
Polki i Polacy chcą zmiany. Mają dość korupcji i ukła-
dów na szczytach władzy. Mają dość brudnej polityki  
i szczucia jednych na drugich. Polki i Polacy chcą ode-
tchnąć, chcą czystej polityki – przyzwoitej i transparent-
nej – opartej na merytorycznym sporze oraz współpracy w 
najważniejszych dla całego społeczeństwa sprawach.

Jedną z takich spraw jest kryzys klimatyczny. Temat, 
do którego podjęcia wzywa nas młode pokolenie Polek  
i Polaków, wychodzących na ulice w wielotysięcznych 
strajkach klimatycznych. Pokolenie manifestujące, że chce 
zmiany polityki, a nie zmian klimatu. Pokolenie, które chce 
czystej energii – ze słońca i wiatru. Pokolenie, które chce, 
aby przyszłość była zielona, a nie czarna od węgla. Pokole-
nie, które przypomina nam, że te wybory są nie tylko waż-
ne dla Polski, ale i dla klimatu, dla ich przyszłości.

Polki i Polacy chcą życia w czystym środowisku i od-
dychania czystym powietrzem. Słyszałam to w każdej roz-
mowie, w każdej miejscowości. Niezależnie od tego, czy 

rozmawiałam z młodymi, czy starszymi osobami. Wszyscy 
mamy dość smogu, który powrócił nad Polskę. Chcemy 
chronić nasze narodowe, ale również i lokalne dziedzictwo 
przyrody, chcemy je zachować dla naszych dzieci i wnu-
ków.

[…] W tej kampanii każdy z nas przejechał setki, a na-
wet tysiące kilometrów. Spotykaliśmy się i rozmawialiśmy 
na ulicach miast, miasteczek i wsi. Sama objechałam 22 
miejscowości – duże i małe – w moim wrocławskim okrę-
gu, pokonując ponad 1000 kilometrów. W każdym miejscu 
– niezależnie, czy to był przystanek we Wrocławiu, targ  
w Oleśnicy, czy rynek w Wiązowie – czuć było, że mamy 
klimat na zmianę.

[…] Będąc silni razem, możemy zmienić Polskę. Może-
my sprawić, że jutro będzie lepsze, bo musi być lepsze.

Współprzewodnicząca Partii Zieloni Małgorzata 
Tracz – Fragmenty przemówienia na konwencji Koalicji 
Obywatelskiej 6 października 2019 roku.
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[od Redakcji:] Wielu Polaków posłucha-
ło apelu liderki Partii Zielonych. Siłą 28 676 
głosów Małgorzata Tracz została wybrana 
Posłanką na Sejm RP IX kadencji. Obiecała 
nie zawieść zaufania. Na swoim profilu na fb 
napisała: Zieloni dostali się do Sejmu, ale dalej 
będziemy protestować na ulicach, działać lo-
kalnie. Siłą partii są ludzie wierzący w te idee, 
zwłaszcza młodzi, to młodzi będą głosować za 
cztery lata.

Zieloni wystosowali też apel ws. tureckiej 
inwazji w Syrii wymierzonej w Kurdów, za-
mieszczony w sieci. Małgorzata Tracz brała 
także udział we wrocławskim proteście „Je-
sień Średniowiecza”, skierowanym przeciwko 
zakazowi edukacji seksualnej, zorganizowa-
nym przez wrocławski Strajk Kobiet kilka dni 
po wyborach. Nowo wybrani posłowie i posłanki Sejmu IX kadencji. Od lewej w pierw-

szym rzędzie: Małgorzata Tracz, Klaudia Jachira, Joanna Jaśkowiak. W dru-
gim rzędzie: Franciszek Sterczewski, Tomasz Aniśko, Urszula Zielińska, 
Piotr Borys, Barbara Nowacka. Fot. Małgorzata Tracz.
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Wybory do polskiego parla-
mentu z 13 października 2019 
– wygrane przez PiS w przypad-
ku Sejmu,  lecz przez opozycję  
w przypadku Senatu – pokazały 
po pierwsze, że opozycja potra-
fi wygrać z PiS, pomimo znacznej 

przewagi finansowej i instytucjonalnej 
partii rządzącej. Kandydaci opozycji zdo-
byli w Senacie 51 mandatów: KO – 43, PSL 
– 3, Lewica – 2. Cztery poszły do niezależ-
nych senatorów, z których trzech jednoznacznie zalicza 
się do przeciwników opcji rządzącej. Z kolei PiS zdobył 
49 miejsc – co jest wyraźną porażką w porównaniu z 61 
senatorami Zjednoczonej Prawicy w dotychczasowym 
Senacie.

Wybory pokazały ponadto, jak bardzo PiS nie 
lubi przegrywać. Nie minął tydzień od dnia wyborów,  
i już PiS złożył do Sądu Najwyższego (SN) w sumie sześć 
protestów wyborczych w sprawie przeliczenia głosów w 
obwodach senackich.

Konkretnie chodzi o okręg nr 12 (Toruń), nr 75 (Ka-
towice),  92 (Konin), 95 i 96 (obydwa w Kaliszu) oraz nr 
100 (Koszalin). We wszystkich tych okręgach kandyda-
ci na senatora z listy PiS przegrali faktycznie niewielką 
liczbą głosów – od około 2300 głosów po zaledwie 320 
głosów w Koszalinie, gdzie nawet kandydat niezależny, 
Krzysztof Berezowski – traci jako trzeci tylko 1022 głosy.

Oczywiście PiS – jak każdy inny komitet – ma do pro-
testu wyborczego pełne prawo. Kontrowersyjne jest jed-
nak to, że protestami wyborczymi zajmować będzie się 
nie tyle sam SN, co powołana w 2018 przez większość 
parlamentarną Zjednoczonej Prawicy Izba Kontroli 
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych – będąca częścią 
SN. Zarówno sposób jej powołania, jak i obsadzenia jej 
członków budził polityczne, ale przede wszystkim praw-
ne i konstytucyjne kontrowersje: o naborze decydował 
prezydent bez kontrasygnaty premiera, a kandydatów 
wybrała niekonstytucyjna Krajowa Rada Sądownicza 
(KRS). Pozostaje nadzieja, że rzeczywiście do procesu 
przeliczania kart wyborczych włączy się międzynarodo-
wa OBWE.

Walka o Senat nie ustała więc w dniu wyborów, a to-
czyć się będzie przez następne tygodnie, a może i mie-
siące, w zależności od przebiegu procedury przeliczania 
głosów i decyzji sądów. Tym bardziej, że również KO 
wniosła własne protesty wyborcze, dotyczące trzech 
okręgów: nr 2 (Legnica), nr 26 (Sieradz) i nr 59 (Biały-
stok). Teoretycznie – jak mówi Anna Godzwon, ekspert-
ka ds. prawa wyborczego – Sąd Najwyższy ma czas do 13 
stycznia 2020 na wydanie decyzji w sprawie protestów. 
Decyzja oznaczać może nawet powtórne wybory do Se-
natu w wymienionych okręgach. Czeka nas więc czeka-

nie na kontrolę głosów i decyzje SN, gdyż teoretycznie 
podział miejsc w Senacie może się wyraźnie zmienić – od 
55:44 na korzyść PiS, po przewagę opozycji 54:46. A przy 
ww. minimalnych różnicach liczyć się będzie każdy głos  
i każdy pojedynczy mandat.

Intensywność walki o Senat pokazuje jego wagę. Co 
znamienne, podkreśliły ją nie tyle wiwaty i radość opo-
zycji po ogłoszeniu wyników, co zdecydowanie i szyb-
kość PiS w zakwestionowaniu wyników. Przypomina 
to ekspresowe i zdeterminowane działanie tej partii po 
wygraniu wyborów w 2015, gdy po kolei nowa władza 
i większość parlamentarna zabrała się za przejmowa-
nie czy próby neutralizacji kluczowych instytucji i służb 
w naszym kraju – Trybunału Konstytucyjnego, Służby 
Publicznej, policji i mediów publicznych, później prób 
przejęcia kontroli nad Sądem Najwyższym. Warto więc 
spojrzeć dokładniej na Senat, jego rolę i kompetencje, 
gdyż może on mieć niemały wpływ na scenariusze po-
lityczne przez następne 4 lata – jeśli opozycja utrzyma  
w nim swoją przewagę. W przeciwnym wypadku PiS 
znów zamieni izbę wyższą w maszynkę do przyklepywa-
nia partyjnych planów, kreślonych na Nowogrodzkiej.

1Senat ma prawo wnoszenia własnych projek-
tów ustaw, którymi musi się następnie zająć Sejm.

