
W 2020 roku życzę moim ro-
dakom demokratycznego państwa 
prawa, w którym Konstytucja jest 
szanowana przez wszystkich oby-
wateli, w którym wyroki sądowe się 
wykonuje, a sędziowie są niezależni 
od partyjnych kacyków. Aby publicz-
ne media wróciły z partyjnej niewoli.

Życzę, żeby odbyły się wolne, 
uczciwe, powszechne wybory prezy-
denckie i był to dobry wybór.

Życzę Polakom, by w Sejmie 
i Senacie odbywała się dyskusja 
wszystkich o prawie dla wszystkich, 
a nie dyktat pozorów i żeby władze  
w Polsce działały w imieniu i dla do-
bra wszystkich Polaków.

Życzę, by kłamstwo nie było 
obowiązującym stylem sprawowa-
nia władzy, a oszustwo – religią na-
rodową, żeby przestępcy znaleźli 
się w miejscach odosobnienia, a nie 
w rządzie; żeby Polska budowa-
ła swoją przyszłość na zachodnich 
systemach wartości i we wzajem-
nym szacunku dla każdego narodu. 

Aby Prezydent RP i premier naszego 
kraju nie ubliżali Polakom, nie okła-
mywali ich, a w ciszy i bez zbędnej 
propagandy dbali o dobrobyt wszyst-
kich obywateli; żeby wiara nie była 
powodem podziałów społecznych  
i represji; by modlitwa w kościołach 
była o miłość bliźniego, braterstwo, 
człowieczeństwo, zdobycze nauki  
i o prawdę, a nie o dominację i bez-
prawie.

Życzę Polakom, aby władze nie 
zawierzały naszego państwa kolej-
nym świętym i nie budowały pomni-
ków fałszywym bohaterom, żeby wy-
dobywały z historii naszego narodu 
naukę, a nie dzieliły krew poległych 

i nie represjonowały obywateli we-
dług swoich ocen tej historii.

Aby wojsko było polskie,  
a wszystkie służby państwowe dzia-
łały w interesie państwa, a nie partii 
lub prywaty nieudaczników; żeby 
żaden funkcjonariusz policji ani dy-
żurny prokurator nie zatrzymywał 
nikogo za białą różę w ręce, za ko-
szulkę z napisem „konstytucja” czy 
za przeciwstawianie się ideologii fa-
szystowskiej.

Życzę moim rodakom czystego 
powietrza i szacunku władzy oraz 
obywateli dla przyrody. Życzę braku 
kolejek do lekarzy i szpitali w każ-
dym mieście. Życzę dobrze uczących 
nasze dzieci nauczycieli i szkół dla 
edukacji, a nie dla indoktrynacji.

Życzę, aby wszyscy czuli się do-
brze w naszej ojczyźnie.

Pragnę również dołączyć życze-
nia dobrego zdrowia i wielu chwil 
szczęścia dla wszystkich Polaków.

Adam Mazguła
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Stare porzekadło głosi, że w sys-
temie demokratycznym wyborcy 
wprawdzie wybierają, ale w osta-
tecznym rozrachunku po prostu do-
stają to, na co zasługują.

Jak więc podejść do nadchodzą-
cych wyborów prezydenckich (w 
kwietniu lub maju) w Polsce, która 
od pamiętnego 2015 roku jest wi-
downią nerwowych kroków i pa-
triotycznych pohukiwań, umizgów, 
łowienia hostii i wątpliwych sukce-
sów obecnego prezydenta Dudy? Co 
więcej – i trudno nie odczuwać tego 
efektów – w świecie, który przeżywa 
wyraźny kryzys przywództwa?

W naszym politycznym światku 
nad Wisłą nie jest żadną tajemnicą, 
że wśród opozycji wypatrujemy „ko-
gokolwiek, byle nie Dudy”. Trudno się 
dziwić. Nie możemy jednak na tym 
poprzestać. Z pomocą przychodzą 
takie oto pytania: Jaki prezydent jest 
dziś możliwy w naszej skompliko-
wanej politycznie sytuacji? Czy taki, 

jakiego nam podsuną oprócz Dudy? 
Czy też taki, a może taka, który/a 
stanowić będzie wynik kompromisu 
wśród sił opozycyjnych? Zaskocze-
nia nie ma, bo odpowiedź brzmi tak. 

Tyle, że wiele z niej nie wynika. 
Odejdźmy bowiem od nazwisk jako 
takich – a spróbujmy sobie wyobra-
zić, na czym nam właściwie zależy? 
Na człowieku zdolnym do godne-
go reprezentowania naszej polskiej 
wspólnoty? Na człowieku, który bę-
dzie umiał podejmować decyzje nie-
zależnie od wiodącej siły parlamen-
tarnej, czyli PiSu i jego przystawek 
(i zdolny obiektywnie popierać lub 
blokować jego ustawodawcze pomy-
sły)? A może nawet – od własnego 
zaplecza politycznego, jakiekolwiek 
ono będzie? A może raczej od Kościo-
ła katolickiego i jego wpływowych 
przysiółków w wielu instytucjach 
życia publicznego? Zafiksowany na 
punkcie edukacji i ekologii, czy może 
raczej dążący do przebudowania 
międzynarodowej pozycji Polski? 

Najpierw zatem – skoncentrujmy 
się przede wszystkim na wyobraże-
niu sobie, jaki prezydent/ka jest Pol-
sce potrzebny/a w dzisiejszych cza-
sach. Karnawał nazwisk zostawmy 
na później. I kiedy już przyjdzie wy-
bierać, to czytajmy uważnie te wer-
balne i pozawerbalne sygnały – jaki 
człowiek oferuje nam swoje usługi na 
pierwszy urząd w kraju. Tak, abyśmy 
umieli później dokonywać konstruk-
tywnej krytyki, popierać jedne jego 
działania z całych sił lub domagać się 
publicznie korekty innych (poprzez 
media, posłów i posłanki, i własne 
pytania). Od kogoś, kto zapewne nie 
będzie doskonały, ale możliwie naj-
bardziej będzie odpowiadał naszym 
wyobrażonym potrzebom. Naszego 
kraju, nas jako części Europy i jako 
obywateli i obywatelek świata. I bę-
dzie zdolny zmieniać siebie na lep-
sze. 

Nim pójdziemy wybierać, za-
służmy sobie prawdziwym zainte-
resowaniem i dyskusją na Właściwą 
Osobę.

Monika Piotrowska-Marchewa

Prezydent, czyli kto?

