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Obywatel musi mieć możliwość patrzenia władzy na
ręce. Nie co cztery lata, nie przy okazji wrzucania kartki
wyborczej jedynie – wtedy jest czas wystawiania laurek
albo nagan. Władza musi być naprawdę ocenialna.

Żeby tak było, musi być trójdzielna. Jedni od stanowienia prawa, inni od wdrażania – i jeszcze inni od
sądzenia. Nic innego zatem, jak znany nam od czasów
chadzającego w peruce Monteskiusza, trójpodział
władz. Ale taki naprawdę, a nie na papierze. Nie omijany po wielkiemu cichu, przy jednoczesnych głośnym
zapewnieniach „ale o co chodzi?”. Nie tuszowany tytulaturą urzędów, a w praktyce dnia codziennego – gwałcony przez administracyjne naciski, i interesy partyjne.
Osłaniane coraz skuteczniej, przez majstrowanie przy
mediach, uciszanie jednych, tresowanie innych.

MINIMUM

Dziś jak powietrza potrzebujemy przywrócenia liberalnego minimum. To jest rama – a w niej mieści się
i wspomniany trójpodział, i także taka myśl: każdy posiada niezbywalne prawo do życia, wolności i poszukiwania szczęścia.
Zapominamy o tym pod presją prawicowych narracji – skupionych wokół wspólnoty, wiary i rodziny. Zapominamy, bo liberalizm z miejsca kojarzy się nam z kapitalistycznym rynkiem i reformami z lat 90. – z czasem
transformacji. Z wykluczaniem, wzrostem podziałów
i nierówności, itd. Stąd przekonanie, że liberalizm nas
zawiódł. Ale to zły adresat pretensji. Liberalizm wydaje się przeżytkiem w czasach nawrotu romantycznego
wzmożenia i polityki godnościowej. Tak jakby miał być
nastrojów tych przeszkodą.

Liberalizm to wartości, które ułatwiają społeczne
współżycie. Liberalne minimum to jak dobrze przygotowana gleba. Na niej mogą rozwijać się różne tożsamości: i konserwatywno-katolicka, i lewicowo-postępowa.
Trenować na niej można kompromis, realne działania
wspólnotowe i równie potrzebny indywidualny rozwój.
Niby wiadomo, ale dopiero ostatnio widzimy, o ile trudniej jest, gdy podglebie to znika. Gdy się robi duszniej.
Gdy braknie tych ram, zaczyna się wojna wszystkich ze
wszystkimi. Takiej wojny nie wygrywa nikt. Ludzie, którzy kiedyś to przeszli, wiedzą.
Monika Piotrowska-Marchewa
Rys. Jadwiga Halicka
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Patryk Vega od miesięcy
podkręcał atmosferę wokół
premiery swojego najnowszego filmu „Polityka”. Pomagali mu niektórzy politycy PiS, którzy oburzając
się czy zapowiadając pozwy
nakręcali zainteresowanie tytułem.
Premiera wywołała jednak spore rozczarowanie wśród krytyków
i widzów. Film pokazuje w znacznej
mierze wszystko to, co znamy z medialnych doniesień. Rzeczywistość
stała się tak dalece kabaretowa, że
kabaret stał się rzeczywisty. Wszystko, co reżyser dodał od siebie było
już znacznie bardziej gorzkie.
25 września do sejmowej komisji
do spraw kontroli państwowej wpłynęły wnioski o odwołanie trójki wi-

mował. Ponadto złamano przepisy
ustawy o NIK, która mówi, że musi
być 3 wiceprezesów tej instytucji.
Dodatkowo – jedyna wiceprezes,
która teraz może kierować pracami tej Izby, nie posiada certyfikatu
dostępu do informacji niejawnych
– więc nawet nie ma uprawnień, by
kontrolować akta w wielu toczących
się postępowaniach. NIK grozi paraliż na wiele miesięcy.
Można to uznać za niezły kabaret, tylko jakoś śmiech miesza się
z przerażeniem.

ceprezesów NIK i powołaniu na ich
miejsce jednej osoby – Małgorzaty
Motylow. Wnioski złożył nowy szef
NIK – Marian Banaś, wokół którego pojawiło się wiele wątpliwości.
Dziennikarze TVN dotarli do nagrań, w których Banaś kontaktuje się
z przestępczym półświatkiem, a co
więcej, ma problem z wyjaśnieniem
posiadania kamienicy, której nie
wpisywał do swoich oświadczeń majątkowych. Niemniej prośbę prezesa NIK spełniono i od teraz zamiast
ustawowej trójki mamy jedną wiceprezeskę NIK, za to z odpowiedniego
politycznie nadania. Sam prezes udał
się na urlop.

zaszkodzić władzy. Państwo mamy
więc teoretyczne, partię jak najbardziej wszechwładną.

Takie mamy dziś państwo – obezwładnione przez partię rządzącą. Postępowania wszczyna się z całą siłą
tam, gdzie jest to wygodne politycznie, a ignoruje tam, gdzie mogłoby

dosięgła kara? Wpłacił po parę tysięcy złotych na fundusz obrony czy na
inną fundację? Jakież to są standardy,
że karę wymierza mu własne zaplecze polityczne? A gdzie prokuratura
i sąd? Gdzie przepisy o wykorzystaniu pozycji urzędnika dla własnej korzyści? W państwie PiS takie zasady
nie obowiązują. Jest tylko odpowiedzialność przed szefem partii, który
ocenia nacisk opinii publicznej i wyciąga ewentualne konsekwencje.

Jak będzie wyglądał ten nacisk
opinii publicznej, gdy partia zajmie
się prywatnymi mediami – zgodnie
z własnymi zapowiedziami?
Maciej Pokrzywa

To nie jest kraj
dla satyryków

Partia rządząca zapewnia o dochowaniu „najwyższych standardów” w sprawie prezesa NIK, szkoda
tylko, że prokuratura nie chce zająć
się doniesieniem wobec Banasia,
a kontrolę nad jego oświadczeniem
majątkowym zajmie się Kontrola
Skarbowa, którą właśnie Banaś (jako
minister finansów) niedawno refor-

Afera w Ministerstwie Sprawiedliwości przebiegała bardzo podobnie. Fakt, wiceminister Piebiak musiał podać się do dymisji, ale to nie
była zbyt wygórowana cena. Zwłaszcza, że wszystko wskazuje na to, że
cała akcja odbywała się za wiedzą
i zgodą szefa resortu – Zbigniewa
Ziobry. Jego jednak nie dosięgła odpowiedzialność. Ale któż miałby go
skontrolować? Prokurator Generalny – Zbigniew Ziobro?

