostrzeżenie” 
(przeł. Katarzyna Mironowicz), Wydaw-
nictwo Poltext, Warszawa 2018.

Unia EUropEjska 
w obliczU wyzwania
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Bandyta to człowiek, który nie 
musi być skazany prawomocnym 
wyrokiem. Wystarczy, że nawołuje 
do przemocy, nienawiści, zwłaszcza 
wobec mniejszości lub określonych 
grup. Jestem przerażona takim po-
stępowaniem. Przerażona, ale to nie 
znaczy, że się boję. Uważam, że takie 
zachowania są bardzo groźne i należy 
nazywać je po imieniu. Tworzenie at-
mosfery zagrożenia to również skan-
dowanie nienawistnych haseł np. „Raz 
sierpem raz młotem czerwoną hoło-
tę”, „A na drzewach zamiast liści będą 
wisieć komuniści”, „Wielka Polska Nie-
podległa”, „Polska dla Polaków” , czy 
„Śmierć wrogom Ojczyzny”. W otocze-
niu wielu płonących rac i zakazanych 
symboli faszystowskich atmosfera 
robi się jeszcze bardziej przerażająca. 
W moim kierunku wielokrotnie pa-
dały słowa „Wyp*j kurwo” . Uważam, 
że mam prawo do osobistych odczuć  
i nazywania rzeczy po imieniu. 

Powyższe słowa wypowiedziała 
Marta Lempart, działaczka prode-
mokratyczna i liderka Strajku Kobiet 
6 sierpnia 2019 r. podczas kolejnej 
rozprawy, w której została oskarżo-
na o zniesławienie przez Jacka Mię-
dlara, księdza objętego karą kościel-
ną (suspensą, tj. zakazem pełnienia 
funkcji kościelnych).

Podczas rozprawy osoby towa-
rzyszące Jackowi Międlarowi głośno, 
w sposób obraźliwy, komentowały 
wypowiedzi Marty Lempart, np. „tu 
nie pomoże nawet psychiatra”. Sąd 
zwracał uwagę, że takie zachowania 
są niedopuszczalne, ale niewiele to 
pomogło. O naruszaniu powagi Sądu 
przez Jacka Międlara i jego poczuciu 
wyższości świadczy chociażby pyta-
nie skierowane do sędzi: czy rozumie 
znaczenie słowa „holizm” i podkre-
ślenie, że „Pascha” pisze się wielką 
literą. Kilkakrotnie też zdarzyła się 
sytuacja, gdy sędzia nie wyraziła zgo-
dy na zabranie głosu w jakiejś kwestii 
tłumacząc, że procedury sądowe tego 
nie przewidują. Jacek Międlar jednak 

lekceważył zakazy i wypowiadał za-
planowane kwestie. 

Nagminnie w swoich wypo-
wiedziach stosował manipulację 
słowną. Np. z wielkim oburzeniem 
zaprzeczył iż w 2016 r. podczas 
manifestacji wypowiedział słowa: 
„Dutkiewicz, zdejmij jarmułkę”. Na 
pytanie Sądu, czy takie słowa padły 
w innym terminie odpowiedział – 
„na pewno nie padły w roku 2016”. 
Zaprzeczył również, iż podczas pro-
wadzonych przez niego manifesta-
cji skandowano hasła typu „Polska 
dla Polaków”, przedstawiając jako 
dowód… screena z fb, że takie hasła 
skandowano w Warszawie. Jakby ten 
fakt z założenia wykluczał pojawie-
nie się takich haniebnych haseł we 
Wrocławiu. Zaprzeczył także, że jest 
członkiem stowarzyszenia „Wielka 
Polska Niepodległa”, przemilczając 
fakt, że był w tym stowarzyszeniu 
jednym z liderów. Nawoływanie do 
walki komentował, że to jedynie ale-
goria do zapisów biblijnych. A znie-
ważanie społeczności żydowskiej  
w swoich kazaniach (np. nazywanie 
ich frajerami) tłumaczył specyficz-
nymi odbiorcami jego kazań. 

Zapewniał o swoim negatywnym 
stosunku do ideologii faszystowskiej, 
podpierając się słowami, że nie mógł-
by wspierać ideologii, która spowo-
dowała tyle ofiar wśród Polaków. 

Pozostaje pytanie – jeśli nie ma 
atmosfery zagrożenia, jeśli słowa 
Marty są kłamstwem, to dlaczego pa-
nowie towarzyszący Międlarowi ro-
bili zdjęcia osobom towarzyszącym 
Marcie Lempart? Czy powinnam się 
bać?