 Polska dla bardzo dużej czę-
ści swoich obywateli to miejsce nie-
przyjazne. To kraj, w którym w 2014 
roku 43 proc. jego mieszkańców żyło 
w tak zwanej sferze niedostatku, czyli 
poniżej granicy minimalnego godzi-
wego standardu życia. Taki standard 
liczony jest jako koszyk dóbr, pewien 
zestaw towarów i usług, w skład któ-
rego wchodzą: produkty spożywcze, 
higieniczne oraz konsumpcja kultu-
ry. A 43 proc. z 40 milionów to około 
17 milionów ludzi. I choć program 
500+ pozwolił niektórym rodzinom 
wyjść ze strefy skrajnego ubóstwa, to 
przecież sytuacja rencistów i więk-
szości emerytów nie poprawiła się. 

Ci ludzie żyją zazwyczaj poniżej 
„progu minimum egzystencji”, czyli 
ich dochód jest tak niski, że zagra-
ża ich biologicznemu przetrwaniu. 
Takie osoby dysponują środkami, za 
które trudno jest przeżyć. W Polsce 
– kraju w środku Europy, należące-
mu do Unii Europejskiej – jeszcze w 
połowie drugiej dekady XXI wieku 
takich osób było 2,8 mln. 

Przeciętne wynagrodzenie w go-
spodarce narodowej - jak określa to 
GUS – w 2018 roku wyniosło śred-
nio 4585,03 zł brutto. Oznacza to, 
że na rękę statystyczny Polak dosta-
wał 3320,34 zł. Jeśli nie zarabialiście 
Państwo tyle, to jesteście w znacznej 
większości, bo średnia pensja to tak 
naprawdę trochę myląca kategoria. 
Jej wysokość i powyżej zarabia ok. 
30 proc. pracowników. Wynika to  
z prawideł statystyki – ci, który zara-
biają więcej, ciągną średnią w górę. 

Lepszy obraz pokazuje mediana, 
czyli wartość średnia, poniżej której 
połowa osób zarabia mniej i powyżej 
której połowa osób zarabia więcej. 
We wcześniej wspomnianych bada-
niach GUS oszacował, że mediana 
wynagrodzeń w grudniu 2018 wy-

nosiła około 4260 zł brutto, czyli 
3035 netto. Połowa Polaków zarobi-
ła mniej. 

To właśnie dlatego tak wielu  
z nas nie ma oszczędności. Przyczy-
ną nie jest, jak twierdzi wielu eks-
pertów, kiepska edukacja finansowa.  
W rzeczywistości Polacy nie oszczę-
dzają, bo nie mają z czego oszczę-
dzać. W przybliżeniu: połowa Pola-
ków ma odłożoną jakąkolwiek sumę 
na przyszłość. Reszta żyje od pierw-
szego do pierwszego. Można oczywi-
ście machać palcem i pouczającym 
tonem oznajmiać, że Polacy nie my-
ślą o przyszłości, ale czy naprawdę 
kupno spodni, wizyta u fryzjera czy 
w kinie to zbytki, z których należy 
zrezygnować, by mieć godną emery-
turę? 

Może jesteśmy zbyt leniwi, pra-
cujemy za mało? Przeciętny Polak 
pracuje 1930 godzin w roku; 75 
proc. bierze nadgodziny i tylko 22 
proc. otrzymuje za te nadgodziny 

wynagrodzenie. Dla porównania: 
przeciętny Niemiec pracuje 1360 go-
dzin w roku. 

Dotyczy to szczególnie osób pra-
cujących na tzw. „śmieciówkach”. 
Według badań GUS 80 proc. ludzi 
tak zatrudnionych nie wybrała sama 
tego typu umowy – została do niej 
przymuszona przez pracodawcę. 
Ktoś może powiedzieć, że przecież 
nikt nad nimi z pistoletem nie stał, że 
mogli poszukać innej pracy, ale pro-
szę skorzystać z wolności zawierania 
umów (gwarantowanej przez polski 
kodeks pracy), gdy nie ma czego po-
dać dziecku na obiad. 

Prawdą jest, że od lat prawie 
wszystkim żyje się lepiej. Jesteśmy 
bogatsi, stać nas na coraz więcej, 
pracujemy coraz mniej. Ale kiepskie 
to pocieszenie dla tych, którzy na 
spłatę „chwilówki” biorą następną 
„chwilówkę”, nie mogąc spłacić raty 
kredytu mieszkaniowego, bo wła-
śnie były redukcje w ich firmie, a za-
siłek dla bezrobotnych w najlepszym 
wypadku wystarcza na jedzenie  
z dyskontu na dwa tygodnie. Kiep-
skie to pocieszenie dla tych, którzy 
na umowach o dzieło nie mogą sobie 
pozwolić na luksus choroby, bo nie 
mają chorobowego, a każda ich nie-
obecność to strata i tak niewielkich 
pieniędzy. Za świadomość wzrasta-
jącej średniej pensji trudno dzieciom 
kupić książki do szkoły, za popra-
wiające się statystycznie warunki 
mieszkaniowe trudno wyjechać na 
weekend. 

To wszystko nie jest wynikiem 
lenistwa i braku przedsiębiorczości. 
O tym wszystkim łatwo zapomnieć, 
gdy żyje się w naparstku osób, któ-
rym się udało. Kiedy już kupi się 
mieszkanie na kredyt i gdy mieszka-
my drzwi w drzwi z osobami, które 
też mają zdolność kredytową, a do 

tego nie dały złapać się na kredyt 
we frankach. Łatwo zapomnieć, gdy 
na grodzonym osiedlu widzi się te 
same samochody, te same ubrania, 
tak samo ubrane w markowe ciuchy 

dzieci, które chodzą na takie same 
grodzone place zabaw. Łatwo zapo-
mnieć, że istnieje inny świat, gdzie 
zostali ci, którym  nie wyszło. Oni nie 
przestali istnieć, tylko wraz ze zmia-

ną naszego statusu finansowe-
go, zniknęli nam z oczu. Ale to 
ich świat jest prawdziwszy, bo 
w krajobrazie dostatniej Polski 
nadal jest go więcej. Relatywna 
zamożność to pojedyncze wy-
spy na morzu relatywnej biedy. 
Za każdym człowiekiem, który 
wspiął się na szczyt, są tysią-
ce, którzy z nim się ścigali, ale 
powinęła im się noga, zabra-
kło im determinacji, wiedzy, 
wsparcia. Którzy mieli gorszą 
pozycję startową, bo nie po-
chodzili z dobrze sytuowanych 
rodzin miejskiej inteligencji. 
Nie widzimy ich, bo żyjemy  

w społecznych bąbelkach, 
które ze sobą sąsiadują, ale 
się nie przenikają wzajemnie. 
Mamy znajomych o tym sa-
mym statusie majątkowym, 
podobnych gustach, jeździ-
my na podobne wycieczki 
zagraniczne, jadamy w podobnych 
knajpach, kupujemy ubrania w tych 
samych sklepach. W ten sposób na-
bieramy przekonania, że nasze życie 
może się przydarzyć każdemu, sko-
ro przydarzyło się nam. Tak jednak 
nie jest – sukces to doświadczenie 
mniejszościowe, o czym wielu z nas 
zapomina. 