Cofając się w czasie (nie trzeba wiele, afera przecież goni aferę) dotrzemy do sprawy marszałka
Kuchcińskiego. Można powiedzieć,
że tę rozpatrzono przecież wzorowo
– marszałek się w końcu do dymisji
podał. Ale czy na pewno zadziałało
państwo? Kuchciński „wylatał” na
prywatne cele swoje i swojej rodziny
co najmniej 4 mln złotych. Jakaż go

Pokój modlitwy – 60 zł za godzinę.
Rys. Włodzimierz Stelmaszczyk
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Normalność w wersji PiS
Jedna kadencja rządów PiS wystarczyła, aby diametralnie zmienić
polską politykę. To nie jest „to samo”,
ani nawet „podobnie jak wcześniej”
– jak lubią twierdzić symetryści.
Znawcy i komentatorzy polityczni
– jak chociażby prof. Radosław Markowski na łamach „GW” czy Mariusz
Janicki z „Polityki” – zmianę tę opisują, używając pojęcia „nowej normalności”. Z naciskiem na fakt, że ekipa
Kaczyńskiego właśnie taki epitet
stara się przypisać efektom swoich
działań. „Jesteśmy partią spokoju,
normalności” – ogłasza wszak premier Morawiecki na spotkaniach wyborczych.

Interesująca ta „normalność”
i to bardzo. Składa się na nią „uciszanie” obywateli z pomocą transferów
pieniędzy do portfeli wyborców;
agresywnego (i przekonującego)
konceptu ideologicznego – prawicowa ideologia państwa, obyczajów, historii; zmieniania systemu państwa.
Wszystko to obudowano marketingiem, posłusznymi mediami, usłużnym administracyjnym i finansowym aparatem państwa. Przy czym
PiS stawia się w politycznym centrum, a opozycja jest odsyłana do roli
radykałów. Przypomnijmy jeszcze
i to: w 2015 roku partię Kaczyńskiego poparło 5,7 mln Polaków – 18,8
proc. głosów uprawnionych do głosowania, co dało jej 51 proc. mandatów.
Dlaczego to się udaje?
Najpierw dodać trzeba dwa pomocne wyjaśnienia. Po pierwsze
Polska ma wprawdzie obywateli,
ale w Polsce obywatela w obywatelu jest dość mało. Może 10-15 proc.
społeczeństwa, natomiast reszta jest
nimi tylko z nazwy: nie interesuje
ich polityka, bezrefleksyjnie (o ile
w ogóle) głosują na jedynki i „wierzą w polityczno-ekonomiczne cuda”
oraz „megalomańskie opowieści
o wspaniałej, narodowej historii”.
Kwestie trójpodziału władz, Konstytucji, praworządności, niezawisłości
sądownictwa, swobód obywatel-

skich, niezależności instytucji kontrolnych – mało dla kogo są istotne.
Tych mocno zainteresowanych
też dziś widać mniej. Przełom nastąpił latem 2017 roku. Wcześniej
widzieliśmy spektakularne, wielotysięczne marsze przeciwko zawłaszczaniu Trybunału Konstytucyjnego
w 2015 i 2016 roku, oszałamiający
marsz czarnych parasolek na jesieni 2016 („wolność wyboru zamiast
terroru”!), wreszcie protesty przeciw zamachowi władzy na sądownictwo i Sąd Najwyższy w 2017 roku.
W dziwny sposób obywatelski protest i potencjał buntu rozładowało
prezydenckie weto Andrzeja Dudy;
zaczęła się natomiast demobilizacja
i poczucie, że walka straciła pierwotny sens. Zdemobilizowało się umiarkowane centrum – i tu leży główna
przyczyna poparcia dla PiS.

Po drugie – co jest wodą na młyn
symetrystów – kolejne rządy po 1989
roku próbowały naginać prawo. Jak
większość egzekutyw na świecie,
które starają się ułatwić sobie życie,
ale Trybunał Konstytucyjny blokował te próby, a rządy respektowały
jego orzeczenia. Wybryki naruszające prawo, w systemach demokratycznych występują normalnie – tyle,
że od 2015 r. stały się pretekstem do

Protest „koszulkowy” zainicjowany przez
KOD w 2018 roku miał na celu zwrócenie uwagi na fakt łamania przez PiS Konstytucji. Fot. Elżbieta Majewska-Cieśla.
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regularnej rejterady przeciw
instytucjom demokracji liberalnej. I wciąż taki argument
wokół słyszymy.

„Normalność” w wykonaniu PiS
zdaje się atrakcyjna dlatego, że państwo kryje afery. A jak się nie udaje, to
„pali głupa”, odwleka reakcję, szykuje
zasłony dymne. Żadna z afer władzy
– ani Komisji Nadzoru Finansowego
czy banku centralnego, ani dwóch
wież przy Srebrnej, wreszcie zorganizowanej, hejterskiej grupy przestępczej w resorcie sprawiedliwości Ziobry – nie została wyjaśniona.
Można więc śmiało przypuszczać, że
Banaś (człowiek z piękną biografią
opozycyjną) po sprawdzeniu przez
służby dostał stanowisko szefa NIK
właśnie dlatego, że miał niejasne
sprawy z kamienicą w Krakowie – łatwiej nim więc będzie sterować?
Powiedzmy to wyraźnie. Wrażenie „normalności” – usilnie narzucane przez PiS znajduje sprzymierzeńca w tym, że w opinii Polaków,
zadowolonych z 500+, demokracja
ma się dobrze, bo przecież „są wybory” i „można manifestować”. Tak
powierzchowne traktowanie demokratycznego procesu znacznie
ułatwia partii Kaczyńskiego rządzenie. Tak, rząd się wyborów jeszcze
trzyma, ale powoli osiągamy stan
właściwy „autorytarnemu klientelizmowi”, w którym sądy nie działają
niezależnie, media są zmonopolizowane, a parlament zależy od woli
charyzmatycznego przywódcy. I owszem, w początkowej fazie budowy
takiego ustroju – przestrzega prof.
Markowski – wybory są potrzebne,
żeby legitymizować władzę w oczach
większości i po to, żeby ujawniały się
opozycyjne siły. Żeby rządzący wiedzieli, kto przeciwko nim występuje.
Później już niekoniecznie…
Tymczasem mamy w Polsce
„nową normalność” – która w wykonaniu PiS nosi wszelkie znamiona
patologii.
Monika Piotrowska-Marchewa
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Podczas pierwszej lekcji z nową
klasą ustalamy zawsze zasady
współpracy i staramy się wzajemnie ich przestrzegać. Na ogół po 2-3
wspólnych godzinach docieramy się.
I tak to wygląda w klasach na podbudowie gimnazjum. Tymczasem
w tych, które rozpoczęły naukę po
szkole podstawowej wszystko działa
inaczej.