Co prawda w Sejmie Prawo i Sprawiedliwość nadal 
ma – jak po wyborach w 2015 – absolutną większość,  
i może każdy projekt ustawy odrzucić. Jednakże same 
rozpoczęcie danych projektów legislacyjnych jest waż-
nym znakiem politycznym – nieraz silniejszym, niż wnio-
sek kilku posłów.

2Senat ma prawo do wystąpienia z wnioskiem 
do Marszałka Sejmu o przeprowadzenie re-

ferendum ogólnokrajowego. To też co prawda tylko 
możliwość złożenia wniosku, lecz – tym bardziej, jeśli 
podparta np. listą kilkuset tysięcy zebranych podpisów 
przez daną inicjatywę obywatelską – ma dużo silniejszą 
wymowę polityczną. Sejmowej większości de facto dużo 
trudniej politycznie i medialnie „sprzedać“ odrzucenie 
pomysłu referendum, jeśli stoi za nim nie tylko duża gru-
pa obywateli, ale i izba wyższa parlamentu.

Senat!
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3Senat ma możliwość blokowania i wnoszenia 
poprawek do ustaw Sejmu, w tym ustaw zmie-

niających Konstytucję: uchwalona przez Sejm ustawa 
trafia do Senatu, ten może ją przyjąć w brzmieniu uchwa-
lonym przez Sejm, albo zgłosić poprawki, albo odrzucić 
ją w całości. Sejm może odrzucić poprawki Senatu, jak  
i wniosek o odrzucenie ustawy. Natomiast w przypadku 
głosowania uchwały Senatu o odrzucenie ustawy, brak 
większości bezwzględnej będzie oznaczał, że ustawa upa-
dła i nie stanie się obowiązującym prawem. Aczkolwiek 
Sejm nie potrzebuje innej niż absolutna większość, by 
odrzuconą przez Senat ustawę przegłosować ponownie.

Oznacza to, że Senat RP nie ma co prawda możliwo-
ści jednoznacznego i bezapelacyjnego odrzucenia czy 
zmian ustaw sejmowych (nawet, gdy te byłyby niezgod-
ne z Konstytucją RP – co zdarzało się nieraz w ustawach 
Sejmowych PiS), jak może robić to np. Senat USA czy  
w niektórych przypadkach niemiecki Bundesrat. Może 
jednak zmusić do dłuższej dyskusji cały parlament, 
i tym samym opóźniać wprowadzenie szkodliwych 
ustaw.

4Senat posiada – ustalone Konstytucją RP – 
wiele tzw. uprawnień kreacyjnych, które do-

tyczą przede wszystkim jednoznacznej zgody Senatu 
w powoływaniu kluczowych dla państwa stanowisk, 
a w niektórych przypadkach to Senat jest wniosko-
dawcą w ich powoływaniu.

W tych przypadkach z kolei role się odwracają: tu-

taj Sejm może (choć nie we wszystkich przypad-
kach) odrzucać czy blokować powołanie nomi-
natów, nie ma jednak wpływu na ich wybór jako 
kandydatów.

Uprawnienia Senatu w tych kwestiach doty-
czą: wyrażenia zgody na powołanie i odwołanie 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
Prezesa IPN, dwóch członków Kolegium IPN, członka 
KRRiTV (Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji); także 
wybór spośród senatorów dwóch członków KRS (Kra-
jowa Rada Sądownictwa) oraz trzech członków RPP 
(Rada Polityki Pieniężnej) /lub ich odwołanie. Dodaj-
my do tego wyrażenie zgody na powołanie i odwołanie 
Prezesa NIK (Najwyższa Izba Kontroli), Rzecznika 
Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich i Pre-
zesa UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej).

Jak widać wpływ Senatu na wybór powyższych osób 
i instytucji jest niebagatelny i dotyczy wielu obszarów 
– od praw człowieka, poprzez gospodarkę, politykę pie-
niężną i media, po technologię i politykę historyczną.

W praktyce oznacza to, że Senat może nie tylko efek-
tywnie blokować powoływanie niekompetentnych czy 
upolitycznionych osób do prowadzenia tych ważnych in-
stytucji, ale i zapobiegać próbom odwoływania obecnych 
osób nimi kierujących.

Przykładem może być choćby Adam Bodnar i spra-
wowany przez niego urząd Rzecznika Praw Obywatel-
skich – nie da się ani go odwołać przed upływem kaden-
cji (jesień 2020), ani powołać kogoś z „podłej zmiany“ na 
czele tego jednego z niewielu dotychczas nieprzejętych 
przez PiS ważnych i niezależnych urzędów państwowych.

Inny ciekawy obecnie przypadek to powołanie pre-
zesa NIK – instytucji wyjątkowo ważnej, gdy chodzi  
o kontrolę dotyczących państwa kwestii gospodarności 
i korupcji. Dotyczy to zarówno powoływania i odwo-
ływania członków zarządów i rad nadzorczych przed-
siębiorstw, w których skarb państwa ma udział, jak  
i gospodarności spółek państwowych i innych instytucji –  
w tym samych ministerstw czy urzędu prezydenta, jak  
i samego parlamentu; oraz przetargów, umów, zakupów 
i sprzedaży koncesji oraz samej kontroli wydatków. Czy-
li obszarów, z których ekipa rządząca nierzadko czerpie 
bezpośrednie i pośrednie korzyści, i w odniesieniu do 
których chcieliby,  aby nie podlegały niezależnej kontro-
li. W przypadku gdyby okazało się, że jednak nowo wy-
brany szef NIK Marian Banaś zechciałby się podać do dy-
misji – parlament musiałby powołać nowego kandydata,  
a ten dostać aprobatę Senatu.

Kto wie, czy właśnie nie to jest jednym z głównych 
motywów PiS, by za wszelką cenę przejąć jednak więk-
szość w Senacie. 

Łukasz Szopa
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Podwyżki nie dla każdego 
Program 500+, obniżenie wieku emerytal-

nego oraz podnoszenie płacy minimalnej – trzy 
główne sukcesy, którymi chwali się rząd PiS  
i trzy główne bolączki neoliberałów, którzy wi-

dzą w nich nadejście „drugiej Wenezueli” lub przynaj-
mniej Grecji. Program 500+ miał zawalić budżet, niższy 
wiek emerytalny obciążyć wydatki państwa w perspek-
tywie kolejnych lat, a wyższa płaca minimalna zrujno-
wać przedsiębiorców. Jednak dzięki wyższym wpływom 
z VAT, pobudzonej konsumpcji i szybszemu, niż progno-
zowany, wzrostowi gospodarczemu program 500+ zo-
stał zrealizowany bez zwiększenia deficytu. Obniżenie 
wieku emerytalnego spowodowało wprawdzie odpływ 
pracowników z rynku, na którym coraz więcej branż bo-
ryka się z ich brakiem, ale koszt tej operacji poczujemy 
dopiero w przyszłości, gdy efekt starzenia się społeczeń-
stwa zacznie być bardziej odczuwalny. Jaki natomiast jest 
efekt podwyższania płacy minimalnej? 

Genialne posunięcie?
Gdy w 2016 roku wprowadzono minimalną staw-

kę godzinową i ponownie teraz, gdy zapowiedziano 
dość szybki wzrost płacy minimalnej do 4 tys. zł brutto  
w 2023, wśród polskich pracodawców i liberalnych eko-
nomistów zapanowała trwoga. Wieszczyli oni upadek 
polskiej przedsiębiorczości i wzrost bezrobocia. Dotych-
czas jednak przedsiębiorcy zdołali się dostosować do 
zmieniających się warunków, a niskie bezrobocie i nara-
stające problemy ze znalezieniem pracowników spowo-
dowały, że rosnąca płaca minimalna dla wielu przedsię-
biorców nie jest głównym problemem. 

Ruch rządu wydaje się więc genialny – rosnące pła-
ce to zadowoleni wyborcy oraz większe wpływy do ZUS  
i z podatków. PiS kupuje poparcie za pieniądze praco-
dawców –  partie liberalne ze swoimi kontrpropozycjami 
dla przedsiębiorców i dopłatami do pensji są przy tym 
zupełnie nieporadne, bo albo zdobędą poparcie wąskiej 
grupy pracodawców, albo proponują rozwiązania moc-
no obciążające budżet – takie, jakie sami piętnowali.  
W krótkiej perspektywie PiS jest więc górą, co jednak  
z długofalowymi skutkami tak szybkiego wzrostu płac?

Wzrost płacy minimalnej obok 500+ jest z pewno-
ścią jednym z motorów rosnącej dynamiki konsumpcji 
w ostatnich latach, ma więc wpływ na inflację, a ta na 
presję pracowników o kolejne podwyżki. Aby było jasne 
– wzrost płac nie jest zjawiskiem negatywnym, zwłasz-
cza w Polsce, gdzie udział płac w wytwarzanym PKB był 
wyraźnie niższy od średniej unijnej. Polscy przedsiębior-
cy niechętnie dzielili się zyskami ze swoimi pracownika-
mi, więc wzrost wynagrodzeń w ostatnim czasie nieco 
zmniejszył dysproporcje w dzieleniu dochodów przed-
siębiorstw. 