Tak wygląda dziś Polska. To my, 
to o nas. 

DWŻ

Życie na skraju

Tekst powstał na podstawie książki 
Kamila Fejfera  Zawód. Opowieści o pracy 
w Polsce. To o nas. Wydawnictwo Czer-
wone i Czarne, Warszawa 2017.  

Rys. Jadwiga Halicka
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Według danych Naczelnej 
Izby Lekarskiej w kwietniu 

2019 w Polsce było tylko 419 czyn-
nych lekarzy psychiatrów dziecię-
cych, a ich średnia wieku oscylowała 
wokół 60 lat. Dla porównania liczba 
specjalistów z tej dziedziny dla osób 
dorosłych wynosiła 4165, czyli ok. 
10 razy więcej. 

Trudno zdiagnozować depresję 
dziecka czy nastolatka, gdyż jej obja-
wy pokrywają się często ze zmienny-
mi nastrojami okresu dojrzewania. 
Takie zachowania jak:

• wycofanie społeczne, nadmier-
na drażliwość lub pobudzenie,

• obniżone poczucie własnej 
wartości,

• anhedonia (rezygnacja z do-
tychczasowych zainteresowań 
i aktywności),

• zaburzenia odżywiania, snu, 
koncentracji,

• obniżenie wyników w nauce,
• zmiany w zakresie aktywności 

psychoruchowej,
• przewlekłe bóle brzucha itp.,

interpretowane są często jako nie-
subordynacja, próby wykręcania się 
od obowiązków, skutki spędzania 
zbyt długiego czasu przy grach kom-
puterowych, a czasem konsekwencja 
nadmiernego obciążenia nauką. 

Niezależnie od przyczyn war-
to rozmawiać, a przede wszystkim 
słuchać. Okazuje się, że sama mło-
dzież, która na co dzień obserwuje 
„od środka” swoich rówieśników, ma 
do powiedzenia znacznie więcej niż 
nam się wydaje. W ramach ogólno-
polskiej olimpiady "Zwolnieni z Teo-
rii" wrocławscy licealiści opracowali 
projekt społeczny zachęcający dzieci 
i młodzież do otwartej rozmowy na 
temat odczuwanych emocji i proble-
mów. Chcą oswoić temat, odczaro-
wać tabu i pokazać, że warto słuchać. 
Młodszym dzieciom ze szkół podsta-
wowych proponują rozmowę o emo-
cjach w formie zabawy (kalambury 
z pokazywaniem różnych emocji  
i, po odgadnięciu, dyskusję). Starszej 
młodzieży oferują serię wykładów 
tematycznych (depresje, zaburze-
nia odżywiania, lęk przed zmianami 
klimatycznymi). Założyli też specjal-
ną stronę na fb: @copowiedzainni. 
Oprócz informacji o depresji i zabu-
rzeniach psychicznych, zamieszcza-
ją tam autentyczne historie, jakimi 
dzielą się z nimi ludzie. Wiktoria Ko-
rzecka, jedna ze współautorek pro-
jektu napisała tam:

Ludzie żyją w permanentnym 
przekonaniu, że dzieci nie doświad-

czają kryzysów. Tak więc 
ignoruje się je, mówi, że nie 
mają powodów, aby mieć 
problemy. Przecież młodość 
to taki szczęśliwy i beztroski 
czas... Tymczasem okazuje 
się, że nawet 20 proc. dzieci 
i młodzieży ma zaburzenia 
psychiczne. Ich liczba nie-
pokoi psychiatrów, oddziały 
pękają w szwach, a na wizy-
tę czeka się długie miesiące. 
Problem więc jest, mało tego 
– jest niezwykle powszechny.

Przeciętny rodzic, na su-
gestię wybrania się z dziec-
kiem do lekarza, reaguje jak 
na najgorszą obelgę. Równo-
znaczną ze stwierdzeniem, 

że jest zły i nie potrafi wychować swo-
jej pociechy. Zdarzają się nawet sytu-
acje, w których straszy się dzieci: “jak 
nie przestaniesz się tak zachowywać, 
to pójdziesz do psychologa”, jakby to 
miała być kara. A przecież pomoc nie 
jest karą! Wręcz przeciwnie, w więk-
szości sytuacji jest wybawieniem. 
Mamy XXI wiek, rozwinięte techno-
logie i nauki, a ludzie wciąż traktują 
lekarza-specjalistę jako największego 
wroga.

Rodzice wierzą, że są w stanie po-
radzić sobie z kryzysem dziecka. Ow-
szem, ich wsparcie jest tutaj bardzo 
ważne, jednak często niewystarczają-
ce. To trochę jak z zapaleniem płuc - 
można upierać się, że damy radę spro-
stać problemowi sami, ale czy warto 
ryzykować? Pamiętajmy – choroba to 
choroba, niepokojące objawy należy 
konsultować ze specjalistami.

I pojawia się jeszcze jedno pyta-
nie: co powiedzą ludzie, jeśli się do-
wiedzą? I wracamy do punktu wyjścia 
– strach przed opinią innych. Wstyd. 
Pomyślą, że jesteśmy patologiczną ro-
dziną. Będą rozpowiadać wszystkim  
dookoła, że mamy wariata w domu. 
Zaczną się nas bać, będą unikać spo-
tkań.

Dlatego właśnie należy uświado-
mić ludziom, że nie mają racji. Każdy 
ma problemy, jedni znoszą je lepiej, 
inni gorzej. Jedni radzą sobie z nimi 
sami, drudzy – z pomocą rodziny,  
a jeszcze inni potrzebują specjalisty. 
Każdy ma prawo odczuwać różne 
emocje, kobieta i mężczyzna, dziec-
ko i dorosły. I wreszcie - każdy, bez 
względu na wszystko, ma prawo się 
leczyć, zarówno z zapalenia płuc, jak i 
z depresji. Bo co ludzie powiedzą, jeśli 
dwunastoletnia dziewczynka powiesi 
się albo wyskoczy z okna, bo nie otrzy-
ma pomocy na czas?

Elżbieta Majewska-Cieśla

ROZMAWIAJMY O EMOCJACH

Logo Projektu "Co powiedzą inni". 
Szymon Lose. CC-BY "PICOL"

Kiedy w 2015 roku Prawo i Spra-
wiedliwość doszło do władzy i roz-
poczęło swoje dzieło zawłaszczania 
państwa, wielu zdawało się, że czas 
rozpoczynającej się kadencji parla-
mentu i kadencji prezydenckiej po 
prostu trzeba przetrwać. Dając od-
pór w taki sposób, do którego byłoby 
się zdolnym, lub zwyczajnie czekając 
na koniec rozkręcającego się kosz-
maru. Dzisiaj zbliżamy się do końca 
maratonu wyborczego, który miał 
przynieść wyczekiwaną zmianę. 
Przed nami zostały już tylko wybory 
prezydenckie i jasno widać, że nie ma 
tu miejsca na żadne przeczekanie. 