Przede wszystkim dzieci nie
mają wypracowanych podstawowych umiejętności prospołecznych.
Nie przeszły treningu zmiany środowiska, w większości nie są nauczone współpracy. U wielu uczniów
zauważam natomiast niesamowitą
wręcz potrzebę zwrócenia na siebie
uwagi. Niby powinnam się cieszyć,
ale za tym dążeniem wcale nie idzie
wiedza ani chęć jej zdobycia. To bardziej rozpęd z podstawówkowego
wyścigu szczurów. Tak więc podczas prowadzenia zajęć mnóstwo
podniesionych rąk do góry. Wyjścia
do toalety przecież nie zabronię, na
5-minutowych przerwach w toaletach jest ciasno. Mam tylko nadzieję,
że jakoś zdołają wrócić. Pytania, czy
można się napić, pomimo tego, że

mamy to zagwarantowane w kontrakcie, prośby o powtórzenie zdania.
Gdy powtarzam używając innych
słów, często jest to problemem. Dzieci są odtwórcze, skupione na bezrefleksyjnym przepisywaniu notatek
z tablicy. Dziwią się, kiedy wciągam
je w dyskusję. Gdy próbuję aktywizować tych jawnie wyłączonych,
prosząc o powtórzenie tego, co właśnie sobie wyjaśniliśmy, kilka innych

reformy. Dużo łatwiej mają uczniowie po gimnazjach, im odpada nauka
umiejętności komunikacyjnych i prospołecznych. Zmagają się tylko (?)
z rozciągniętym w czasie planem lekcji, zmianowością, tłokiem na korytarzach i w szkolnych toaletach. Ale
dzieci po szkole podstawowej nadal
są w szoku. W większości wrzucone
bezpardonowo z bezpiecznego środowiska dobrze znanej szkoły, gdzie

osób na wyścigi próbuje zabrać głos.
W ogóle nie zdają sobie sprawy, co
czują ich koledzy, nie wykazują empatii.

jednak traktowano ich jak dzieci, do
szkół z całkiem nowymi, bo „dorosłymi” wymaganiami. Wielu z nich
dopiero teraz przechodzi trening dorosłości. Nie wszystkie sobie z tym
radzą. Tymczasem podstawa programowa jest nieubłagana i trzeba realizować materiał.

Feralny wrzesień

Kolejny problem, to przekonanie
uczniów, że warto się skupić na zajęciach, mam wrażenie, że oni mają
we krwi wyłączanie się na starcie.
Takich sytuacji jest znacznie mniej
w klasach pogimnazjalnych. I wcale
nie chodzi tutaj o to, że dzieciaki po
podstawówkach są o rok lub czasem
dwa młodsze. Po prostu widzę, w jak
wiele umiejętności wyposażały naszych uczniów gimnazja i chylę czoła
przed ich nauczycielami.

Pod koniec tygodnia szczególnie
zmęczone są właśnie pierwszaki po
szkołach podstawowych. Widzę to
w ich twarzach. Czasem odpuszczam
zadanie domowe, są wdzięczne. Ale
wcale nie jestem pewna czy to dobry
kierunek.
Elżbieta Majewska-Cieśla

Minął już wrzesień w nowej
szkole, a dzieci z podwójnego rocznika nadal zbierają żniwo fatalnej

Rys. Włodzimierz Stelmaszczyk

Proszę Pani, proszę Pani! –
zatrzymuje mnie wołanie na
szkolnym korytarzu podczas
drogi do pracy – bo ja wyszłam do toalety i nie pamiętam, gdzie mamy lekcję. Pytam o przedmiot i nazwisko
nauczyciela, ale pytanie okazuje się
za trudne. Dobrze, że dziewczynka
wie do której chodzi klasy. Sprawdzam na planie i odprowadzam pod
same drzwi. Ktoś mógłby się oburzyć, że dziecko chodzi bez opieki po
szkole, ale ja pracuję w technikum!
Takie i podobne sytuacje to szkolna
codzienność od września obecnego
roku. Uczniowie klas starszych zgłaszają nam, że na szkolnych korytarzach i schodach zrobiło się niebezpiecznie. Ten wrzask da się jeszcze
wytrzymać, ale oni nie umieją chodzić
jak ludzie, popychają się na schodach,
biegają, cud, że się jeszcze nikt nie
połamał – mówi jedna z uczennic III
klasy.
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STANOWISKO W SPRAWIE
STRAJKU WŁOSKIEGO
W OŚWIACIE
Szanowni Państwo,
rekomendacja Związku Nauczycielstwa Polskiego w
sprawie strajku włoskiego wywołała duże poruszenie.
Część środowiska z nadzieją i przekonaniem przyjęła tę
zapowiedź, inni czują się zawiedzeni, ale chyba największa
grupa nie rozumie, z czym będzie się wiązać przystąpienie
do tej formy strajku.
MKS Dolnośląskie Porozumienie Nauczycieli pozytywnie opiniuje decyzję Związku.
Nauczyciele od wielu lat słyszeli, że mają misję, nie zawód. Wielokrotnie powtarzano nam, jak ofiarnie powinniśmy pracować na rzecz przyszłych pokoleń. Tłumaczono,
że tylko ludzie z powołaniem mogą nieść kaganek oświaty.
Otoczenie było tak przekonujące, że sami uwierzyliśmy, że
można od nas tylko wymagać. Wszystko dla dobra ucznia.
40 godzinny tydzień pracy stał się tak pojemny, że mieścił
50 i więcej godzin. Misja była tak wymagająca, że nie baczyliśmy na własne ograniczenia finansowe i czasowe. Za
wszelką cenę chcieliśmy jej sprostać.
Zmieniały się czasy, ministrowie, podstawy programowe... tylko pensje nie rosły, aby choć w małej części wynagrodzić to, co robimy na rzecz uczniów.
Ubiegły rok szkolny przyniósł przełom, zaczęliśmy
upominać się o swoją godność, której jednym z elementów
jest comiesięczna pensja. Zrozumieliśmy nie tylko to, że
poziom naszego wykształcenia nie licuje z otrzymywaną
zapłatą (jedną z najniższych w Unii Europejskiej), ale zaproponowaliśmy także, że oczekujemy realnego wpływu
na zmiany w systemie edukacji.
Likwidacja gimnazjów, zmiany w podstawach programowych, podwójny rocznik. We wszystkich tych sprawach
nie tylko głośno mówiliśmy NIE, ale wskazywaliśmy inne,
lepsze rozwiązania, w końcu najlepiej znamy polską szkołę. Z czym się spotykaliśmy? Z lekceważeniem przez władzę, pozorowaniem dialogu, uwłaczającymi podwyżkami.
To wszystko sprawiło, że zdecydowaliśmy się na strajk.
Jednak efekty tego desperackiego kroku nikogo nie satysfakcjonują.
Stan na dzisiaj jest taki, że profesja nauczyciela już
dawno straciła na prestiżu, coraz częściej mówi się o negatywnej selekcji do zawodu, w dużych miastach dramatycznie brakuje pedagogów. Ci, którzy wciąż pracują często są
obciążeni ponad miarę.
I właśnie ten stan każe powiedzieć kolejne DOŚĆ! Nauczyciele mają prawo do uczciwej zapłaty za wykonywaną
pracę. Tymczasem dodatkowe, niewynikające z przepisów
prawa obowiązki stały się tak powszechne, że wszyscy ten
stan zaakceptowali.