27 sierpnia odbyła się sprawa  
o pobicie dwojga członków Zarządu 
KOD Wrocław po Marszu Równości 
w 2018. Przypomnę – zostali na-
padnięci tylko dlatego, że wieźli na 
platformie dmuchanego tęczowego 
jednorożca. Trzech napastników sta-

nęło przed sądem. Podczas 
napadu agresorzy byli ubrani 
na czarno i mieli zasłonięte 
twarze. W sądzie zobaczyliśmy trójkę 
młodych mężczyzn, ubranych w bia-
łe koszule jak na szkolną akademię. 
Cała trójka pochodzi z Legnicy, je-
den właśnie ukończył szkołę, dwóch 
pozostałych się uczy. Przyjechali do 
Wrocławia na kontrmanifestację 
przeciwko Marszowi Równości, do 
której w Internecie zachęcał Jacek 
Międlar. Nie przyznali się do ŻADNEJ 
AGRESJI, JEDYNIE do zabrania flag  
i baneru. To przerażające, że dla tych 
młodych ludzi napaść na innych nie 
jest agresją. Oburza mnie fakt, że  
o całym zdarzeniu opowiadali tak, 
jakby chodziło o niewiele znaczący 
epizod. Ot, taki sobie niewinny wy-
głup. Cała trójka tak mocno zestre-
sowała się swoim postępowaniem, 
że dostali zbiorowej amnezji wybiór-
czej. Doskonale pamiętali, że oni nic 
nie mówili do napadniętych, że za-
brali tylko flagi i baner, za to nie są 
w stanie sobie przypomnieć, ani tego 
czy ktoś inny coś krzyczał, ani tego 
jak byli ubrani współwinni, ale na-
wet tego co zostało ukradzione. Swo-
ich kolegów oczywiście też nie zna-
ją. Podczas rozprawy oskarżonym 
towarzyszyli pełnomocnicy, którzy 
zawnioskowali do Sądu o uchylenie 
wobec oskarżonych dozoru kurator-
skiego.

Sprawa została odroczona do  
1 października 2019. Czy Sędzia sta-
nie na wysokości zadania? W mo-
jej ocenie Ci trzej młodzi chłopcy, 
chociaż już pełnoletni, ciągle mają 
szansę na poprawę. Ale do tego po-
trzeba zdecydowanego potępienia 
agresji każdego rodzaju. Niezbędna 
jest również nauka tolerancji w szko-
łach. Tymczasem wygląda na to, że 
za samo użycie w szkole słowa LGBT 
można zostać oskarżonym o szerze-
nie niewłaściwych treści.

Elżbieta Majewska-Cieśla

Prawo do strachu
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1Masz wreszcie wymarzo-
ny domek, a tu pewnego 

dnia 100 metrów za Twoim 
płotem ktoś buduje chlewnię 
(kurnik na 10 000 kur, wysy-
pisko śmieci, maszt przekaź-
nikowy, zakład utylizacji od-

padów mięsnych…). Według nowej 
ustawy nie masz prawa protestować, 
nie jesteś nawet stroną w sporze; po-
dobnie Twoi sąsiedzi.

2Miałeś stłuczkę jadąc samocho-
dem, kolizja nie z Twojej winy. 

Ten drugi wyjechał z podporządko-
wanej. Wszystko jasne, ale za jakiś 
czas dowiadujesz się, że to Ty byłeś 
winny, bo w drugim samochodzie 
siedział radny PiS (syn radnego PiS, 
córka wojewody z PiS…) Odwołujesz 
się, masz prawo, masz szansę, ale do 
momentu, gdy sędzia nie zostanie za-
straszony (zwolniony, przeniesiony).

3Odwiedzają Cię znajomi z Włoch 
(Hiszpanii, Izraela, Niemiec, In-

dii…) i zostają napadnięci na ulicy 
przez nacjonalistycznych bandytów. 
Zgłaszasz na policję, ale policja nie 
jest w stanie zidentyfikować spraw-
ców, chociaż szarpanina została sfil-
mowana. Sprawa ciągnie się miesią-
cami. Prokuratura w końcu umarza 
śledztwo. Znajomi już więcej nie 
chcą przyjeżdżać do Ciebie.

4Jesteś młodą żoną (mężem). Oka-
zuje się, że nie możecie mieć dzie-

ci. Jedynym wyjściem jest in vitro. Ale 
właśnie zostało ustawowo zakazane. 
Nie tylko nie ma dofinansowania, ale 
także odebrano prawo wykonywania 
zabiegów nawet prywatnym klini-
kom. Jedna ustawa i koniec.

5Oczekujesz dziecka, a lekarz przy 
badaniu ma zmartwioną minę. 