Poszukiwanie grzechów
Gdyby chodziło tutaj tylko  

o wspomniane zawłaszczenie pań-
stwa, jego instytucji, jego skarbca, 
to skala, w jakiej to się dokonywa-
ło, musiałaby nieuchronnie dopro-
wadzić do odwrócenia politycznych 
sympatii wyborców. Tak to zawsze 
do tej pory działało. Musiało być coś 
więcej, co sprawiło, że proces ten wy-
szedł ze swoich utartych kolein. Po-
wstało już mnóstwo analiz bardziej 
lub mniej wartościowych, które tłu-
maczyły zaistniałą sytuację. Te szu-
kające głębszych przyczyn skupiły 
się wokół ekonomiczno-społecznych 
złogów polskiej transformacji. Eko-
nomiczne wykluczenie znacznej czę-
ści obywateli, pozostawienie samym 
sobie całych grup społecznych, które 
utraciły w krótkim czasie finansowe 
podstawy swojej egzystencji, brak 
oferty kulturowej, czy raczej prostej 
pewności bycia w mentalnej wspól-
nocie społeczeństwa, dla którego 
pewne etyczne i estetyczne wartości 
są wspólne i niepodważalne. To naj-
trafniejsze spostrzeżenia tych analiz. 
Krążą one wokół prób logicznego 
zrozumienia tego, co się dokonało. 

Ludzie starego porządku
Jest jeszcze cała masa analiz pu-

blicystów, którzy ciągle żyją w ja-
kiejś przeszłej już bańce własnego 
wyobrażenia o rzeczywistości. Ich 
poglądy, czy też raczej wyobrażenia 
przez lata skutecznie kształtowały 
rzeczywistość, czy też raczej jej wy-
obrażenie. Medialna otoczka sprzed 

ery powszechności dostępu do inter-
netu i absolutyzmu portalów społecz-
nościowych tworzyła ułudę wpływu 
na kształtowanie postaw społecz-
nych, kierunki działalności politycz-
nej, czy nawet poczucie estetyzmu.

Trudno robić z tej złudy, w której 
żyli wspomniani publicyści zarzu-
tu niezrozumienia rzeczywistości. 
Sprawdzało się do pewnego momen-
tu, a teraz już przestało. Zarzut moż-
na czynić z powodu nie zauważenia 
tego momentu, w którym całkowi-
cie odmiennymi torami zaczął pły-
nąć nurt kształtowania społeczne-
go odbioru. Gorzej niż zbrodnią, bo 
błędem jest jednak tkwienie w tym 
swoim wyobrażeniu opiniotwór-
czości tuzów polskiej publicystyki, 
którzy swą chwilę mieli i to obrazo-
waną posiadaniem własnych gazet, 
programów telewizyjnych, obecno-
ścią w praktycznie każdej poważnej 
dyskusji lat ubiegłych. Ale ona już 
minęła., a oni ciągle nie zdają sobie 
z tego sprawy. Zresztą możliwe, że w 
ogóle era istnienia opiniotwórczych 
ośrodków raz na zawsze została za-
kończona. Wiele już napisano na te-
mat zmian, jakie przyniosły portale 
społecznościowe, na których każdy 
może uzyskać ułudę wpływu na rze-
czywistość. Buduje swoje grono od-
biorców, dostaje informację zwrotną 
o własnej nieomylności, posiada sku-
teczne mechanizmy odcięcia się od 
głosów krytycznych czy przeciwnych. 

I co dalej?
Rozpoczęły się lata dwudzieste. 

Wydaje się nam, że świat zmierza 
ku zagładzie. Jakże inne są te lata 
od tych sprzed wieku, w których po 
tragedii wojny zachodni świat zda-
wał się zachłysnąć hedonizmem.  
W naszym kraju dodatkowo wzmoc-
nieniem tego stanu wydawała się od-
zyskana niepodległość. Tak to często 
jest postrzegane. Jednak takie nie 
było. Głosy mówiące, że to nie tak, 
że to nie takie proste, były tłamszo-
ne. Bardzo szybko przyszło rozcza-

rowanie wyrażone najlepiej 
kpiącym stwierdzeniem 
Gałczyńskiego Skumbrie w tomacie, 
chcieliście Polski, no to ją macie. No 
to mamy dziś Polskę, która podąża 
w nieznanym kierunku. Nikt tego nie 
potrafi opisać, określić, dać odpo-
wiedzi dokąd zmierzamy. Wszystkie 
pojęcia mówiące o dążeniu do dykta-
tury, wojny domowej, czy jakkolwiek 
jest to nazywane, stanowią tylko ska-
zaną z góry na niepowodzenie próbę 
zrozumienia rzeczywistości. Musi-
my stanąć w pokorze przed faktem, 
że dzieje się coś zupełnie nowego  
i nikt nie wie czym się skończy. Apo-
kaliptyczne wizje ginącego świata, 
symbolizowane dzisiaj płonącą Au-
stralią. Sytuacja na Bliskim Wscho-
dzie, która być może jest już trwa-
jącą III wojną światową. Całkowita 
dezintegracja kultury społecznej, 
jaką możemy obserwować w naszym 
kraju, która zamienia się we wzajem-
ne tępienie. Nie załamujmy się jed-
nak przedwcześnie. Kpiąco można 
powiedzieć, że w Polsce i tak nigdy 
nic się nie może do końca udać, więc 
i zmiany jakie się dokonują być może 
nigdy nie dojdą do naprawdę niebez-
piecznego punktu, w którym stanie-
my się sceną takich tragedii, jakie 
rozgrywały się stosunkowo niedaw-
no w Rwandzie czy byłej Jugosławii. 

Nieśmy to, co potrafiliśmy za-
chować z tego jednego z najlepszych 
czasów w historii naszego kraju. Nie 
było różowo, ale jednego nauczyli-
śmy się w ostatnim trzydziestoleciu. 
Znamy słodko-gorzki smak wolności 
i nie jesteśmy w stanie zamienić go 
na jakikolwiek polukrowany produkt 
ją udający. Pewnie, że nie wszyscy, 
pewnie, że zawiniliśmy strasznie za-
niedbaniem edukacji, polityki spo-
łecznej, równości. Nie ma co jednak 
już dzisiaj płakać nad rozlanym mle-
kiem. Idziemy do przodu w lata dwu-
dzieste pełne wyzwań, jakich jeszcze 
nie było. W końcu mamy to szczęście, 
że żyjemy w ciekawych czasach. 