Czym zatem ma być strajk włoski? W przypadku nauczycieli ma się on sprowadzić do pracy, za którą otrzymujemy zapłatę. Przypominamy więc, że:
– nie mamy obowiązku prowadzić bezpłatnych zajęć
dydaktycznych (konsultacji, zajęć wspierających uzdolnienia czy wspomagających rozwój – kółek zainteresowań i
zajęć wyrównawczych itp.);
– nie jest naszym obowiązkiem organizować wielodniowe wyjazdy dla uczniów;
– nie do nas należy organizowanie imprez, uroczystości
i festynów szkolnych – często odbywających się wieczorami czy w weekendy (w tym: dyskotek, balów absolwentów,
studniówek, kiermaszów świątecznych, festynów osiedlowych);
– nie powinniśmy pracować po kilkanaście godzin na
dobę (lekcje, spotkania rad pedagogicznych, zebrania z rodzicami i konsultacje);
– do wykonywania obowiązków powinniśmy dostawać
m. in. materiały piśmiennicze, komputery z dostępem do
Internetu, drukarki, kserokopiarki, skanery (nie zabieramy pracy do domu, nie uzupełniamy w nim dzienników
elektronicznych);
– dekorowanie sal i korytarzy nie może obciążać naszych skromnych domowych budżetów;
– doskonalenie zawodowe powinno być wspierane lub
finansowane (nikt nie może od nas oczekiwać wyłożenia
własnych środków, by później zaspokajać potrzeby szkoły);
– nie powinniśmy zbierać środków na funkcjonowanie
szkoły (np. Radę Rodziców);
– nie musimy opracowywać tak wielu dokumentów
(zalecamy porównać te, które trzeba przygotować z tymi,
które robimy).
Liczymy na to, że od Związku otrzymamy uczciwie
opracowany katalog naszych obowiązków oraz wskazanie tych czynności, które mogą być przez nas wykonywane,
ale tylko na zasadzie dobrowolności. Kiedy okaże się, że
dyrektorzy będą próbowali nas zobowiązać do dodatkowej pracy, za którą w myśl przepisów prawa powinna być
zapłata, będziemy mieli dokument, który pozwoli nam to
sprawdzić.
Strajk włoski niczego nie zmieni, jeśli chodzi o naszą
pracę z uczniami – niezmiennie będziemy odpowiedzialni
za realizację podstawy programowej. Będziemy rzetelnie
i w przyjaznej atmosferze przygotowywać naszych
uczniów do egzaminów, a także wspierać ich, mobilizować
i służyć radą.
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Co nas zżera?
Od wieków panuje mit, że
rolnictwo to jedna z ważniejszych podstaw gospodarki
światowej, bo… produkuje żywność.
Jednak współczesne rolnictwo, nastawione na monokulturę upraw
i chów przemysłowy, jednocześnie
w sposób niewyobrażalny truje
i niszczy środowisko. Weźmy na
przykład mleko – polską specjalność.
Produkujemy rocznie ok. 15 mld litrów. Ale bycie w czołówce europejskich producentów mleka ma swoją
cenę. Krowy zatruwają środowisko
bardziej niż świnie i konie razem
wzięte. Chodzi o ilość oddawanych
w powietrze gazów, ale także o olbrzymie ilości zużytej w związku
z ich hodowlą wody. W bilansie strat
jest też produkcja paszy, czyli hektary pól obsianych kukurydzą. Przez
lata na tych samych ziemiach rośnie
ta sama roślinność, co wyjaławia glebę i sprawia, że trzeba używać coraz
więcej nawozów sztucznych. Monokultura to śmierć gleby rozłożona
w czasie. Brytyjski ekolog i biolog James Lovelock uważa, że gdyby ludzkość przestała hodować krowy, mielibyśmy dwadzieścia lub trzydzieści
razy więcej ziemi do wykorzystania.
Nie chodzi tylko o ziemię europejską.
Unia Europejska rocznie importuje ok. 14,5 mln ton soi na paszę dla
zwierząt hodowlanych. Soja importowana jest z krajów Ameryki Południowej, gdzie pod uprawę wycina
się lasy tropikalne – w ciągu ostatnich 40 lat zniszczono w ten sposób
ok. 20 proc. ich zasobu. Więc z punktu widzenia ekologii każde zagłębie
mleczarskie to powód do niepokoju.
Tony Weis, kanadyjski wykładowca akademicki i aktywista na
rzecz środowiska twierdzi, że dla
planety najgroźniejsze wcale nie jest
przeludnienie, ale zbyt duża liczba
zwierząt hodowlanych. Każdego roku
zabija się 70 mld zwierząt, głównie
kurczaków i świń, przeznaczonych
do konsumpcji przez człowieka. Jeśli ten trend wzrostu spożycia mięsa
utrzyma się, w 2050 roku będziemy

musieli zabijać 250 mld zwierząt, nie
licząc ryb. Do wyżywienia takiej liczby zwierząt będziemy musieli wykorzystać 1/3 gruntów ornych. Jego
zdaniem, aby rozwiązać problemy
żywnościowe naszej planety, wystarczy zmienić nawyki żywnościowe.
Tymczasem międzynarodowe koncerny intensywnie wykorzystują ziemię na uprawę paszy dla zwierząt,
pozbawiają ją regeneracji, a zatem
eksploatują w sposób rabunkowy.
Tym sposobem pochodzącą z Chin
soję produkuje się w klimacie tropikalnym na drugim końcu świata, aby
wyżywić żyjące w Chinach świnie,
które z kolei wywodzą się z innych
rejonów globu. Obowiązuje model
„wydobywczy”, według którego ziemi nie traktuje się jako elementu
odnawialnego, ale jako surowiec do
wykorzystania.
Za tymi wszystkimi zmianami
stoją cztery gigantyczne przedsiębiorstwa nazywane potocznie – od
pierwszych liter ich nazw – „ABCD”:
amerykańskie Archer Daniel Midlands, Bunge, Cargill oraz francuski Louis Dreyfus. Wszystkie te
koncerny powstały i wzbogaciły
się dzięki kontroli sprawowanej
nad handlem roślinami zbożowymi
w USA, a począwszy od lat 90. objęły
swoimi wpływami kompleks rolny
na całym świecie. Dziś zarządzają
ok. 90 proc. światłowodowego handlu zbożem i roślinami oleistymi.
Wszystko, cokolwiek dziś piliście
i jedliście, zawierało prawdopodobnie choćby jeden z długiej listy
dodatków spożywczych od tych
czterech firm. Wszędzie tam, gdzie
znajdują się surowce spożywcze,
stoją te koncerny: od soi uprawianej
w Brazylii po kurczaki hodowane
w Tajlandii i sprzedawane w całej
Azji, od bawełny w Afryce Zachodniej
po olej palmowy w Indonezji. Światowy handel doprowadził do tego,
że najtaniej kosztuje jedzenie, które
pochodzi z daleka i jest produkowane na szeroką skalę w przemysłowy
sposób. Rolnictwo zaczyna przypo-