Skutki uboczne
Rząd nie wziął jednak pod uwagę tego, że wzrost płac 

w sektorze prywatnym uderzy mocno również w sek-
tor publiczny, który w ostatnich latach pozostał mocno  
z tyłu, jeśli chodzi o wysokość wynagrodzeń. Sytuacja 
w różnych częściach tego sektora jest wprawdzie różna, 
ale skutek ostateczny ten sam – odpływ kadr do sekto-
ra prywatnego i problem ze znalezieniem pracowników, 
zwłaszcza lepiej wykwalifikowanych.

Pracowników administracji publicznej (w tym służ-
by cywilnej i samorządów) podwyżki płacy minimalnej 
obejmują, aby więc uniknąć sytuacji, w której szeregowy 
urzędnik zarabia tyle, co kierownik z wyższym wykształ-
ceniem, podwyżki muszą objąć wszystkich. Samorządy 
szacują, że będzie je to kosztować w skali kraju dodat-
kowe 1,5 mld zł w przyszłym roku i kolejne setki milio-
nów w latach kolejnych. Natomiast wyłączenie dodatku 
stażowego z podstawy płacy spowoduje, że sprzątaczka 
z 20-letnim stażem będzie zarabiać więcej niż młody 
urzędnik z wyższym wykształceniem. To może pogłę-
bić już istniejący problem z brakiem chętnych do pracy 
w urzędach. Dlatego tuż przed wyborami  pracownicy 
urzędów wojewódzkich dostali niespodziewaną pod-
wyżkę 500 zł brutto z wyrównaniem od lipca. Miało to 
rozładować rosnącą frustrację wśród urzędników, któ-
rzy zostali zepchnięci na sam dół w finansowej drabinie 
społecznej.

Gorzej sytuacja wygląda w edukacji. Pensje nauczy-
cielskie nie podlegają ustawie o płacy minimalnej, bo są 
kształtowane na podstawie zapisów w Karcie Nauczycie-
la. Z nich zaś wynika, że woźne w szkołach będą zara-
biać więcej niż nauczyciele-stażyści. Ścieżka zawodowa 
nauczycieli jest też dość długa i „pełną pensję” w pełni 
uposażonego nauczyciela można otrzymać najwcześniej 
po 10 latach pracy w zawodzie i spełnieniu szeregu wy-
magań. W przypadku urlopów/ciąż ścieżka awansu się 
wydłuża. Nic dziwnego więc, że wakatów w szkołach 
przybywa, a znane są nawet odejścia z zawodu na rzecz 
pracy kasjerki w markecie – co dla zmieniającej pracę 
nauczycielki może wiązać się z poprawą sytuacji finan-
sowej...

Podobnie jest w służbie zdrowia. Wprawdzie lekarze 
zarabiają ponad minimalną krajową, więc ich pensje się 
nie zmienią, ale wobec rosnących wokół wynagrodzeń 
w całej gospodarce ich trudny i odpowiedzialny zawód 
wydaje się coraz mniej wart poświeceń. Zwłaszcza jeśli 
znających języki kuszą zagraniczne posady. Dramatycz-
nie wygląda sytuacja pielęgniarek i ratowników, zwłasz-
cza tych z wyższym wykształceniem – okazuje się, że 
młodym pielęgniarkom bardziej opłaca się kończyć byle 
jaką szkołę i szybciej podjąć pracę niż zdobywać pełne 
wyższe wykształcenie z tytułem magistra i później zara-
biać mniej, niż koleżanki, które wcześniej podjęły pracę.  
A i tak jeszcze bardziej opłaca się porzucić zawód i sta-
nąć za kasą, ponieważ wynagrodzenia w handlu rosną 
szybciej niż minimalne pensje ustalone w ustawach...
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Ostatnie, październikowe wybo-
ry parlamentarne pokazały wyjąt-
kowo wyraźnie, jakie znaczenie ma 
głos każdego z nas. A także fakt, że 
gdy decydujemy się wyjść z domu  
i pójść do lokalu wyborczego, a wraz 
z nami też inni, to naprawdę zaczy-
na się święto demokracji. To suma 
naszych głosów, jak wiadomo, „robi” 
frekwencję – ta zaś nadaje wyborom 
sens. Oto garść faktów:

Na trzy ugrupowania prodemo-
kratyczne – KO, Lewicę, PSL – odda-
no w sumie 8 958 824 głosy. Z kolei 
na siły parademokratyczne, czyli PiS 
i Konfederację – 9 308 888. Przy tym 
PiS jako taki zgarnął 8 051 935 gło-
sów. Frekwencja wyborcza poszybo-
wała w górę w stopniu dotychczas 
u nas niespotykanym – do 61,74 %  
ogólnej liczby uprawnionych (w wy-
sokości 30 253 556 osób). Ważnych 
kart było 18 678 457. 

Z licznych analiz wynika, a i tak 
zwanym gołym okiem widać, że do 
urn poszło wiele osób, które uprzed-
nio nie głosowały. Wreszcie! Efekt? 
Wśród ponad 8 mln głosów, które 
13 października uzyskał PiS, wybor-
cy wcześniej niegłosujący to zaled-
wie 9 proc. (754 tys. głosów). Cał-
kowicie inaczej wygląda struktura 

elektoratów Lewicy i Konfederacji –  
u nich nowi wyborcy stanowią aż 33 
i 41 proc. W przypadku Konfederacji 
przekłada się na 514 tys. wyborców 
niegłosujących w 2015 r. Z drugiej 
strony wyborczej areny KO wywal-
czyła 884 tys. głosów nowych wy-
borców; niemało też uzyskała Lewica 
(755 tys.).

Jak wynika z wyliczeń Andrzeja 
Machowskiego, doktora psychologii 
w zakresie psychometrii, analityka 
badań sondażowych, opublikowa-
nych w „Gazecie Wyborczej”, w przy-
padku potraktowanej łącznie prode-
mokratycznej opozycji (KO + Lewica 
+ PSL) jest to różnica 13,2 pkt proc. 
na plus, a w przypadku PiS ta różnica 
to 24,8 pkt proc. na minus! A gdyby 
frekwencja była jeszcze wyższa – np. 
70 proc.? Wtedy KO + Lewica + PSL 
miałoby 49,79 pkt proc., a PiS 41,15! 
Dodajmy, że Konfederacja – 7,86

Jak widać, każdy głos był na 
wagę złota. Specjaliści od polityki pi-
szą obrazowo: PiS sięgnął sufitu, KO 
wpadło w letarg, PSL odżył, Lewica 
złapała wiatr w żagle. Jeśli porów-
nać wyniki wyborów w 2015 i 2019 
r., dochodzą jeszcze i takie wnioski 
(Machowskiego): PiS jest jedyną par-
tią, która w konfrontacji z każdym in-

nym ugrupowaniem wykazuje zysk 
netto. Dlaczego? Pod skrzydła PiS 
przeszło grubo ponad 1,5 mln wy-
borców innych partii z 2015 roku, co 
w stosunku do ówczesnego wyniku 
PiS stanowi przyrost o ponad 10 pkt 
proc. Ale jest tu haczyk. Wyższa fre-
kwencja wyraźnie partii Kaczyńskie-
go nie służy. Prawie 60 proc. nowych 
wyborców poszło głosować, żeby…
odsunąć PiS od władzy. Jednym sło-
wem wzrost frekwencji nie zmienia 
proporcji na korzyść partii rządzącej.

Jeszcze inna ciekawostka licz-
bowa. Ministrowie Ziobro i Gowin 
oszaleli z radości chyba, bo partia 
każdego z nich uzbierała po 18 po-
słów. Oczywiście to efekt frekwencji 
i rozłożenia wyborczych głosów, nie 
licząc ordynacji. Takiemu Ziobrze 
daje to szansę – jak zauważa Rado-
sław Sikorski – nie tylko na stworze-
nie alternatywnego klubu, ale i może 
nawet w połączeniu z Konfederacją, 
własnego polskiego Jobbiku (skraj-
nie prawicowa partia na Węgrzech). 
Gowin z kolei – pofantazjujmy – jeśli 
połączyłby swoją osiemnastkę z całą 
resztą opozycji, to mógłby zdecydo-
wać o losie całego obozu rządzącego. 
W takiej konfiguracji mógłby zawal-
czyć o sam szczyt, czyli na przykład… 
stanowisko premiera.

Obywatelki i Obywatele, fre-
kwencja ma przyszłość!