KAB

PRZYSZŁOŚĆ
czyli rzecz o ciekawych czasach
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Gdy powstaje nowy ruch spo-
łeczny, nowy projekt, spotyka się no-
wych ludzi, a wokół jest pełno energii  
i chęci do działania, wydaje nam się, 
że możemy wszystko. Takie wspania-
łe chwile są niestety krótkie, a entu-
zjazm często szybko opada i przycho-
dzi rutyna codziennej pracy. Projekty, 
dla których poświęcaliśmy zrazu wie-
le godzin, muszą w końcu przegrać  
z niezałatwionymi sprawami osobi-
stymi, rodzinnymi, zawodowymi.

U schyłku 2015 roku, podczas 
pierwszych opozycyjnych spotkań 
(pod znakiem KODu – Komitetu Obro-
ny Demokracji) mówiliśmy sobie, że 
czeka nas praca nie na miesiące, a na 
lata – możliwe, że na dłużej niż jedną 
kadencję parlamentu. Mimo tej świa-
domości każdy wyczekiwał chwili, 
wydarzenia, osoby, która zmieni bieg 
politycznego koła fortuny i pozbawi 
władzy ludzi, którzy nie szanują pra-
wa, Konstytucji i wolności do innych 
poglądów. Taki moment ani bohater 
jednak nie nadszedł i bardzo wiele 
rozpoczętych w KOD i poza nim pro-
jektów, z czasem „umarło” śmiercią 
mniej lub bardziej naturalną.

W styczniu 2016 roku wyszedł 
pierwszy, oznaczony cyfrą „0”, numer 
Dekodera. Nie mogliśmy wówczas 
przewidzieć jak długo będzie trwała 
potrzeba wydawania takiego pisma, 
kto je będzie finansował, kto pisał 
teksty, jak rozprowadzać papierowe 
egzemplarze? Mimo tych niewiado-
mych od tamtej pory nieprzerwanie 
wydajemy co miesiąc kolejne nume-
ry, starając się przekazać nasze spo-
strzeżenia, wątpliwości, słowa otu-
chy lub krytyki wszystkim tym, do 
których czasopismo dotrze. 

Żyjemy w świecie pozornie łatwe-
go dostępu do informacji. Okazuje się 
jednak, że Internet mimo wielu moż-
liwości, jakie nam daje – raczej ogra-
nicza nasze doświadczenia do baniek 

informacyjnych niż poszerza hory-
zonty. Ponadto w Internecie treści  
o charakterze opozycyjnym wobec 
polityki obecnego rządu jest mnó-
stwo. Czy dodamy tam kolejne źródło 
czy nie, nie ma większego znaczenia. 
Natomiast w świecie nośników trady-
cyjnych taka alternatywa prawie nie 
istnieje. Oczywiście są różne perio-
dyki krytyczne wobec rządzących, ale 
nikt, kto popiera PiS na takie pisma 
pieniędzy nie wyda. 

Dlatego co miesiąc składamy  
i drukujemy 10 tys. egzemplarzy ko-
lejnych numerów, które ludzie z róż-
nych regionów Polski kolportują po 
miastach, miasteczkach i, co szcze-
gólnie cenne, również wsiach. Teraz, 
gdy mija czwarty rok naszej pracy, 
doceniam fakt, że dane mi jest pra-
cować z zespołem ludzi, który wie 
czym jest praca długodystansowa. 
Dlatego w tym miejscu chciałbym 
serdecznie podziękować naszemu 
stałemu składowi Redakcji z Wro-
cławia, wspaniałym dziewczynom: 
Elżbiecie Majewskiej-Cieśli, Monice 
Piotrowskiej-Marchewie i Dorocie 
Wojciechowskiej-Żuk. Dziękuję na-
szym stałym współpracownikom 
z różnych miast: Pawłowi Brolowi, 
Arturowi Brzozowskiemu, Danucie 
Jaroć, Tamarze Olszewskiej i Łuka-
szowi Rakoczemu. Oddzielne podzię-
kowania kieruję do naszych kolpor-
terów z całej Polski, którzy podobnie 
jak cała redakcja działają na zasadzie 
wolontariatu, a wszędzie ich pełno. 
Na końcu nie mniej ważne podzięko-
wania składam wszystkim naszym 
darczyńcom, bez których nie mogli-
byśmy opłacić druku kolejnych nu-
merów. Dzięki ich wsparciu od 4 lat 
niejeden zwolennik „dobrej zmiany” 
mógł przeczytać o skutkach takich,  
a nie innych decyzji politycznych 
obecnej władzy. Oby w 2020 roku 
było takich czytelników jeszcze wię-
cej, czego sobie i Wam życzę.

Maciej Pokrzywa

Nasza kadencja wciąż trwa
4 lata Dekodera
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R jak Rekompensata
Rzeczywistość nie zawsze chce naginać się do par-

tyjnych programów, dlatego czasem partyjne programy 
trzeba nagiąć do rzeczywistości. Stąd też jedna z najso-
lenniej powtarzanych obietnic wyborczych PiS, czyli brak 
podwyżek cen prądu, musi znaleźć nowe opakowanie.

Podwyżki są w zasadzie rzeczą dość naturalną. A jeśli 
weźmiemy pod uwagę fakt, że koszty pracy i surowców 
w ostatnich latach wyraźnie rosną, trudno oczekiwać, 
aby dostawcy energii byli w stanie bez końca unikać 
podwyżek dla swoich klientów. W zeszłym roku rząd  
w ostatniej chwili stworzył ustawowego bubla i prze-
rzucił koszty podwyżek na podmioty publiczne i firmy. 
W tym jednak dalej udawać nie może – podwyżki są ko-
nieczne, inaczej producenci prądu będą mieli kłopoty. 
Pomoc publiczna nie jest dozwolona, odkąd rynek ener-
gii został uwolniony, jedyne więc, co rząd może zrobić, to 
próbować jakoś osłodzić Kowalskiemu i Nowakowej owe 
podwyżki. 

Tak oto na scenę medialną wkroczyło piękne słowo 
– rekompensata – które kolejni ministrowie z lubością 
odmieniają, w czym prym wiedzie wicepremier Sasin. 
Pomysł wydaje się prosty: musimy zapłacić za prąd wię-
cej, więc zapłacimy, ale potem rząd zwróci nam ową pod-
wyżkę. Bo choć producentom prądu gotówką sypnąć nie 
może, to nam – już tak. 

Pytanie rodzi się jedno – skoro podwyżki mają być 
niewielkie, raptem kilka złotych miesięcznie, około 100 
zł w skali roku – to czy cała operacja obsługi takich zwro-
tów w ogóle się państwu opłaci? Więcej tracimy z powo-
du podwyżek cen warzyw, a tymi się nikt nie przejmuje. 
Problemów bowiem owe rekompensaty mogą przynieść 
sporo. Po pierwsze trzeba uchwalić ustawę. Po drugie, 
trzeba wymyślić, z jakiego źródła będą te pieniądze po-
chodzić. Po trzecie, trzeba będzie skontrolować, komu 
rekompensata się należy (wg planu nie dostaną jej do-
brze sytuowani). Po czwarte ktoś będzie musiał fizycznie 
wypłaty realizować. Dlatego prawdopodobnie wypłaty 
popłyną dopiero w 2021.