minać globalną grę, w której korzystniej jest produkować soję w Brazylii,
niż w Chinach – kraju pochodzenia
tej rośliny – a następnie eksportować ją do Azji, pokonując dziesiątki tysięcy kilometrów. Zyski zasilą
konta wielkich przedsiębiorstw i ich
sojuszników z kręgów finansjery, natomiast kosztami obarcza się lokalnych mieszkańców. Brazylijczyków
z Mato Grosso – światowego zagłębia uprawy soi, którzy są narażeni
na kontakt z 5 litrami pestycydów
rocznie na głowę lub Amerykanów
z Karoliny Północnej, którym po wysłanych do Chin świniach zostanie
tylko skażona świńskimi odchodami
gleba (w 1995 roku doprowadziło to
do katastrofy ekologicznej w New River, dużo poważniejszej od tej, którą
wywołało rozbicie tankowca Exxon
Valdez i wyciek 40 mln ton ropy w
okolicach Alaski). System dąży do
całkowitego wyeliminowania drobnych producentów, ujednolicenia
wsi, definitywnego przekształcenia
całych ekosystemów, nie bacząc na
konsekwencje dla codziennego życia
ludzi, którzy w nich uczestniczą.
Światowi producenci jedzenia
są gotowi sterować naszym jadłospisem, aby się wzbogacić. Gotowi
zniszczyć jeden zakątek świata, aby
sprzedawać swoje produkty w innym zakątku. Zalać gnojowicą kilka
stanów USA, aby sprzedać wieprzowinę Chińczykom. Wyłowić z oceanu
ostatniego tuńczyka, aby sprzedać
go w puszce w polskim supermarkecie. Żywność przestaje należeć do
rolnika, a zaczyna – do menedżerów
i banków inwestycyjnych. Czy można
się od nich uniezależnić? Wystarczy,
aby zmienić rolnictwo z przemysłowego w rodzinne. Przydomowe
trawniki zmienić znowu w warzywniaki, a zamiast tui sadzić przy domach jabłonie. Utopia? Nasze zdrowie i zdrowie naszych dzieci są tego
warte.
Dorota Wojciechowska-Żuk
Tekst powstał na podstawie książki Stefano Liberti Władcy jedzenia. Jak
przemysł spożywczy niszczy planetę
(tłum. Ewa Nicewicz-Staszowska), Wydawnictwo Agora, Warszawa 2019.
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Chrońmy dzieci
przed nacjonalistami
Ruchy nacjonalistyczne na całym świecie walczą
o pozyskiwanie nowych członków. Także w Polsce klimat sprzyja im, jak nigdy dotąd. Sięgają po hasło „Jeden
naród, jeden kraj, jeden Bóg”, zastanawiająco podobne
w stylu do dawnego, niemieckiego: „Jeden naród, jedna
Rzesza, jeden wódz”. Mają poparcie części hierarchów kościelnych i maszerują z chorągwiami ze znakiem falangi
i hasłem „Bóg, honor, Ojczyzna” na ustach. Tym pewniejszym krokiem, że corocznie uzyskują błogosławieństwo
ojców paulinów podczas pielgrzymek do Częstochowy.
Dziwne, że kościelnym hierarchom nie przeszkadzają
ich nienawistne okrzyki typu „śmierć wrogom ojczyzny”
czy „raz sierpem raz młotem czerwoną hołotę”, stojące
w jawnej sprzeczności z naukami kościoła katolickiego.
Nacjonaliści, którzy zdobyli mandaty poselskie dzięki Kukizowi’15, aktywnie działają i wzmacniają rolę partii Ruch Narodowy. Robert Winnicki, Adam Andruszkiewicz, Sylwester Chruszcz, Tomasz Rzymkowski i Bartosz
Jóźwiak dbają o „właściwy” przekaz dla społeczeństwa.
W kolejce po władzę stoi także inna nacjonalistyczna partia - Narodowe Odrodzenie Polski. Nacjonaliści
domagają się wyjścia Polski z UE i „stworzenia narodu
czystych Polaków”. Gloryfikują umieranie za ojczyznę,
a umiejętność współistnienia wśród różnorodnych kultur nie jest dla nich żadną wartością.
Przedstawicielom takich idei wolno wchodzić do
szkół i pod pozorem patriotycznych wykładów i zajęć
szerzyć nienawiść do mniejszości i pochwałę nacjonalizmu. To oni dbają o oddawanie czci żołnierzom wyklętym – tyle, że obok prawdziwych bohaterów fetują
i bandytów, którzy mają na rękach krew niewinnych ofiar
– zwykłych mieszkańców: Józefa Kurasia, pseud. „Ogień”
czy Romualda Rajsa – „Burego” z ziemi białostockiej.
Obóz Narodowo–Radykalny, ocieplając swój wizerunek

Protest przeciw neofaszystom we Wrocławiu. 18 listopada
2017. Fot. Tomasz Skowronek.

organizuje w wielu miejscowościach pikniki rodzinno-patriotyczne. Stowarzyszenie Duma
i Nowoczesność z Wodzisławia
Śląskiego, któremu dzięki wysiłkom reporterów z TVN udowodniono gloryfikowanie Hitlera, oficjalnie zajmowało się obozami przetrwania
i edukacją młodzieży.
Nacjonaliści głoszą idee, które większość młodych
przyjmuje jako prawdę objawioną – że wyciągnięte
w salucie ramię nie jest hajlowaniem, że należy zwalczać
ludzi o poglądach liberalnych („lewaków”), a środowiska
żydowskie i gejowskie są godne potępienia. Są oburzeni,
gdy zostają nazwani neofaszystami, ale tworząc swoje
programy i manifesty często powołują się na rzekome
zasługi Mussoliniego, kopiują też nazistowskie wzorce.
Wykorzystując naturalną ciekawość młodych ludzi organizują obozy i kursy survivalowe, które w rzeczywistości
sprowadzają się do szkolenia nacjonalistów. Wyszukują
młodych ludzi pokrzywdzonych przez los, dając im poczucie przynależności, siły i sensu istnienia. Prowadzą
akcje charytatywne w Domach Dziecka, udzielają się
w wolontariacie.