Monika Piotrowska-Marchewa

GŁOS NA WAGĘ ZŁOTA

Państwo się zwija
Sytuacja powtarza się w Policji, służbach wetery-

naryjnych czy Sanepidzie. Wszędzie tam dramatycznie 
brakuje pracowników, zwłaszcza tych z doświadczeniem  

i wyższymi kompetencjami, ponieważ ci odcho-
dzą widząc, że sami nie mogą doczekać się pod-
wyżek, a nowo zatrudniani na start zarabiają 
prawie tyle samo co oni. Wszystko to będzie skut-
kować jednym – administrację i służby państwo-
we już wkrótce czeka potężny kryzys związany 
z brakiem kadr. Symbolem tego jest niedawne 
ogłoszenie o pracę w ZUS dla doświadczonego progra-
misty, gdzie proponowana stawka na start to 2,2 – 4,5 
tys. zł brutto. Dla porównania – w sektorze prywatnym 
doświadczony programista może liczyć na pensję ok. 10 
tys. zł brutto. Lekarstwem na tę sytuację mogłyby być 
więc wyraźne podwyżki – proporcjonalne do doświad-
czenia i wiedzy zatrudnionych, ale czy państwo na nie 
stać w obliczu tylu wydatków zapowiedzianych w kam-
paniach wyborczych?

Maciej Pokrzywa
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Milenialsi – pokolenie 
urodzone w latach 80. i po-
czątku lat 90. XX w. to ludzie 
„podpięci” do sieci, aktyw-
nie korzystający z jej dobro-
dziejstw zarówno w zakre-
sie wiedzy, jak i kontaktów 

społecznych. Na ogół pewni siebie  
i dobrze wykształceni. Żyją inten-
sywnie, wychowani w realiach wol-
nego rynku nie przywiązują się do 
miejsca pracy, dużo podróżują, pro-
wadzą własne biznesy. To wygodne 
pokolenie, które co prawda dora-
stało wolniej i później osiągało doj-
rzałość, ale też pokolenie potrafiące 
zadbać o własne potrzeby. Często są 
on-line, ale Internet nie zdominował 
ich życia. 

Zupełnie inaczej jest z IGenera-
cją, ludźmi urodzonymi po roku ‘95. 
To oni wkraczają właśnie na rynek 
pracy. Jacy są ci młodzi dorośli i jacy 
są nastolatkowie tego pokolenia?  
W jakiej dorastali rzeczywistości?

Wychowywani pod kloszem,  
w poczuciu bycia kimś wyjątkowym, 
są w większości mało samodzielni  
i praktycznie nie umieją żyć poza sie-
cią. Ze znajomymi „spotykają się” za-
zwyczaj w wirtualnej rzeczywistości, 
najczęściej na Snapchacie (aplikacja 
na smartfony pozwalająca wysyłać 
zdjęcia i filmiki, które po krótkim 
czasie, np. dobie, znikają). Imprezują 
wirtualnie. Otoczeni zewsząd infor-
macją, nie zdobywają umiejętności 
realnego przebywania z innym czło-
wiekiem. Nawet jeśli spotykają się  
w szkole, na uczelni czy na podwór-
ku, to raczej jest to czas spędzany 
obok siebie. Komunikacja wygląda 
zupełnie inaczej niż dawniej. Każdy 
ze smartfonem w ręku, jeśli rozma-
wiają to na temat treści na YouTu-
bie, wideoblogów, gamerów (graczy 
komputerowych). Ich idolami są czę-
sto youtuberzy/youtuberki, a zro-
bienie dobrego selfie staje się celem 
samym w sobie. 

Wolny czas spędzają ze smartfo-
nem na oglądaniu seriali i wykorzy-
stywaniu różnych aplikacji. To tam 
(w sieci) czują się bezpiecznie. Boją 
się stałych związków, bo nie chcą 
być skrzywdzeni. Czekają na własną 
dojrzałość, aby nie dać się uzależ-
nić od partnera. Nie chcą też brać 
na siebie bagażu odpowiedzialno-
ści za drugą osobę.  Ta świadomość 
sprawia, że zamiast motyli w brzu-
chu często czują strach i frustrację. 
Niektórzy uważają, że związki ich 
ograniczają. Do tego dochodzi strach 
przed chorobami przenoszonymi 
drogą płciową i świadomość zagro-
żenia bezpieczeństwa podczas spo-
tkań z osobami poznanymi w sieci. 
To sprawia, że wielu nastolatków  

i młodych dorosłych unika związków 
w ogóle. Inni korzystają z portali  
i aplikacji randkowych, gdzie wybiera 
się partnera na chwilę, bez zobowią-
zań i szczególnego zaangażowania. 
Wszechobecna pornografia i „kultu-
ra spiknięć” sprawia, że część przed-
stawicieli IGen chce uprawiać przy-
godny seks, a to zabija wrażliwość.  
Z drugiej strony podświadomie pra-
gną bliskości, ale boją się otworzyć. 
Mierzenie atrakcyjności liczbą otrzy-
mywanych lajków sprawia, że są za-
fiksowani na punkcie swojego wy-
glądu zewnętrznego.  Wydaje im się 
także, że ich życie jest beznadziejne, 
że inni mają lepiej (zdjęcia i filmiki 
na Snapchatach) i kółko się zamyka – 

nie radzą sobie w związkach, cierpią 
z powodu wyimaginowanych proble-
mów i niskiej samooceny. Fatalnie 
znoszą jakąkolwiek krytykę.

Psychologowie ostrzegają, że po-
kolenie IGen znajduje się na krawę-
dzi kryzysu zdrowia psychicznego. 
Drastycznie rośnie liczba depresji  
i w konsekwencji samobójstw wśród 
nastolatków. 

Jak przerwać ten zaklęty krąg? 
Wzrasta odsetek osób grających  
w gry komputerowe, młodzież jest 
przebodźcowana, co utrudnia funk-
cjonowanie w realnym, dużo nud-
niejszym świecie. Nadużywanie me-
diów elektronicznych wpływa też 

na problemy ze snem, a melatonina 
decyduje nie tylko o jakości snu, ale 
też naprawie DNA i funkcjonowaniu 
układu odpornościowego. Ciągle 
zbyt mało nastolatków rezygnu-
je z bycia w sieci na rzecz spotkań  
w realu. Co gorsza, niektórzy rodzi-
ce są zadowoleni, że ich dzieci są  
(z pozoru) bezpieczniejsze w domu. 
A to właśnie interakcje osobiste 
chronią przed depresjami. Ponadto 
ruch to naturalny lek przeciwdepre-
syjny. Warto więc zachęcać dzieci 
także do uprawiania sportu. 

Dzieci pokolenia IGeneracji ro-
dzą się już z umiejętnością przesu-
wania palcem po ekranie, a ich świat 
będzie prawdopodobnie zdomino-
wany przez technologię. Być może 
nawet sztuczną inteligencję. Jaki 
będą wyznawać system wartości? Za 
czym tęsknić? Czy będą umiały prze-
trwać bez elektronicznych gadże-
tów? Co możemy zrobić i czy jeszcze 
możemy, aby wirtualna tożsamość 
nie przesłoniła tej rzeczywistej? Bo 
świat jest nieprzewidywalny i wy-
starczy jeden impuls, żeby cała ta 
elektronika przestała istnieć. A wte-
dy może ich czekać zagłada.

Elżbieta Majewska-Cieśla

Zaplątani w Sieci
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RECHOT DMOWSKIEGO ZZA GROBU
Pamiętacie opowieść o uchodźcach, która skutecz-

nie wyniosła PiS do władzy w 2015? Osadzona była ona  
w imaginarium propagandy antysemickiej i to w jej naj-
gorszym, bo nazistowskim wydaniu. Asocjacja Żydzi- 
wszy-tyfus z nazistowskich plakatów przybrała formę 
opowieści o zarazkach i pierwotniakach roznoszonych 
przez uchodźców i zagrażających zdrowej, polskiej rodzi-
nie. Mimo swego prostactwa, opowieść ta chwyciła. 

Wydaje się, że tym, co pozwala wygrywać drużynie 
PiS werble nienawiści względem różnych grup społecz-
nych i dzięki temu zapewnia zwycięstwo w kolejnych 
wyborach, są właśnie antysemickie resentymenty. Jak 
wiadomo, antysemityzm bez Żydów ma się u nas znako-
micie. Wydaje się, że wystarczy stosować powiedzenie 
Romana Dmowskiego, że „wszystko w kraju jest żydow-
skie, z wyjątkiem Narodowej Demokracji” i podłożyć  
w odpowiednie miejsce nośne słowo, które to „wszystko” 
dookreśli – lewactwo, tęczowa zaraza, gorszy sort,  łże-
-elity, postkomuna, resortowe dzieci, element animalny, 
zdradzieckie mordy, czy sługusy Sorosa. Oczywiście dzi-
siaj, po upływie 75 lat od zakończenia wojny, antysemi-
ta to bardziej ignorant niż potencjalny morderca. Ktoś, 
kto po prostu nie zna historii własnego kraju i powtarza 
antysemickie majaki. Dodajmy, że większość ludzi w Pol-
sce uważa, że Polacy ucierpieli w czasie wojny tak samo,  
a nawet bardziej niż Żydzi. 