Z całego tego galimatiasu wyłania się jedna konkluzja: 
ten pomysł tak naprawdę nie jest potrzebny Kowalskie-
mu, który będzie musiał sam opłacić w podatku zarów-
no samą rekompensatę, jak i jej obsługę. Ten pomysł jest 
potrzebny rządowi, który będzie mógł wyjść z twarzą  
z nierealnych obietnic i przy okazji ogrzeje się w brzmią-
cej cieplutko i troskliwie rekompensacie.

Olga Tokarczuk miała rację – dziś rządzi ten, kto po-
trafi narzucić innym swą opowieść.

Maciej Pokrzywa

ALFABET PiS
czyli (dekoderskie) analizy ludzi, działań i obsesji rządzącej partii w telegraficznym skrócie 

Wykluczenie transportowe to je-
den z najpoważniejszych problemów 
w Polsce, bo skutkuje kolejnymi wy-
kluczeniami. Kiedy politycy wypo-
wiadają słowa „wykluczenie komuni-
kacyjne”, mają na myśli miejscowości 
całkowicie pozbawione transpor-
tu publicznego. Ale miejscowości,  
w których jeżdżą dwa autobusy 
dziennie, to nadal miejsca odcięte od 
reszty świata. To końcówki filmów 
znane tylko z opowieści, bo trzeba 
było wyjść wcześniej z kina, żeby 
zdążyć na autobus. Zajęcia dodat-
kowe, w których się nie uczestniczy. 
Zbierane do pracy kwitki z zaświad-
czeniami o opóźnieniach autobusów 
i pociągów. Wizyty u lekarzy, które 
się nie odbyły. Randki, na które nie 
udało się zdążyć i związki, których 
nie udało się na odległość utrzymać. 
Szkoły, których się nie wybrało, bo 
nie byłoby jak do nich dojechać. 

Miliony ludzi w Polsce muszą do-
stosowywać swój plan dnia do roz-

kładu jazdy autobusów i pociągów. 
Pomysł przystosowania rozkładu 
jazdy do potrzeb ludzi przegrywa  
z bilansem zysków i strat, a czasem 
po prostu z brakiem wyobraźni. 

Według Instytutu Rozwoju Wsi  
i Rolnictwa PAN w 2016 roku do po-
nad 20 proc. sołectw w Polsce nie 
docierał żaden transport publiczny. 
W 2018 roku liczba ta wzrosła do 26 
proc. W wielu wsiach nie ma nawet 
dwóch kursów autobusów dziennie. 
Jednocześnie, zdaniem ekspertów, 
trudno jest funkcjonować na bazie 
transportu publicznego nawet przy 
sześciu kursach. 

Dodatkowym problemem jest 
fakt, że na obszarach podmiejskich 
i wiejskich tak naprawdę nie wia-
domo, kto ma odpowiadać za orga-
nizację transportu publicznego. To 
zadania podstawowe leżące w kom-
petencji gminy, ale ustawa mówi, ze 
także powiatu. Albo województwa. 
Dlatego jest spychologia. 

To wszystko przekłada się re-
alnie na liczbę aut w Polsce i zanie-
czyszczenie powietrza. W 1990 po 
kraju jeździło 5 mln samochodów 
osobowych. Wszystkich pojazdów 
(ciężarówek, motocykli i autobusów) 
było 9 mln. Dekadę później, gdy PKS 
zaczął upadać, aut osobowych było 
już 10 mln, a w 2016 roku – prawie 
22 mln. Według danych Eurostatu 
więcej aut na 1000 mieszkańców 
mają od nas tylko Włosi i Finowie. 
Mamy w tej chwili w Polsce wyraźną 
dominację komunikacji indywidu-
alnej. Z transportu publicznego ko-
rzysta najczęściej tylko ten, kto musi, 
dlatego kojarzony jest on jako coś 
gorszego. 

Można inaczej. W Krakowie jazda 
komunikacją miejską to rodzaj pa-

triotyzmu lokalnego – nie jeździ się 
samochodami, żeby się jeszcze bar-
dziej nie truć. W rejonach wyklucze-
nia komunikacyjnego mamy odwrot-
ną tendencję: tam jazda autobusem 
stała się synonimem niezaradności, 
niedojrzałości. Ci najgorzej sytuowa-
ni muszą polegać na tym niezorga-
nizowanym, przestarzałym transpo-
rcie zbiorowym. 

To też kwestia mody – samochód 
kojarzy się z lepszym światem, nie-
zależnością, możliwościami. Wśród 
osób ze świecznika o roli transportu 
publicznego nie wspomina niemal 
nikt, za to wiele chętnie fotografuje 
się na tle szybkich samochodów. 

Ma to także związek z tym, że 
nawet w dużym mieście rezygna-
cja z samochodu bywa trudna. Nie 
wszystkie osiedla są dobrze skomu-
nikowane z centrum, a przedmieścia 
nieustannie się rozlewają. W Polsce 
planowanie przestrzenne tak na-
prawdę nie istnieje. Do wielu pod-
miejskich osiedli, które zbudowano 
w polu, nie doprowadzono żadnej 
infrastruktury, nie sięga tam komu-
nikacja miejska. Dlatego mieszkańcy 
tych obszarów wybierają samochód. 
A najlepiej dwa, bo stają się bezradni, 
gdy jeden się zepsuje. 

W takiej na przykład Zawoni, ktoś 
kto pracuje we Wrocławiu – a sporo 
osób dojeżdża tam do pracy – może 
tam dotrzeć z dwiema przesiadkami 
i pokonać dystans 30 km w godzinę  
i 15 minut. Lub wsiąść do samocho-
du i dotrzeć na miejsce w 30 minut. 
Jeśli ktoś z okolicznych wiosek chce 
przyjechać do samej Zawoni do skle-
pu, lekarza lub urzędu, to jedzie au-
tem, bo autobusu brak. Lub idzie na 
piechotę. Im dalej od miasta, więk-
szej miejscowości, tym gorzej. 