W Polsce oprócz zarejestrowanych partii narodowych działa kilkadziesiąt stowarzyszeń, fundacji i organizacji. To np. Młodzież Wszechpolska, Obóz Wielkiej
Polski, ONR, Szturm. Są dobrze zorganizowani i podobnie
jak kościół katolicki tworzą instytucje mocno zhierarchizowane. I chociaż nie we wszystkim się zgadzają, łączą
ich cele nadrzędne – „nowy lepszy świat” i „nowy lepszy
człowiek”. Podczas wspólnych marszy zawieszają spory
i razem demonstrują zwarte szeregi. Wtedy właśnie
można zobaczyć wiele zakazanych symboli i usłyszeć
słowa nienawiści. Bo marsze mają budzić strach.
Ten niebezpieczny trend mogłaby powstrzymać
edukacja prodemokratyczna, np. prelekcje o zagrożeniach płynących ze strony takich ruchów. Pytanie tylko,
czy stowarzyszenia oferujące takie programy zostaną
wpuszczone do szkół. Nacjonaliści wspierani są bowiem
mocno przez radykalnych polityków, księży i kibiców
piłkarskich, dla których nacjonalizm stanowi część tożsamości.
Trzeba bić na alarm, bo liczba nacjonalistów w Polsce niebezpiecznie rośnie. To już nie wybryk młodości.
Do tego grona dołączają nie tylko studenci, ale także naukowcy, biznesmeni, wojskowi i policjanci. Widać w ich
szeregach coraz więcej kobiet. Ale młodocianych też nie
brakuje – osobiście przeraża mnie widok małych dzieci
na wieczornych marszach 11 listopada, podczas których
tak często dochodzi do agresji. Rodzice zabierają kilku
i kilkunastolatków na kontrmanifestacje przeciw marszom równości lub pozwalają im iść tam samodzielnie.
Dokąd to zmierza?
Elżbieta Majewska-Cieśla
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Po pierwsze: miłość
5 października odbył się
Marsz Równości we Wrocławiu. Dziękuję za niego Kulturze Równości i wszystkim,
którzy go zorganizowali, przy nim
pracowali i wzięli w nim udział. Miałam zaszczyt zabrać głos na nim. Oto
co powiedziałam:
– Z badań prowadzonych przez
Kampanię Przeciw Homofobii wynika, że w Polsce swoje dziecko LGBT+
akceptuje tylko co czwarta matka
i co ósmy ojciec. Nie wiem jeszcze
jaką orientację psychoseksualną
mają moje dzieci, ale nie jest to dla
mnie ważniejsze niż poznawanie ich
jako osób, ludzi, żyjących i czujących
stworzeń. Zależy mi na tym, aby były
dobrymi ludźmi, by były szczęśliwe
i bezpieczne. Powtarzam im, że moja
miłość nie jest warunkowa, nie za-

leży od tego, jaką mają orientację
i zawsze mogą do mnie przyjść i powiedzieć: mamo, jestem LGBT. Jako
matka zawsze będę stać za miłością.
Jako matka mam postawę otwarcie
wspierającą. Moje dzieci, od momentu kiedy przyszły na świat, mają do
mnie zaufanie, a ja przez całe życie mam nie zawieść tego zaufania,
chronić je i wspierać. Każde odstępstwo od tego jest grzechem przeciw
mojemu rodzicielstwu. Dlatego nie
boję się mówić zarówno prywatnie
jak i publicznie, że wspieram osoby
LGBT. Mam nadzieję, że nasze społeczeństwo w końcu dojrzeje, przestanie gnębić mniejszości. Mam nadzieję, że skończy się robienie nagonek
i zbrodnicze nawoływanie do robienia ludziom krzywdy. Moim obowiązkiem jako matki jest pokazać

Anioły z Orlando
Sierpień 2016. Gdy na procesji pogrzebowej ofiar
strzelaniny w klubie Pulse w Orlando pojawili się fanatyczni członkowie Kościoła Baptystycznego, skandujący
hasła typu „Bóg nienawidzi pedałów”, napotkali niespodziewany opór. Zagłuszył ich chór setek osób, krzyczących „siła Orlando", a co ważniejsze – ich transparenty
zniknęły, zasłonięte przez wielkie, materiałowe skrzydła
wolontariuszy, przebranych za anioły. Bliscy zamordowanych nie musieli parzeć na nienawistne hasła.
Takich Aniołów potrzebujemy dzisiaj w naszym kraju
bardzo dużo. Na każdym kroku i to już teraz, na tę chwilę.
Jeżeli się nie znajdą, to siłą rzeczy pojawią się anioły zemsty. Jak bardzo bezbronni jesteśmy wobec nienawiści,
tej okazywanej, ale i tej, która jako odpowiedź, jako reakcja się musi pojawić prędzej czy później.
A ona będzie, bo musi być ślepa. Taką ma naturę.
Mroczna siostra sprawiedliwości. Ślepe siostry, tylko
nienawiść nie ma wagi w ręce, w przeciwieństwie do Temidy. Nikt nie wie, która była pierwsza. Nikt tego pytania
nie zada w godzinie próby. Wszyscy teraz żyją wyborami 13 października. Ogrom oczekiwania, emocji, braku
siły, braku nadziei przytłacza. Odczuwamy nadciągające
zło, nadciągającą katastrofę, chociaż w jej przepaść już
dawno zstąpiliśmy. Cokolwiek nastąpi, będzie gorzej w
społecznej rzeczywistości.

czynem, a nie tylko słowem swoją
miłość i otwartość. Chcę to pokazać,
przychodząc tu w tym stroju, chcę
to pokazać, walcząc o to, by każdy
rodzic uświadomił sobie swój szczególny obowiązek, który wziął na siebie w momencie urodzenia dziecka,
więc nie wolno mu sprawić, że jego
dziecko będzie drżeć z lęku przed
odrzuceniem, prześladowaniem czy
wyrzuceniem z domu.
Marta Stożek

Marta Stożek (po lewej) na Marszu Równości we Wrocławiu. Fot. Olga Szelc

Niezależnie jaki będzie wynik wyborów, staniemy
przed wyzwaniami, na które nikt nie będzie gotowy. Dosłownie NIKT. Ani małe polityczne pacynki, które myślą,
że są całym światem, ani obrońcy praw człowieka, którzy nie potrafili wykształcić działania na czasy najtrudniejsze, ani obrońcy praw nadrzędnych, którym zdaje
się, że bronią tradycji i religii, bo będą musieli zderzyć
się z pytaniem o fałsz wyznawanych wartości i praktyki
swych duchowych przywódców, ani małe drobnomieszczańskie i wioskowe cnotki ("nic mnie to nie obchodzi
i nie mam czasu"), ani „enteligenty” wszelkiej maści instytutów i zamkniętych osiedli. Nie będzie ręki w nocniku.
W całości będziemy zanurzeni w urynie naszych własnych zaniedbań, hipokryzji, fałszu, kłamstwa, tumiwisizmu. Będzie uroczo... Kto przepłynie? Robimy zakłady?
KP