Pozwala to zrozumieć, dlaczego mimo wyjątkowo 
kompromitujących zdarzeń (afera Banasia, deweloper-
skie machlojki Kaczyńskiego, afera KNF-u, strajk nauczy-
cieli, tanie jak barszcz działki premiera Morawieckiego, 
zapaść SOR-ów, itp.), które powinny były PIS w oczach 
wyborców pogrążyć, albo przynajmniej osłabić, partia ta 
osiąga kolejny, spektakularny sukces w ostatnich wybo-
rach do Parlamentu. Słowem, dla wyborców ważniejsze 
jest nie to, co PiS robi, ale czym jest. A jest owa formacja 
niczym więcej jak współczesną emanacją przedwojennej 
Narodowej Demokracji, z przechyłem w stronę ONR-u. 
Krótko mówiąc: Polacy wybrali PiS nie tylko dlatego, że 
dostali 500+ czy jednorazową, dodatkową emeryturę, ale 
prawdopodobnie dlatego, że w większości są endekami. 
Kamieniem węgielnym natomiast endeckiego świato-
poglądu jest antysemityzm. Aby zatem z PiS-em wygrać 
wybory, trzeba będzie w Polsce przepracować antysemi-
tyzm  i ksenofobię, przynajmniej w tej mierze, aby cho-
ciaż część endeckiej publiczności zmieniła poglądy.  

Tymczasem przyjrzyjmy się faktom. Pełna identy-
fikacja pisowskiego reżimu z toruńskim redemptory-
stą  – którego Radio Maryja w raporcie dla Kongresu 
amerykańskiego zostało określone jako „jeden z najbar-
dziej ostentacyjnie antysemickich ośrodków medialnych  
w Europie” – zaowocowała m.in. decyzją Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, aby dofinansować 
kwotą przeszło 100 mln złotych rydzykowe muzeum, w 

którym ma być także pokazane, jak Polacy poma-
gali Żydom w czasie okupacji. To tak, jakby w USA  
rząd z pieniędzy podatników amerykańskich sfi-
nansował sympatyków Ku-Klux-Klanu, aby opowiadali 
jak biali Amerykanie pomagali czarnym niewolnikom. 

Podobne przesłanie niosła nowelizacja ustawy o IPN, 
o której zrobiło się głośno na całym świecie. Protesty  
w USA i Izraelu natychmiast po przegłosowaniu projek-
tu nowego prawa przez Sejm wywołały nakaz Kaczyń-
skiego, aby ustawę natychmiast zatwierdzić w Senacie 
bez żadnych poprawek i uruchomiły falę antysemickich 
głosów, także w polskich mediach publicznych. Dopiero 
pod naciskiem światowej opinii publicznej wycofano się 
z kontrowersyjnych zapisów w ustawie. 

Z ręki PiS na tym polu niechybnie czekają nas nowe 
skandale. Katalizatorem następnej awantury będzie za-
pewne niejaki Arkadiusz Karbowiak, powołany przez 
Patryka Jakiego na stanowisko dyrektora Muzeum Żoł-
nierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Nie prze-
szkadzało w tej nominacji, że Karbowiak ma na swoim 
koncie publikacje w skrajnie nacjonalistycznych pisem-
kach jak „Skarbiec” czy „Stańczyk”, gdzie wypowiadał się 
m.in. na temat procesu norymberskiego. Oto co pisowski 
twórca kultury i dziedzictwa narodowego pisze na ten 
temat: „proces norymberski był niebezpiecznym prece-
densem, uderzającym w prawo i państwo”; „największa 
farsa sądowa w dziejach Europy” możliwa dzięki „po-
ważnej roli Żydów w organizacji procesu”; „Norymberga 
to miejsce, gdzie oficjalnie wykreowano religię Holocau-
stu”. I jeszcze: „Zamiast wygadywać bzdury o zbrodniach, 
które zbrodniami w sensie prawnym nie były, trzeba za-
stanowić się, jaki był sens toczenia takiego konfliktu”. 

Antysemityzmu PiS-u nie należy jednak traktować 
do końca tak dosłownie, jak w słowach Arkadiusza Kar-
bowiaka i jemu podobnych. Problemem są raczej proen-
deckie skłonności elektoratu, które prezes PiS zręcznie 
wyczuł i instrumentalizuje. Dlatego w dzisiejszej pro-
pagandzie PiS-u osoby nieheteronormatywne, LGBT, 
zajmują miejsce „żydowskiej zarazy” z międzywojennej 
wyobraźni endeków i polskiego Kościoła katolickiego, 
który już posłużył się analogicznym pojęciem „tęczowej 
zarazy”. 

Tak długo, jak PiS będzie gotowy naciskać antyse-
micki guzik, endecka publiczność będzie zadowolona. Aż  
w końcu  to nie wystarczy, by przykryć niekompetencje 
i zachłanność pisowskiego rządu. Tylko kiedy to nastąpi 
i jakim zacofaniem cywilizacyjnym Polska zapłaci za po-
śmiertne zwycięstwo Dmowskiego i jego idei? 

DWŻ

Tekst powstał na podstawie: Jan Tomasz Gross PiS i anty-
semityzm, czyli pośmiertne zwycięstwo Dmowskiego, Wydaw-
nictwo Austeria, Kraków 2019.



8      Numer 11 (45), Listopad 2019  

Badania przeprowadzone na zle-
cenie Krajowej Rady Sądownictwa  
w 2009 r. wskazują, że 72 proc. 
społeczeństwa wiedzę o działaniu 
wymiaru sprawiedliwości czerpie 
z wiadomości telewizyjnych. Na-
tomiast jedynie niecałe 30 proc. 
posiada doświadczenie z sal sądo-
wych, występując tam głównie w roli 
świadka lub powoda, co wskazuje 
najczęściej na jednorazowe wizyty  
w sądzie. Przy tym tylko 1/6 bada-
nych była niezadowolona z wyroku. 

Zatem wpływ na nasze postrze-
ganie sądów kształtują media, a nie 
osobiste doświadczenia. Media zaś 
mają to do siebie, że unikają infor-
macji pozytywnych, ponieważ te nie 
przyciągają uwagi odbiorców wy-
starczająco skutecznie. Gdybyśmy 
nasz obraz świata oparli jedynie na 
doniesieniach medialnych, to rzeczy-
wistość jawiłaby się nam jako piekło 
wypadków, wybuchów, awarii i ata-
ków terrorystycznych, walących się 
budynków, mostów i nieustannych 
wojen. A sądy byłyby obsadzone zde-
generowanymi sędziami marzącymi 
o kradzieży pęta kiełbasy lub wier-
tarki. Niestety absurdalność tego ob-
razu nie przeszkadza wielu osobom 
wierzyć w niego bezkrytycznie. 

Polski wymiar sprawiedliwości 
obciążony jest istotnymi wadami, 
choć co zastanawiające, zupełnie in-
nymi od tych królujących w mediach. 
Warto na nie spojrzeć z perspektyw 
różnych podmiotów uczestniczących 
w postępowaniach sądowych. 

Sędzia sądu rejonowego ma zu-
pełnie inne problemy aniżeli sędzia 
sądu okręgowego czy apelacyjnego. 
Obciążenie pracą sędziów sądów 
rejonowych to dla przykładu 1000  
i więcej spraw czynnych w referacie 
jednego sędziego. To oznacza, że w 
ciągu roku sędzia musi być na bieżą-
co z nimi, a każda z nich liczy czasem 
1-2 tomy akt, a czasem nawet kilka-

dziesiąt. To, że zapadają wyważone  
i sprawiedliwe orzeczenia należy po-
strzegać jako wielki sukces sędziów, 
okupiony olbrzymim wysiłkiem,  
a czasem i zdrowiem. Pracę sędziów 
wspierają wprawdzie asystenci, ale 
obsługują oni jednocześnie dwóch 
lub więcej sędziów, uczestnicząc w 
przygotowywaniu uzasadnień orze-
czeń. Z kolei pracownicy biur po-
dawczych i sekretariatów sądów ob-
sługują tysiące wpływających spraw; 
opisują, wprowadzają je do systemu 
informatycznego, zakładają akta  
i prowadzą korespondencję. Oczywi-
ście to niepełne wyliczenie ich obo-
wiązków. 