Zżera Cię niepokój, ale lekarz nie kie-
ruje Cię na żadne badania prenatal-
ne, bo w Polsce stały się tabu. Prak-
tycznie się ich nie wykonuje. Jesteś 
skazana na kilka miesięcy strachu, 
stresu i niepewności.

6Twoje dziecko nie chodzi na reli-
gię w przedszkolu (szkole). Przez 

nauczycieli i inne dzieci traktowane 
jest jak osoba drugiej kategorii. Nie 
masz gdzie się odwołać, bo dyrekcja 
dlatego jest dyrekcją, że sprzyja ta-
kim sytuacjom. 

7Kończysz studia i zamierzasz zo-
stać na uczelni. Przechodzisz po-

myślnie całą procedurę, ale na końcu 
dowiadujesz się, że niestety …, bo 
ktoś Cię widział na Marszu Równo-
ści, albo na Czarnym Proteście, wła-
dze uczelni teraz już nie są wybiera-
ne demokratycznie, tylko z polecenia 
rządzącej partii. To kwestia jednej 
ustawy.

8Aby wyjechać na dłużej za grani-
cę musisz zgłaszać się w urzędzie, 

podobnie po powrocie. Takie propo-
zycje stawia już Ministerstwo Cyfry-
zacji.

9Wuj chce podarować Ci większą 
sumę pieniędzy lub jakiś majątek. 

Musisz zgłosić to w Urzędzie Skarbo-
wym i zapłacić podatek. Gdyby wuj 
wpłacił tę kwotę na cele religijne, 
to nie dość, że kościół nie zapłaciłby 
od niej podatku, to jeszcze darczyń-
ca odliczyłby sobie te darowiznę od 
swojego dochodu przy wypełnianiu 
PITa. Ten rząd na pewno tego przepi-
su nie zmieni.

10 Jesteś dobrym pracownikiem 
w urzędzie państwowym. 

Twój szef właśnie został zwolniony, 
bo nie podobał się wojewodzie. Two-
je poglądy są znane współpracowni-
kom i nie są zgodne z linią rządzącej 
partii. Twoje dni w tym biurze są po-
liczone. Możesz się odwołać do sądu 
pracy, ale – patrz punkt 2.

11 Jesteś przedsiębiorcą a kon-
kurencji zależy, abyś zniknął 

z rynku. Wystarczy, aby Twój pra-
cownik popełnił jakieś oszustwo 
lub tylko niezamierzony błąd. Odpo-
wiadasz Ty całą swoją firmą. Urząd 
Skarbowy zajmuje Ci konto, Tobie 
wymierza milionową karę. Możesz 
się odwołać, ale tracisz płynność fi-
nansową, a poza tym – patrz punkt 
2. Ta ustawa (o odpowiedzialności 
zbiorowej) już obowiązuje.

12 Przyłączasz się do ulicznego 
protestu i zatrzymuje Cię poli-

cja, mimo że protestujesz całkowicie 
pokojowo. Policja dostaje specjalne 
uprawnienia, aby Cię przeszukać, za-
trzymać, przeszukać Twój dom, aby 
Cię odwiedzić o 6:00. Taka ustawa  
o policji już jest. Możesz zaskarżyć 
policję do sądu, ale – patrz punkt 2.

13 Prokuratura stawia Ci zarzu-
ty (za cokolwiek, nawet nie-

umyślne spowodowanie wypadku). 
Może żądać zatrzymania Cię w aresz-
cie nawet przez kilka tygodni bez 
wyroku sądu, może nie zgodzić się 
na wpłacenie kaucji, może zażądać 
zmiany sądu, jeśli uzna, że nie ten 
sędzia powinien rozpatrywać daną 
sprawę. Ustawa już weszła w życie.

14 W Twoim miejscu pracy „ścia-
ny mają uszy” i to co mówisz 

w gronie kolegów i koleżanek może 
dotrzeć do szefostwa. Twoje poglą-
dy polityczne, religijne, obyczajowe 
mogą się nie podobać. Dyrekcja dla-
tego jest dyrekcją, że popiera rządzą-
cą ekipę i wyznaje właściwą ideolo-
gię. Kapusie, to nie jest wynalazek 
tego rządu, ale ten rząd chętnie ko-
rzysta z ich usług.

15 Chcesz skorzystać z usłu-
gi fachowca. Ten najpierw 

dowiaduje się jakie masz poglądy 
polityczne, religijne, obyczajowe,  
a potem odmawia wykonania usługi 
powołując się na klauzulę sumienia. 
Precedens już jest, potwierdzony są-
downie.