„Gorzej” ma prawie 14 mln Pola-
ków. Ta liczba pojawia się najczęściej, 
gdy mówi się o wykluczeniu komuni-
kacyjnym. Dotyczy nie tylko upad-
łych PKSów, których nie wskrzesiła 
nawet nowa ustawa PiS, mająca wy-
mazywać „plamy komunikacyjne” 
z mapy Polski. Przez ostatnie 30 lat 
zlikwidowaliśmy w Polsce 30 tys. km 
linii kolejowych. Trzy dekady temu 
z miasteczka Woźniki Śląskie (4 tys. 
mieszkańców) można było dojechać 
do magistrali Tarnowskie Góry – 
Zduńska Wola 9 razy dziennie pocią-
giem i 9 razy wrócić. Pociągi kurso-
wały tam do 1993 roku. Teraz nic nie 

jeździ. Nawet torów nie ma. Komu-
nizm upadł, nikt nie chciał inwesto-
wać w kolej, zamykano kolejne linie, 
zgodnie z myślą, że zyski są wtedy, 
gdy tnie się koszty. Więc mamy to, co 
mamy – wykluczenie komunikacyjne 
wielu miast, miasteczek i wsi.

W Polsce jest ponad 900 miast.  
W większości z nich mieszka nie wię-
cej niż 10 tys. osób. Na terenach wiej-
skich żyje 15 mln Polaków. Te liczby 
układają się w dwa odrębne światy: 
ludzi z dostępem do komunikacji 
zbiorowej i ludzi od niej odciętych. 

To właściwie koło zamknięte, bo 

jeżeli posłowie, osoby decy-
dujące, co dalej z transportem 
publicznym w Polsce, mieli  
w swoim życiu złe doświad-
czenia z podróżowania koleją, 
czy autobusem podmiejskim, 
to myślą, że ludzie potrzebu-
ją dróg i autostrad dla samochodów, 
a nie jakichś pociągów i PKSów, któ-
rych nie ma, które się spóźniają i któ-
rymi nigdzie nie można dojechać. No 
bo dla kogo właściwie to jest? 

DWŻ

ŻYCIE STACJONARNE

Tekst powstał na podstawie książki 
Olgi Gitkiewicz Nie zdążę, Wydawnictwo 
Dowody na Istnienie, Warszawa 2019 
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Licytując tę koszulkę w 2014 r. 
na finale WOŚP w Białej Podlaskiej, 
któremu szefował Riad Haidar (RH), 
nie wiedziałam, że już 2 marca 2014 
r. także moja córka znajdzie się w in-
kubatorze z serduszkiem na oddziale 
neonatologii, którym kierował dok-
tor Haidar. 

33/34 tydzień – waga urodze-
niowa 1950 g – karteczkami z tego 
typu informacjami i podziękowania-
mi oblepiali rodzice wcześniaków 
czerwone serce na proteście #mu-
remzaHaidarem przed Szpitalem w 
Białej Podlaskiej. Też chciałam tam 
być, lecz choroba zatrzymała mnie w 
Lublinie. Moja córka, w porównaniu 
z innymi pacjentami tego oddziału 
to było spore dziecko, ale w stosun-
ku do pacjentów zwykłego oddziału 
noworodków to była kruszynka. Dla 
dziecka bezpieczeństwo, dla mnie 
troska, uważność i serdeczność – 
takie mam wspomnienia po latach  
z tego oddziału. Także w soboty i nie-
dziele rano na oddziale dał się sły-
szeć głos RH monitorującego swych 
pacjentów, wywołującego każdego  
z nich z osobna, by wysłuchać rapor-
tu o ich stanie. 

Każdy rodzic, którego dziecko 
leżało na tym oddziale pamięta to 
przez lata, bo jak zapomnieć chwile, 
kiedy decyduje się zdrowie i życie 
dziecka? Także moje starsze dzieci 
były pacjentami RH – uwielbianego 
przez dzieci i szanowanego przez ro-
dziców pediatry. Jakoś tak mu się za-
wsze udawało, że zanim zdążyło się 
powiedzieć dzień dobry, to wcześniej,  
w towarzystwie szerokiego uśmie-
chu, padało jego skierowane do pa-
cjenta „cześć Jula, cześć Kubuś…”. 
Najpierw rozmawiał z pacjentem. O 
odwołaniu go ze stanowiska ordyna-
tora dowiedziałam się ze wzburzonej 
emotikonki mojego 30-letniego syna 
– jego pacjenta (alergik z silnymi 
napadami duszności), pod informu-

jącym o tym postem na fb. Zdarzyło 
się kiedyś, że w środku nocy jecha-
liśmy z nim na oddział szpitalny,  
a jednocześnie na oddział szpitalny 
przyjechał RH, bo wcześniej do nie-
go dzwoniliśmy. Bardzo staraliśmy 
się telefonu nie nadużywać, bo wie-
dzieliśmy ilu ma pacjentów, ale kilka 
razy zdarzyło się także w weekendy, 
nigdy na próżno.  Czasami, kiedy nie 
odebrał, oddzwaniał lub odpisywał, 
nawet z zagranicy. 

Lekarz i społecznik, od wielu lat 
samorządowiec, a w „międzyczasie” 
zawsze dla swoich pacjentów i ciągle 
pielęgnujący swoje czwarte najmłod-
sze dziecko – oddział neonatologii. 
Nie wiem jak on to robił!  Zawsze 
przed wyborami pytaliśmy go tylko  
o jedną rzecz – czy będzie dalej leczył 
nasze dzieci? Co do reszty byliśmy 
pewni, że wszędzie gdzie będzie, da 
z siebie wszystko, co najlepsze. Za-
wsze obiecywał, że nadal pierwsze 
będą dzieci i tak było. Stąd od 2010 
roku osiągał 10 proc. głosów w swo-
im okręgu, a w 2018 prawie 12 proc. 
Jakże fałszywa jest więc nuta troski 
dyrektora szpitala, czy zdoła pogo-
dzić obowiązki posła i ordynatora. 

Z ust protestujących pod szpita-
lem wybrzmiała obawa, że po odej-
ściu Doktora oddział WOŚP może 
podzielić los Stadniny w Janowie, 
chluby regionu i kraju, zrujnowanej 
przez bezmyślną, gwałtowną par-
tyjną politykę kadrową. Stadnina  
i oddział WOŚP to dwa miejsca rangą 
wykraczające poza powiat i region. 
Ciśnie się za mistrzem Młynarskim 
pytanie Co by tu jeszcze spieprzyć?

Przychodzi mi do głowy unikalna 
przyroda – dziewicza dolina Bugu – 
plany drogi „W40” mogą sobie dać  
z tym radę. Nieodparcie nasuwa się 
z pozoru irracjonalna myśl, że na ce-
lowniku tej władzy jest wszystko, co 
jest świetne, z czego jesteśmy dumni, 
a co nie jest dziełem tej ekipy rządzą-

cej i związanej z nią partii. Na liście 
do destrukcji niechlubne miejsce zaj-
muje WOŚP, gdzie też pojawia się py-
tanie o jej twórcę – Jak on to zrobił?! 
Jurek Owsiak z szaleństwa jednej 
akcji charytatywnej, stworzył per-
fekcyjnie działającą fabrykę dobra, 
złożoną z fachowców i setek tysię-
cy wolontariuszy na całym świecie. 
Maszynę łatającą dziurawy system 
opieki zdrowotnej w sektorach ra-
tujących najbardziej bezbronnych 
– noworodków i seniorów. A po dro-
dze tysiące zarażonych dobrem serc 
dzieci, edukowanych z pierwszej po-
mocy. Wydawało nam się – tego nie 
da się krytykować, dyskredytować.  
O nasza naiwności! Im bardziej oczy-
wiste zasługi, tym silniejsze ataki! 