Z kolei z punktu widzenia stro-
ny postępowania to często najważ-
niejsza sprawa w ich życiu. Wielkim 
utrudnieniem jest przewlekłość po-
stępowań - bolączka polskiego wy-
miaru sprawiedliwości piętnowana 
przez kolejne orzeczenia Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka  
w Strasburgu. I chociaż polski wy-
miar sprawiedliwości mieści się w 
tym zakresie w średniej europejskiej, 
nie oznacza to, że taki stan można za-
akceptować jako optymalny. 

Problemem jest również trudny 
język prawniczy, niezrozumiały dla 
ludzi spoza tej branży. Nierzadko 
strony postępowania obecne przy 
ogłaszaniu orzeczenia i jego uzasad-
nieniu, nie wiedzą jaki jest wynik 
postępowania. To, co dla sędziów, 
prokuratorów i pełnomocników jest 
naturalnym językiem, dla pozosta-
łych osób jest pozbawionym sensu 
bełkotem. Dodatkowo olbrzymim 
problemem dla stron postępowań 
jest poczucie niedoinformowania  
o toczącej się sprawie i niejako od-
cięcia od informacji zwrotnej ze 
strony sądu. Strony działające bez 
pełnomocnika najczęściej po prostu 
nie wiedzą, czego domaga się od nich 
sąd w doręczonym wezwaniu czy 
zobowiązaniu. Nie rozumieją sfor-

mułowań zawartych w pismach są-
dowych. Taki stan powoduje poczu-
cie bezradności wobec złowrogiej 
machiny sądowej przeradzając się  
w utratę wiary w możliwość spra-
wiedliwego rozstrzygnięcia sprawy. 

Na koniec należy spojrzeć na 
sądy i toczące się w nich postępo-
wania jako teatr działań profesjo-
nalnych pełnomocników i obrońców 
– w rolach tych występują adwokaci 
i radcy prawni. W sądach reprezen-
tują interesy swoich klientów, wy-
chwytując mankamenty systemu 
wymiaru sprawiedliwości i wpływa-
jąc na obronę interesów reprezento-
wanych osób. Liczne i częste zmiany 
przepisów wpływają na możliwość 
popełnienia błędu. Czasem dochodzi 
np. do niekorzystnego wyniku całego 
postępowania z powodu zwrócenia 
przez sąd pisma, w którym brako-
wało stosownego oświadczenia peł-
nomocnika. Coroczne nowelizacje 
przepisów powodują chaos prawny, 
trudny do opanowania dla profesjo-
nalistów, a całkowicie niezrozumiały 
dla nie-prawników.

Powyższe rozważania pozwalają 
na postawienie tezy, że dla naprawy 
naszego wymiaru sprawiedliwości 
nie wystarczy formułowanie progra-
mów przez poszczególne środowi-
ska zawodowe, najczęściej sędziow-
skie, nie wspominając o politykach. 
Konieczne byłoby stworzenie apoli-
tycznej płaszczyzny wymiany poglą-
dów i postulatów, czegoś w rodzaju 
okrągłego stołu z udziałem wszyst-
kich uczestników stosowania pra-
wa, a więc sędziów, pracowników 
wymiaru sprawiedliwości i pełno-
mocników oraz obywateli, reprezen-
towanych przez organizacje i stowa-
rzyszenia. Być może wtedy możliwe 
byłoby pełniejsze zdiagnozowanie 
problemów i zaproponowanie ich 
rozwiązań.

Adam Furtak

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 
– jaki jest w rzeczywistości?
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Tęcza kulturowo ma same pozy-
tywne konotacje. W chrześcijaństwie 
jest symbolem przymierza Jahwe ze 
swoim ludem, oznacza koniec po-
topu. W folklorze europejskim to 
magiczna ścieżka, na końcu której 
znajduje się skarb. W XX wieku tę-
cza jest symbolem osób niehetero-
normatywnych, zwanych w skrócie 
LGBTQiA. Wbrew budowanej w Pol-
sce narracji konfliktu z wartościami 
chrześcijańskimi, nie jest on wpi-
sany w samą ideę – tęcza oznacza 
po prostu różnorodność. Osoby nie 
hetero nie są też domyślnymi ate-
istami. Wielu polskich katolików 
zszokowałby pewnie kontakt ze sto-
warzyszeniami wierzących gejów  
i lesbijek, obierających sobie za sym-
bol tęczową „rybkę”.

Nie da się jednak nie zauważyć, 
że w Polsce pierwszym frontem wal-
ki z LGBTQiA jest Kościół katolicki, 
mający od 2015 silnego i otwartego 
sprzymierzeńca w (deklaratywnie) 
neutralnym wyznaniowo, świeckim 
państwie. Paradoksalnie, dociskanie 
śruby tylko wzmocniło determinację 
środowisk lewicowych i progresyw-
nych, a prawa osób nieheteronorma-
tywnych przeszły do głównego nur-
tu dyskusji politycznej, wychylając 
centrum znacznie bardziej na lewo, 
niż było ono wcześniej. Dzisiaj nie 

tylko kandydaci do Sejmu dokonują 
dumnego coming outu (publicznego 
zadeklarowania się jako osoba nie 
hetero),  ale – co być może znacznie 
ważniejsze – do wsparcia postula-
tów LGBTQiA przyłączają się osoby 
zupełnie przypadkowe, często z tra-
dycyjnych społeczności. W samym 
środku neokonserwatywnej rewolu-
cji nieoczekiwanie przechodzą mar-
sze równości w takich miastach, jak 
Płock, Rzeszów i Radomsko. Zaczyna 
się głośno mówić o samobójstwach 
popełnianych wśród prześladowanej 
z powodu swojej odmienności mło-
dzieży, a do przeoranych pisowską 
reformą szkół nagle wkracza Tęczo-
wy Piątek. 

To wszystko wywołuje histerycz-
ne reakcje, wręcz komiczne w swojej 
nieadekwatności. Jedna z łódzkich 
szkół doświadczyła nieoczekiwanej 
kontroli kuratorium. Po co? Spraw-
dzić, czy „dzieci nie są dziwne ubra-
ne” – relacjonuje łódzka społecznicz-
ka Agata Kobylińska. Co to znaczy 
dziwnie? Czy we wszystkie inne dni 
dzieci nie noszą kolorowych ubrań? 
Czy tęczowe akcenty są zakazane? 
Nie wiadomo. Jeden z nauczycieli, bo-
jąc się ewentualnych represji, popro-
sił dzieci o zdjęcie tęczowych pinów. 
Kuratorium bardzo chciało napisać 
w raporcie, że nie było żadnej szkoły, 
która przystąpiła oficjalnie. Tak też 
wynika z wypowiedzi przedstawicie-
la kuratorium dla Gazety Wyborczej. 
Oficjalnie kontrola miała badać, czy 
nie jest łamane prawo oświatowe.  
W jaki sposób Tęczowy Piątek miał-
by je łamać, nikt nie wyjaśnia. Pań-
stwo PiS zachowuje się, jakby niejako  
w domyśle sama akcja była czymś 
podejrzanym. Nikt także nie nasyła 
na szkoły kontroli, gdy organizowa-
ne są „bale wszystkich świętych”, ja-
sełka czy przebieranki z okazji osta-
tek. 

W poznańskim liceum ksiądz 
osobiście przystąpił do kontrofen-

sywy, zrywając tęczowy pla-
kat – rzekomo wisiał zbyt 
blisko plakatu z różańcem. 
Uczniowie zareagowali przekornie, 
jeszcze bardziej eksponując tęczowe 
elementy. Taka przepychanka miała 
miejsce w wielu miejscach. Oficjalnie 
akcja nie była ani obowiązkowa, ani 
nie zmieniała życia szkoły w żaden 
sposób. W placówkach nie pojawia-
ły się osoby z zewnątrz. Młodzież 
przyłączała się do Piątku sponta-
nicznie – wizualnie przypominała 
inne gesty solidarności, jak noszenie 
kolorowych wstążek dla ofiar AIDS 
czy czczenie ofiar huraganu minu-
tą ciszy. Co może budzić zatem aż 
taki strach? Na tęczowym spotkaniu  
w Meblotece Yellow w Łodzi pojawili 
się uczniowie opowiedzieć o tym, jak 
szkolne kadry starały się za wszelką 
cenę uniknąć deklaracji popierają-
cej akcję. Zapewne stąd kuriozalne 
stwierdzenie kuratorium, że w tym 
mieście akcji nie było. Poznański 
dyrektor zganił uczniów za zdjęcie  
z tęczowymi symbolami przed szko-
łą, bo rzekomo było to nadużycie wi-
zerunku. Brzmi to co najmniej dziw-
nie. Czy tolerancja i równe prawa są 
w konflikcie z różańcem? Czy ucznio-
wie nieheteronormatywni nie mogą 
identyfikować się ze swoją szkołą? 
Dlaczego skarpetki w tęczowe pa-
ski budzą taki niepokój, którego nie 
wywołują ubrania firmy Red is Bad 
i podobnych, afirmujących zabija-
nie i promujących co najmniej dwu-
znaczne postaci ostatniej wojny? Czy 
walka z dyskryminacją narusza pra-
wo oświatowe? W jakich punktach? 
Tych pytań nikt nie zadaje. Nawet 
osoby życzliwe wolą się wycofać, 
oderwać znaczek i udawać, że nie ma 
problemu. W ten sposób dajemy się 
wszyscy zastraszyć chochołowi ze 
słomy. Potworowi gender, którego 
nie ma. Jak zareagowaliby ci wszy-
scy zaniepokojeni pedagodzy, gdyby 
ktoś z pracowników szkoły demon-
stracyjnie zerwał plakat z różańcem? 