16 Masz dość smogu w swoim 
mieście? Władze miasta kie-

dyś proponowały dopłaty do wymia-
ny starych pieców. Obecnie samorzą-
dy zostały pozbawione znacznych 
funduszy z podatków, narzucono im 
koszty deformy szkolnictwa, dlatego 
muszą rezygnować z dotychczaso-
wych planów. Nie będzie też kolejne-
go przedszkola, chodnika, czy ścieżki 
rowerowej.

Irena Paterek

GRA w PAŃSTWO PIS
CHCESZ COŚ ZMIENIĆ? IDŹ NA WYBORY!
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Czerwona zaraza już po naszej ziemi całe szczęście nie 
chodzi, co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce 
opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie marksistowska, 
bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha, neomark-
sistowska. Nie czerwona, ale tęczowa – uprzejmie wyłożył 
nam te słowa w dniu upamiętnienia wybuchu Powstania 
Warszawskiego metropolita krakowski, zastępca Prze-
wodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp Marek 
Jędraszewski.

Dziś znowu znajdujemy się w rzeczywistości jakby poto-
pu – już nie szwedzkiego czy bolszewickiego, ale potopu 
ideologicznego, zalewającego Polskę głównie od zacho-
du. – Z wielu ekscesów wymieńmy jeden. Niespełna 
miesiąc temu, w dniu, gdy odbywała się tutaj coroczna 
pielgrzymka Podwórkowych Kółek Różańcowych Dzieci, 
ulicami Częstochowy przeszedł tak zwany marsz rów-
ności, będący w istocie propagowaniem i popieraniem 
grzesznych zachowań środowisk LGBT, wspieranych 
przez ofensywę zagranicznych ośrodków, usiłujących 
narzucić Polsce neopogańską ideologię gender – lipco-
wo-pielgrzymkowe kazanie wygłosił biskup świdnicki, 
Ignacy Dec.

W podobnym tonie wypowiadali się m.in. abp Wacław 
Depo, abp Stanisław Gądecki (przewodniczący KEP!), 
abp Sławoj Leszek Głódź, abp Henryk Hoser. Skąd to 
przekonanie u przedstawicieli polskiej odnogi Kościoła, 
że „potop ideologiczny” jest tęczowy? Aby nieco rozja-
śnić sposób rozumowania hierarchów, trzeba sięgnąć do 
teologii.

Potop kojarzy się od razu z Noem i jego arką. Jednak 
woda, która go powoduje, ma rozleglejszą symbolikę, 
nie tylko oczyszczającą czy chrzcielną. Dla mieszkańców 
starożytnego Izraela jej nagromadzenie było siedliskiem 
zła. Dlatego św. Jan pisząc Apokalipsę w wielu miejscach, 
lecz nie wszystkich, posługiwał się pejoratywnym zna-
czeniem („liczba ich [omamionych] jak piasek morski”, 
„diabła (…) wrzucono do jeziora ognia i siarki”, „morze 
wydało zmarłych”). Z kolei teologowie bardzo często an-
tychrysta (nie mylić z uosobioną Bestią, szatanem), czyli 
przeciwnika Chrystusa, upatrują w ideologiach, nie zaś 
w ludziach. Szczególnie po doświadczeniach faszyzmu, 
nazizmu i potocznie nazywanego komunizmu.

Abp Dec, ale też inni hierarchowie, wskazując wroga  
w osobach LGBT zapominają o jednym -ideologia bywa 
zła, lecz tylko wtedy, gdy powoduje krzywdę. A człowiek 
nieheteronormatywny nikomu nie szkodzi, walczy jedy-
nie o prawo do decydowania o własnym życiu na równi 
z innymi. Gdzie w tym ideologia? Hierarcha zapomina 

również o katechizmie własnej wspólnoty, wedle 
którego osoby o skłonnościach homoseksualnych 
powinno się traktować z „szacunkiem, współczuciem  
i delikatnością” (2358 KKK).

U abpa Jędraszewskiego pojawia się natomiast termin 
„zaraza”. Sięgam do internetowego słownika i czytam 
wyjaśnienie: „choroba zakaźna występująca masowo”, 
„groźne, trudne do zwalczenia zjawisko”. Nie wiem, które 
znaczenie było bliższe jego sercu, ale masowość w tym 
wypadku odpada. Często sugeruje się, że „ta ideologia 
atakuje nasze polskie dzieci”, zupełnie jakby np. homo-
seksualizm był zaraźliwy i zależny od mody (zupełnie 
jak heteroseksualizm). Być może chodziło zatem o zna-
czenie numer dwa, jednak w związku z poprzednim nie 
widzę zagrożenia.