Anioły z Orlando. Fot. Jenvargas
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W pierwszy weekend października przeszły ostatnie w tym roku
marsze równości. 5 października
we Wrocławiu, dzień później w Nowym Sączu. Dla mediów wrocławski
marsz okazał się lekko „rozczarowujący”. Żadnych aktów „obrazy uczuć
religijnych”, choć pojawiły się sugestie, by odwołać marsz, bo w Warszawie odbywał się pogrzeb Kornela
Morawieckiego. Z całym szacunkiem
dla zmarłego, marsz to nie impreza
rozrywkowa, to przede wszystkim
walka o wolność i równość – idee bliskie zmarłemu ojcu premiera, nawet
jeśli z postulatami samego Marszu
Równości się nie zgadzał.

Liczba marszów równości w tym
roku była rekordowa – odbyły się
w 30 miastach. W teorii powinny
spowszednieć, ale w praktyce kampanii wyborczej stały się zakładnikami narracji partii rządzącej, która
postanowiła temat aktywności społeczności LGBT+ uczynić głównym
jej „straszakiem”. O ile można zrozumieć motywy partii rządzącej – choć
oczywiście są haniebne, o tyle trudno zrozumieć postawę części opozycji i mediów liberalnych. A postawy
te, choć opozycyjne wobec rządowo-kościelnej nagonki, wpisują się niestety w scenariusz przygotowany w
sztabie PiS.

ło temat zbagatelizować, bo
w tym kraju naprawdę są
ważniejsze problemy niż
obrażone uczucia religijne.
Podobnie zresztą sprawa się
miała z mszą przed warszawską Paradą Równości.

Gazeta Wrocławska i komentujący internauci skupili się na „potwornym paraliżu miasta”. Na organizatorów i uczestników marszu wylały się
pomyje za to, że śmieli zablokować
kilka ulic w centrum miasta na całe
5 weekendowych godzin. Jak widać
współczesne społeczeństwo wysoko sobie ceni wygodę. Szkoda, że nie
potrafi poświęcić pięciu godzin swojej wygody tym, którzy nie zaznają
jej całe życie. Tym, którzy w zamian
otrzymują tylko dyskryminację.

Gdy na gdańskim marszu pojawiła się „wagina na patyku”, PiS od
razu uczynił z tego temat przewodni. Media liberalne rozpisywały się
o tym „skandalicznym wydarzeniu”,
a niemal wszyscy politycy opozycji
czuli się zobowiązani zabrać głos,
potępić, odciąć od tego. Jakby było
od czego! Przecież mamy wolność
wyrażania swoich poglądów, dopóki
nie jest łamane prawo to naprawdę
drugorzędna sprawa, co gdzie ktoś
sobie prywatnie zrobił. Wystarczy-

jest współobwiniana o to, że została
zaatakowana.

Gdy na marszu w Białymstoku
o mało nie doszło do pogromu
uczestników, politycy opozycji wyrazili oczywiście swoje oburzenie.
W mediach jednak nader często
przebijała się narracja, że to niemal
w równej mierze „wina” samego środowiska LGBT, które „za bardzo prowokuje”. Ofiara, jak to często bywa,

Nierówna DROGA PO RÓWNOŚĆ

Marsz Równości we Wrocławiu. 5 października 2019. Fot. Olga Szelc

Marsz Równości w Lublinie także
miał bardzo niespokojny przebieg.
Dopiero jednak po jego zakończeniu
dowiedzieliśmy się, że policja udaremniła planowany na nim zamach
terrorystyczny. Tak, terrorystyczny!
Małżeństwo z Lublina, takie zwyczajne, posiadające dzieci, przygotowało domowej roboty bomby
z gazu i petard. Według specjalistów
na tyle groźne, że mogły zabić. Na
szczęście policja zatrzymała podejrzanych, zanim swój plan wcielili
w życie. Czy przez media przetoczyła
się fala dyskusji, czy politycy różnych
partii czuli się w obowiązku zabrać
głos? Czy w studiach były na ten temat debaty? Oto szczujący na środowisko LGBT politycy czy hierarchowie doprowadzili do podjęcia przez
„zwykłych ludzi” próby zamachu
terrorystycznego, a w kraju panuje
cisza... O sprawie wspomniały głównie lokalne, lubelskie media. Gdzie
indziej były tylko krótkie notki informacyjne. Zero refleksji, zero świętego oburzenia. Wagina na patyku była
straszniejsza!
Maciej Pokrzywa
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DOSZLIŚCIE JUŻ DO PRAWDY?
Po dziewięciu latach śledztw
nadal nie ma ogólnopolskiej zgody
co do przyczyn tragedii w Smoleńsku. Wiadomo jedynie, że sprawa ta
bardzo nas podzieliła. Dla jednych
jest to nieszczęśliwa katastrofa. Inni
uważają, że oficjalna wersja zaprezentowana przez poprzedników nie
zgadza się z faktami. Jarosław Kaczyński i Antoni Macierewicz obiecali wyjaśnienie sprawy. Od czterech
lat mają praktycznie nieograniczone możliwości jej badania. Pora raz
na zawsze zakończyć ten temat.
Domagajmy się, aby jeszcze przed
wyborami wypełnili swoją obietnicę i ujawnili nam wreszcie prawdę
o Smoleńsku.
Słuchając wypowiedzi polityków
PiS można odnieść wrażenie, że nie
mają oni żadnych wątpliwości, że
w Smoleńsku doszło do zamachu, za
który są odpowiedzialni czołowi politycy PO. Dlaczego zatem nie mamy
formalnych tj. karnych procesów?

Czy nie jest to sprawa najwyższej
rangi?