Katarzyna Knapik

 STRACH

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

Kiedy po wygnaniu szacha Ira-
nu zapanowały tam rządy imamów, 
a ci w imię Allaha zaprowadzili sza-
riat, wykraczający poza – i tak suro-
we i wojownicze – nakazy Koranu, 
tłumaczyłem sobie, że to efekt dość 
powszechnego w krajach islamskich 
analfabetyzmu. Wierni nie mogąc 
we własnym zakresie poznać ksiąg 
religii islamskiej, zdani byli na to, co 
powiedzą imamowie. I uspokajałem 
się, że w Polsce, gdzie zlikwidowano 
analfabetyzm i panuje obowiązek 
szkolny, takie otumanianie wiernych 
nie wchodzi w rachubę. Poza tym do 
końca lat 80. obowiązywał urzędo-
wy ateizm. Kościół instytucjonalny 
stanowił oazę wolności, przyjmował  
w swoich murach wierzących, wąt-
piących i niewierzących. 

Sam, ateista od wczesnej młodo-
ści, dumny byłem z listu biskupów 
polskich do biskupów niemieckich, 
a potem w czasie studiów byłem 
stałym czytelnikiem „Tygodnika Po-
wszechnego”. Nie chodziłem do ko-
ścioła, ale wspierałem KUL – ostoję 
wolnej nauki. W dumę wbił mnie wy-
bór Karola Wojtyły na papieża, choć 
dość szybko zaczęła mnie mierzić 
nachalna dewocja, kult papieża-Po-
laka, wszechobecność jego portretu, 
a potem i pomników. Cieszył mnie 
jednak wkład biskupów w pokona-
nie rządów tzw. demokracji ludowej. 

Ale potem zaczęło się spłacanie 
przez kolejne rządy wyimagino-
wanego długu. Jeszcze pod koniec 
PRL-u kościelno-rządowa Komisja 
Majątkowa hojnie "oddawała" Ko-
ściołowi dobra, nawet tam, gdzie im 
niczego władza nie zabrała, czyli na 
terenach zajętych w wyniku nowego 
wyznaczenia granic w środkowej Eu-
ropie, w tym np. na Dolnym Śląsku. 
Do szkół wprowadzono lekcje religii, 
poza jakąkolwiek kontrolą państwo-
wą. Najpierw prowadzone bezpłat-
nie, ale szybko uznano, że za pracę 
trzeba płacić. Zaczęło się „sprzeda-

wanie” Kościołowi gruntów za zło-
tówkę (a ten niemal natychmiast 
odsprzedawał je za tysiące i setki 
tysięcy złotych), z roku na rok rósł 
tzw. Fundusz Kościelny oraz nakłady 
na lipne muzea kościelne. Robiły to 
rządy prawicowe, centrowe i lewico-
we. Pomijam imperium Rydzyka, bo 
„karmi” je tylko (wyjątkowo hojnie) 
rząd PiS. 

A tymczasem ten uwielbiany pa-
pież-Polak, teraz już święty – czemu 
nie przeszkodziło ukrywanie prze-
zeń pedofilii wśród duchownych,  
w tym i hierarchów – powoływał bi-
skupów, którzy teraz, w symbiozie  
z rządami PiS, pokazują swoją praw-
dziwą twarz: chciwców, tolerujących 
pedofilię i ukrywających sprawców 
gwałtów na dzieciach, honorują-
cych organizacje faszystowskie i na-
cjonalistyczne. A teraz jeden z nich, 
metropolita krakowski, pozwolił so-
bie nazwać ludzi lewicy „czerwoną”,  
a osoby nieheteronormatywne „tę-
czową”, zarazą. Zupełnie jak hitle-
rowscy ideolodzy, którzy podobnymi 
słowy nazywali ludność żydowskie-
go pochodzenia. Nawet tych, którzy 
się całkowicie zasymilowali, a ich 
dzieci dopiero po 1933 r. dowiedzia-
ły się, że są Żydami. Jeśli do tego do-
dać pochwałę ze strony biskupa bia-
łostockiego przeciwników Marszu 
Równości za to, że wszystkimi do-
stępnymi środkami, łącznie z prze-
mocą, wyrazili sprzeciw wobec krze-
wicieli „ideologii LGBT” i ochrony 
dzieci przed rzekomą seksualizacją, 
mamy oblicze Kościoła niczym nie 
różniące się od postawy hierarchów 
Kościoła w Rwandzie, co tam koszto-
wało kraj miliony zamordowanych. 

Zdawało się, że rządzący po maso-
wych aktach przemocy w Białymsto-
ku już nieco otrzeźwieli i zauważyli, 
do czego prowadzi sianie nienawiści 
do mniejszości i zaczęli wyłapywać 
oraz aresztować co bardziej krew-
kich „obrońców wiary”. Ale za późno. 

Dżin został wypuszczony z butelki  
i stał się bytem samodzielnym. Te-
raz gotowi są karać więzieniem za 
edukację seksualną, która ma być  
w ich mniemaniu nową formą seksu-
alizacji dzieci, nawet tych 15-letnich 
i starszych! Oczywiście biskupi to 
popierają. Ustawy jeszcze nie ma, ale 
napaści na osoby nieheteroseksual-
ne się nasilają. A wierni? Wierni słu-
chali biskupów Wojdy i Jędraszew-
skiego, tak jakby wsłuchiwali się  
w nauki imamów. A do tego kwitowali 
ich nienawistne słowa owacją! Więc 
to nie kwestia analfabetyzmu, tylko 
lat cierpliwego manipulowania umy-
słami, poczynając od przedszkolnej 
katechezy poprzez duszpasterstwa 
akademickie, na mediach katolickich 
i wojowniczych kazaniach kończąc. 
I to przy całkowitej bierności pań-
stwa, jeśli nie zgoła cichym wsparciu. 
Wydawałoby się, że potępienie skan-
dalicznych wystąpień Wojdy i Jędra-
szewskiego jest wręcz obowiązkiem 
kurii watykańskiej. Bo skoro infor-
macja o nienawistnej mowie biskupa 
na temat „tęczowej zarazy” obiegła 
cały świat, musiała dotrzeć też przed 
oczy urzędników watykańskich, a ci 
nie mogli ukryć jej przed papieżem. 
I na potępieniu przez Franciszka nie 
powinno się to skończyć. Chyba, że 
Franciszek jest już tylko bezwolną 
figurą... Potępienia należałoby też 
oczekiwać od kierownictw partii 
opozycyjnych. Jednak największa  
z nich nabrała wody w usta. Odezwa-
ły się tylko partie lewicowe. Więc 
jeśli Schetyna lub Kosiniak-Kamysz 
mówią coś o wartościach, to w moich 
uszach brzmi to jak skrobanie żela-
zem po szkle. Bo, że politycy partii 
rządzącej nabiorą wody w usta lub 
będą pokrętnie biskupie haniebne 
słowa usprawiedliwiać, to pewne. 
Zresztą, pan urzędujący jako pre-
zydent już się takim objaśnieniem 
zhańbił.

Stefan Kubów

KOŚCIÓŁ POLSKI POSYŁA 
NA FRONT FASZYSTÓW
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Minęły dwa lata od tego zdarze-
nia. Dokładnie pamiętam ten dzień. 
Byłam akurat na spotkaniu miesz-
kańców Cieszyna z Borysem Budką. 
Dostałam smsa od znajomego, który 
brzmiał mniej więcej tak Pod PKiN 
podpalił się człowiek. Zostawił list. 
Nie wiedziałam jeszcze o co dokład-
nie chodzi, dlaczego to zrobił, ani 
jaka była treść listu. Przeczytałam 
go wieczorem. W internecie fruwały 
jakieś fragmenty, ale trudno było od-
naleźć pełną treść. Cały list przeczy-
tałam dopiero następnego dnia.