Kościół ma prawo nie aprobować czynów homoseksual-
nych, bo opiera swoją naukę na Biblii, może protestować 
choćby przeciwko adopcji dzieci przez pary homoseksu-
alne, ale nie może odmówić osobom nieheteronorma-
tywnym dwóch rzeczy: szacunku oraz prawa do walki 
o samostanowienie. Pierwsza wynika ze zwykłej, wy-
niesionej z domu (bądź nie) przyzwoitości, wedle której 
nie wolno nikogo nienawidzić, a każdemu z tytułu bycia 
człowiekiem należny jest szacunek. Druga z nieteologicz-
nej, lecz czysto ustrojowej kwestii, że obywatele mają 
prawo do wolności, równości, zabierania głosu, tak jak 
to czują i pojmują, byle nie wykraczać poza normy praw-
ne. Szczególnie w demokracji, gdzie wprawdzie decydu-
je większość, ale jej miarą jest też wrażliwość na prawa 
mniejszości. Jak to wymyślił kiedyś Lelewel, „za wolność 
naszą i waszą”.

Paweł Brol, KOD Opolskie

ZA WOLNOŚĆ WASZĄ I NASZĄ

Rys. Włodzimierz Stelmaszczyk
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(61)
Pewnego ranka przywitałem mojego Kota, jak na to za-
sługiwał: – Kocie, to przez Ciebie kryształowy Marek 
Kuchciński złożył rezygnację z funkcji marszałka! I przez 
Ciebie podał się do dymisji oddany służbie Polsce Łukasz 
Piebiak! – wrzasnąłem do futrzaka. 
Zwierzak skulił się przestraszony: – Przeze mnie? 
– A kto jest tą wrogą opinią publiczną, ja?! I dla kogo nie-
polskie media ujawniły hejterską aferę w Ministerstwie 
Sprawiedliwości?! Dla mnie?! Ma rację Prezes, że media 
trzeba zrepolonizować, aby były wyłącznie narodowe, 
aby z zaangażowaniem ujawniały najwyższe standar-
dy etyczne PiS: „Umiar, pokorę, pracę, prawdomówność, 
uczciwość, poświęcenie dla Polski, wiarygodność i honor”!
Kot wytrzeszczył oczka. – Ależ Pańciu, nie mów do mnie 
językiem wyrazów obcych PiS-owi. Jedynym wiarygodnym 
rozwiązaniem ze hejterską aferę jest dymisja ministra Zio-
bry, choćby za brak nadzoru nad ministerstwem. I żeby nie 
wpływał na prokuratorskie postępowanie. 
– Nie przerywaj! Zbigniew Ziobro jako prokurator gene-
ralny rzetelnie doprowadzi do wyjaśnienia tej hejterskiej 
afery. Jeśli uzna za stosowne, o 6 rano, dla bezpieczeń-
stwa wsparty przez antyterrorystów, wparuje do domu 
ministra Ziobry, zakuje go w kajdanki, potem wyprowa-
dzi go w szortach i papuciach, aby wsadzić do aresztu, 
w którym minister przyzna się, że mafią hejterską stero-
wał lub co najmniej pracy ministerstwa nie nadzorował. 
Potem prokurator Ziobro postawi ministra Ziobrę przed 
sądem, a Łukasz Piebiak, jako obiektywny sędzia, przy-
kładnie ministra Ziobrę ukarze – zapewniłem.
Kamień spadł mi z serca, że tak łatwo przekonałem swo-
jego Kota jako przedstawiciela opinii publicznej, że za 
prokuratora Ziobry nie będzie dla ministra Ziobry pobła-
żania. 
Futrzak nalał sobie pełną miseczkę czegoś mocniejszego 
i spytał: 
– Jak sędzia Piebiak go ukarze? 
– Jak to jak? Przykładnie. W ramach kary minister Ziobro 
będzie musiał napisać kodeks etyki dla sędziów. 
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Mój Kot dumał nad miseczka czegoś mocniejszego, 
dumał, aż wydumał:
– Pańciu, koniecznie musisz mnie zaszczepić.
– Ależ, Kotku, przecież jesteś zdrowy, a do sezonu grypo-
wego jeszcze daleko. 
– Nie słyszałeś? Arcybiskup Marek 
Jędraszewski powiedział, że zagra-
ża nam tęczowa zaraza.
– Niestety, Kotku, nikt szczepionki 
przeciw tęczowej zarazie jeszcze 
nie wymyślił.
– Oj, Pańciu, nic nie rozumiesz; 
mnie chodzi o szczepionkę przeciw 
arcybiskupiej miłości bliźniego.

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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