Trudno posądzać Jarosława
Kaczyńskiego i Antoniego Macierewicza o ukrywanie prawdy. To
oni przecież mieli być tymi, którzy ją ujawnią. Antoni Macierewicz
wprawdzie przedstawił analizy
wskazujące, że oficjalna wersja katastrofy jest trudna do zaakceptowania. Nie można jednak się zorientować, jaka jest jego aktualna wersja
wydarzeń. Do tej pory mówił już o:
zestrzeleniu przez rakietę, zestrzeleniu przez inny samolot, trotylu,
bombie termobarycznej, rozpylaniu
helu i jeszcze kilku innych scenariuszach. Wszystko to nie mogło się
wydarzyć równocześnie. Jak zatem
było naprawdę? Dlaczego nie ma jasnego i oficjalnego stanowiska w tej
sprawie?
Oskarżano poprzednią ekipę
o tuszowanie zbrodni. Wiele osób

Mimo zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego o „dochodzeniu do prawdy” PiS nigdzie
w sprawie katastrofy smoleńskiej nie dotarł... poza Placem Piłsudskiego, gdzie stanęły dwa pomniki – jeden ofiar katastrofy, drugi prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Fot. Adrian Grycuk, źródło: Wikipedia

zagłosowało na PiS, licząc,
że właśnie oni tę sprawę wyjaśnią.
PiS przejął pełną kontrolę nad organami ścigania i miał na to cztery
lata. Jarosław Kaczyński co miesiąc
deklarował, że razem z Antonim
Macierewiczem dochodzą do prawdy. Prosimy zatem o jej ujawnienie
i postawienie formalnych zarzutów
sprawcom. Obecnie wygląda to tak,
że PiS prowadzi dochodzenie, z którego wynika, że ich przeciwnicy polityczni dopuścili się najcięższych
zbrodni, ale żaden z polityków PiS
nigdy nie powiedział wprost kogo
i o co oskarża. Czyżby bał się odpowiedzialności? Skoro sprawa jest
oczywista, to czego się bać?
Tu nie chodzi tylko o wypełnienie obietnicy wyborczej. Można odnieść wrażenie, że PiS nie ma dowodów, a zebrane materiały wyglądają
dobrze jedynie w mediach, lecz nie
będą przekonywujące dla sądu.
Jarosław Kaczyński i Antoni Macierewicz są winni Polakom wyjaśnienie. Dochodzenie trwa już dziewiąty rok. Wydano miliony złotych
z budżetu państwa. Dwukrotnie dokonano ekshumacji zwłok, często
wbrew woli rodzin. Przede wszystkim jednak podzielono naród. Nie
można teraz udawać, że się nic nie
stało. Dlatego domagamy się prawdy o Smoleńsku. Jeśli doszło do zamachu, pora wreszcie postawić zarzuty i obronić je w sądzie. Jeśli nie
ma dowodów, trzeba to również Polakom wyjaśnić. Po tylu latach i tylu
obietnicach mamy prawo domagać
się prawdy.
Dobiesław Pałeczka
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Rozmowy z kotem

Nasza rzeczywistość jest tak zwariowana, że już chyba nikogo nie dziwi, że na Facebooku gada ze mną mój kot.
Jedynie moi znajomi niepokoją się o jego wątrobę, bo na trzeźwo komentować tej rzeczywistości to on nie potrafi.

(62)

Mój Kot uśmiechnął się znad miseczki czegoś mocniejszego. – Pańciu, wiem, jak sprawić, aby pokochały mnie
wszystkie koty! – rzekł i zaczął wymieniać: – Od przyszłego roku każdy kot otrzyma dodatkowo po trzy butelki
whisky w tygodniu, a od 2023 roku nawet po cztery!
– Ależ, Kotku, przecież nie możesz decydować o tym, co
kotu da jego właściciel.
– Oj, Pańciu, najważniejsze, że ciemny kot to kupi! Gdy Prezes zadecydował, że najniższa płaca z końcem przyszłego
roku będzie podniesiona do 3 tys. zł, a w roku 2023 do 4
tys. zł, to poparcie PiS-owi wzrosło do 47,2 proc. Gdy więc
i ja ogłoszę, że właściciele będą kupować kotom więcej
whisky, połowa kotów od ręki mnie polubi!
– Kotku, to nieetyczne! Bo nie mówisz kotom, że picie alkoholu zniszczy im wątrobę!
– A Prezes powiedział, że większa płaca minimalna zniszczy małe zakłady pracy?
Tupet kota wkurzył mnie. – Nie dyskutuj, nihilisto jeden!
Prezes powiedział wyraźnie: ktoś, kto nie wie, jaka jest
rola Kościoła w Polsce, nie może być dobrym Polakiem.
I jest nihilistą!
Futrzak nalał sobie czegoś mocniejszego, wypił, zasmucił się i zamilkł na chwilę. A ja ciągnąłem: – Wstyd Ci teraz, że Cię poniżył tym określeniem? Znasz takie mądre
słowo?
Zwierzak podniósł łepek i odparł: – Nie wiem, czy mnie
poniżył. Bo Prezes nie doprecyzował, za jakiego nihilistę
mnie uważa: egzystencjalnego, epistemologicznego, ontologicznego, panteistycznego czy spekulatywnego.

Zet do zeta
i będzie gazeta
Pomóż nam równoważyć rządową propagandę wspierając wydruk pisma, które od niemal 4 lat rozsyłamy
i rozdajemy w całej Polsce! Każda przekazana złotówka
idzie na druk kolejnych egzemplarzy. Twoje wsparcie
się liczy!
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– Kocie, zostaniesz biznesmenem! –
przywitałem z rana swojego futrzaka.
– Ja??? – zdumiał się zwierzak.
– Nie słyszałeś Prezesa? PiS w ciągu
12 lat stworzy polską wersję dobrobytu, dzięki temu, że nowe elity
ekonomiczne zastąpią dotychczasowe. Elitą będą ci, których
wskaże Prezes. A ten zabierze
bogatym i da kotom.
– Eee, Pańciu, jak znam Prezesa, to nową elitą będą Banasie.
– Coś Ty! Minister Ziobro powiedział, że nie będzie świętych krów. Bo w PiS-ie obowiązują najwyższe standardy
etyczne. Jeśli za kilka lat CBA stwierdzi, że prezes NIK
Marian Banaś utrzymuje kontakty z bandziorami, to…
– To do ustawy o NIK wprowadzi zapis, że kontakty prezesa tej instytucji z bandziorami należą do najwyższych
standardów – dokończył za mnie futrzak i dodał: – Oj,
Pańciu, przecież to jest porąbane: najpierw Sejm Banasia
wybrał na prezesa NIK jako kryształowego, a dopiero teraz służby analizują, czy kontakty z bandziorami i zaniżanie podatków mieszczą się w kategoriach kryształu.
– Kocie, milcz! Z sondażu wynika, że największym gwarantem praworządności jest właśnie PiS! – wrzasnąłem,
bo szef MSWiA Mariusz Kamiński ma długie uszy. Kolejny tak kryształowy działacz tej partii, że aż prezydent,
uznając go za przestępcę, zdecydował się go ułaskawić.
Futrzak nalał sobie do miseczki
czegoś mocniejszego, wypił i westchnął:
– Ech, prawie połowa Polaków
wierzy, że zachowanie PiS to rżnięcie kryształów. A to tylko rżnięcie
głupa.
m
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