Mijały właśnie dwa lata naszych 
ulicznych protestów. Protestów, po 
których przekonaliśmy się, że do lu-

dzi w żaden sposób i tak nie dociera 
to, co się dzieje w naszym kraju. Nie 
byliśmy w stanie się przebić z prze-
kazem, aby pokazać ludziom, jakim 
ogromnym zagrożeniem dla społe-
czeństwa jest to, co robi z Polską PiS. 
Większość o naszych protestach nie 
wiedziała, a jak wiedziała, to raczej 
to, co serwowały zmanipulowane 
media. Albo więc nas ignorowali, 
traktując, jak nieszkodliwych waria-
tów, którzy pewnie mają w tym jakiś 
osobisty interes i zarabiają na tym, 
albo rzucali oskarżenia, że bronimy 
starego systemu, partii itd, czy też 
wręcz wyśmiewali. O wyzwiskach  
i atakach, również cielesnych nawet 
nie wspomnę. Te przeżyłam najbar-
dziej, kiedy okazało się, że ludziom 
to nie przeszkadza, że inni są bici  
i wyzywani na ulicach polskich 
miast. Przerażały mnie te wszystkie 
usprawiedliwienia płynące z ich ust.

Przez te pierwsze dwa lata, wy-
czerpaliśmy praktycznie całą formu-
łę ulicznych protestów. Jednak nie 
mieliśmy szans dotrzeć do całego  
społeczeństwa, przy tak znikomym 

zainteresowaniu mediów, albo też 
propagandzie płynącej przeciw nam 
w zawłaszczonej przez PiS, TV pu-
blicznej. Nieraz miałam ochotę sta-
nąć na środku ulicy i krzyczeć – Lu-
dzie! Opamiętajcie się! 

I w takim właśnie momencie, 
przy takim stanie ducha, przeczyta-
łam list Piotra. Czytałam go wielo-
krotnie cały wieczór. Słowo po sło-
wie. W Warszawie ludzie pisali na 
ulicach sprayami fragmenty listu:  
„A ja wolność kocham ponad wszyst-
ko”, „Nie czekajcie dłużej!”, „Obudźcie 
się!”

Każde słowo listu było mi tak 
bardzo bliskie. Każde zdanie zawie-

rało dokładnie to, co tak bardzo sta-
raliśmy się przez dwa lata ludziom 
przekazać. I później uzmysłowiłam 
sobie co zrobił Piotr, żeby te słowa 
do innych dotarły. To był wstrząs. 
Usłyszałam najgłośniejszy możliwy 
krzyk, jaki może wydobyć z siebie 
człowiek.

Lecz ludzie nie słyszeli. Nie chcie-
li słyszeć. Zobaczyłam skalę obo-
jętności społeczeństwa na sytuację  
w kraju, na los innych.

Postanowiłam codziennie wy-
chodzić na rynek, żeby czytać list. 
Było mi już zupełnie obojętne, co kto 
o mnie pomyśli. Człowiek się pod-
palił, żeby ludzie usłyszeli co ma im 
do przekazania, a ja mam się oba-
wiać wyśmiania? Co to za cena tak 
naprawdę, w proporcjach do tego 
co się wydarzy, jeżeli nic nie zrobi-
my? To co się działo dalej, to były 
najprawdopodobniej dwa najważ-
niejsze lata w moim życiu, ale też 
osób, które podporządkowały swoje 
życie temu, żeby codziennie o 17:00 
zjawiać się na rynku i przypominać 
każdemu, co jest w życiu ważne i to, 

co jest przyczyną najwięk-
szych tragedii, jakie mogą 
spaść na społeczeństwo. To 
były dwa najtrudniejsze lata, 
ale też absolutnie wyjątkowe.  
W otoczeniu niezwykłych lu-
dzi. Niezwykłych relacji.

Nie poznałam Piotra nigdy osobi-
ście, ale poznałam jego rodzinę. Jego 
żonę, jego dzieci. Zarówno oni, jak lu-
dzie którzy przychodzili bądź przy-
jeżdżali z daleka, stali się dla mnie 
niemal rodziną. Ale to Piotr sprawiał, 
że wytrwaliśmy tak długo.

Nasz protest się zakończył. Ale 
wierzę, że jego działanie będzie 
trwać. Wierzę, że pokazując, jak 
bardzo poważnie potraktowaliśmy 
przesłanie Piotra, sprawiliśmy, że 
ludzie nie zapomną i w chwili, kiedy 
będzie taka konieczność wrócą do 
tego, co chciał nam przekazać Piotr. 
Nie łudzę się już , że nastąpi to jutro 
lub za tydzień. Ale słowa Piotra już 
zawsze będą się odbijały o ściany ka-
mienic na cieszyńskim rynku i będą 
trafiały do uszu ludzi, którzy jeszcze 
nie usłyszeli. W którymś momencie 
dotrą. 

Nikt nie będzie mógł zaprzeczyć 
temu, że wytrwaliśmy tam tak długo. 
Nikt nigdy nie będzie mógł zaprze-
czyć, że dla ludzi w tym kraju to było 
niezwykle ważne.

Jutro nie tylko w Cieszynie, ale 
w wielu miastach Polski ludzie będą 
wspominać Piotra, który zapisał się 
w sercach tysięcy Polaków. Słowa 
jego listu znów będą słyszalne. Nie 
po to trwaliśmy dwa lata, żeby teraz 
obawiać się wielkich słów. Mamy 
prawo ich użyć. 

Nie było żadnego samobójcy.
Piotr Szczęsny kochał życie. 
Piotr Szczęsny oddał życie za 

wolność. Za miłość i szacunek do 
ludzi. Oddał życie za moją i Twoją 
wolność, za wolność naszych dzieci. 
Bo czuł, wiedział, jak bardzo jeste-
śmy zagrożeni. 

Taka jest prawda o tych ostatnich 
latach w Polsce i żadna propaganda 
tego nie zmieni.

Gabriela Lazarek

WSPOMN ENIE 
SZAREGO CZŁOWIEKA

Mimo zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego o „dochodzeniu do prawdy” PiS nigdzie 
w sprawie katastrofy smoleńskiej nie dotarł... poza Placem Piłsudskiego, gdzie sta-
nęły dwa pomniki – jeden ofiar katastrofy, drugi prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Fot. Adrian Grycuk, źródło: Wikipedia
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(64)
W październiku do wyborów mój Kot stro-

nił od alkoholu. – Źle się czujesz? – zaniepoko-
iłem się, wszak powodem picia było zawsze to, 
że naszej kochanej Polski na trzeźwo zrozumieć 
się nie da. Tym razem futrzak spojrzał na mnie 
zdziwiony znad miseczki czystej kra-
nówki. – Ależ Pańciu, miałbym pić, gdy 
mamy najważniejsze od roku 1989 wybo-
ry? I gdy Prezes grozi Polakom, że będzie 
ich piętnował? 

– A jak ma nie piętnować, skoro wszyscy sprzysięgli 
się przeciwko Polsce! – zawołałem. – Opozycja, artyści, 
Unia Europejska, Trybunał Sprawiedliwości w Luksem-
burgu, a teraz nawet komitet noblowski, który przyznał 
Nagrodę Oldze Tokarczuk, niekryjącej niechęci do dobrej 
zmiany. Na szczęście honoru polskich patriotów za gra-
nicą broni Patryk Jaki, który zapowiedział przetłumacze-
nie wypowiedzi Sławomira Neumanna i rozdanie euro-
posłom, aby zobaczyli, jacy ci Polacy są wredni.

Futrzak wypił miseczkę kra-
nówki, zamyślił się i rzekł: 

– Pańciu, to był wybór między 
Polską Tokarczuk a Polską Jakie-
go. Polska Tokarczuk to także 
twórczość Szymborskiej, Miłosza, 
Reymonta, Sienkiewicza, a Polska 
Jakiego to tylko „Pchła szachraj-
ka”. 

(65)
– Pańciu, widziałeś jaki tłum przyszedł do 

Narodowego Forum Muzyki na spotkanie z na-
szą noblistką Olgą Tokarczuk? Nie zmieścił się 
wewnątrz, to ustawiono telebim na zewnątrz! – 
zawołał rozentuzjazmowany mój Kot.

– Łoj tam, łoj tam, raptem kilka tysięcy – 
żachnąłem się.

– A widziałeś ilu Polaków zagłoso-
wało na ministra kultury Piotra Gliń-

skiego, który żadnej książki Tokarczuk nie 
doczytał, i który uważa ją za pisarkę nierozsądną, niero-
zumiejącą polskiego społeczeństwa? Ponad 46 tysięcy! 
Futrzak nalał sobie do miseczki czegoś mocniejszego, 
wypił, zamyślił się i westchnął: 

– Ech, jaka ta nasza Ojczyzna jest niesprawiedliwa. 
Tokarczuk przeszła do historii, a tak ceniony prof. Gliński 
przejdzie jedynie z Nowogrodzkiej na Wiejską. 

m

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