Dlaczego oni to robią?! Dla-
czego niszczą to, z czego jesteśmy 
najbardziej dumni?! Człowieka-Or-
kiestrę i dzieło zespołu, który stwo-
rzył. Wybitnego lekarza-społecznika 
z wielkim sercem dla najmniejszych 
pacjentów. Najcenniejsze zasoby 
przyrodnicze kraju. Odpowiedź na-
suwa się straszna – tak postępu-
je okupant. Prof. Gersdorf takie 
stwierdzenie odniosła do niszczenia 
fundamentów państwa polskiego – 
niezależnego sądownictwa. Dotyczy 
to jednak wielu dziedzin: edukacji, 
kultury, obronności, dyplomacji. 
Tak postępuje okupant – niszczy 
to, co cenne dla okupowanego, to, 
co stanowi siłę i spoiwo społecz-

DLACZEGO 
ONI TO ROBIĄ?  

ne: wybitnych ludzi, osiągnięcia,  
z których społeczeństwo jest dum-
ne, jedność narodową, energię ludzi, 
ich poczucie sprawczości, nadzieję, 
solidarność, sens budowania siły 
społeczeństwa siłą jego najsłabszych 
członków. Co w zamian? – W służ-
bie zdrowia przechodzenie do za-
sady naturalnej selekcji i eliminacji 
najsłabszych (likwidacja oddziałów 

geriatrii, położniczych, wycofanie 
się z i tak iluzorycznego programu 
dopłat dla seniorów, obcięcie środ-
ków na leczenie onkologiczne), zruj-
nowanie systemu edukacji, walka z 
pozapropagandowymi instytucjami 
kultury. Ten brak dbałości o najsłab-
szych wybija mi się na pierwszy plan 
– seniorzy, niepełnosprawni, nieule-
czalnie chorzy. Czy teraz dołączą tu 

wcześniaki z powikłaniami? 
Czy to są grupy społeczne,  
o które wg władzy nie opła-
ca się dbać, bo dużo kosztują,  
a są nieproduktywne? Strasz-
ne pytania! Nasuwa je jednak 
polityka rządzących. Kim bę-
dziemy, jeśli na to się zgo-
dzimy?!

Danuta Jaroć, Lublin

Fot. Danuta Jaroć

I nadszedł ten długo oczekiwany 
czas, gdy prezydent ok. 8 milionów 
Polaków ustawił się ładnie przed ka-
merą i ogłosił nam swoje Słowo na 
2020 rok. Nie powiem, moje serce 
aż zadrżało z dumy, gdy za plecami 
pana Dudy powiewały zgodnie nasza 
flaga państwowa i ta, Unii Europej-
skiej. Z pełną ufnością poddałam się 
uśmiechowi głowy państwa, który 
tym razem nie krzyczał, ale spokoj-
nie i życzliwie przedstawił swoją wi-
zję Polski na najbliższe 12 miesięcy.

Nie wiem jak Wy, ale ja uwie-
rzyłam, że będzie wspaniale. Polska 
wreszcie zwycięży, choć nie do końca 
zrozumiałam, w czym i kogo, ale wie-
rzę, że prezydent to wie. 

Pewnie chodzi mu o pokonanie 
Putina, dobicie opozycji, zacieśnie-
nie więzi z Trumpem. Obstawienie 
naszych granic zasiekami pod prą-
dem, by żaden uchodźca nawet nie 
spróbował się zbliżyć. Osoby o orien-
tacji seksualnej, nie mieszczącej się 
w poglądach pana Dudy na obywa-
telskość polską, zostaną podrzuco-
ne Putinowi, a on już wie, jak je za-
łatwić. Zlikwidowanie szczątkowej 
ustawy o aborcji (wreszcie!!!), bo 
trzeba się wykazać i przekonać Pol-
ską Instytucję Kościelną, jak bardzo 
głowa państwa jest jej wierna. 

Polska 2020 roku stanie się mo-
nolitem ideologicznym i wyznanio-
wym. Prawda Dudy zwycięży, po-
kona całe zło, które podżera polską 
normalność jak paskudny turkuć 
podjadek czy ten wredny kornik 
drukarz. Wreszcie wytnie się z prze-
strzeni publicznej sędziów złodziei 
i komuchów, inteligencję, która jest, 

w mniemaniu prezydenta, antyinte-
ligencką. Skasuje się media niepo-
korne, edukację podporządkuje cał-
kowicie Słowu Bożemu, które głosi 
polski duszpasterz, lekceważący 
słowa płynące z Watykanu. Jarosła-
wa Kaczyńskiego beatyfikuje się za 
życia, a Homo PiSsus pokona każde 
inne homo i zwycięży.

Polska 2020 roku umocni swo-
ją pozycję w świecie, który padnie 
na kolana przed naszą wielkością, 
praworządnością, sprawiedliwością 
społeczną, rewelacyjnie rozwijającą 
się gospodarką. UE najpierw da nam 
tyle kasy, na ile zasługujemy (we 
własnym mniemaniu), a potem…po-
tem się rozwiąże, ukoronuje Andrze-
ja Dudę na króla królów, prezyden-
ta prezydentów i stanie się częścią 
Polskiego Państwa. Wreszcie spełni 
się marzenie polskich patriotów  
i staniemy się państwem od morza 
do wielu mórz, od północy na połu-
dnie, zachodu na wschód.

Duda obiecuje nam też bezpie-
czeństwo, którego zapewne do tej 
pory nie mieliśmy okazji odczuć. Na-
sza armia rozkwitnie, a strach blady 
padnie na każdego, kto chciałby nas 

zaatakować. Obrona Terytorialna 
będzie budziła powszechne prze-
rażenie w naszych wrogach, chłop-
cy narodowcy pomogą utrzymać 
niepokornych w ryzach, a oddziały 
Chrystusowców ruszą w świat, by 
różańcem i krzyżem pokonać nie-
wiernych. Policja zadba, by dobremu 
obywatelowi włos nie spadł z głowy, 
sędziowie ministra Ziobry roztoczą 
czułą opiekę nad wielbicielami Zjed-
noczonej Prawicy, a politycy partii 
rządzącej wykończą opozycję par-
lamentarną, sprowadzając ją do roli 
nic nieznaczącej atrapy. 

Na koniec pan prezydent pochy-
lił z pokorą główkę i zażyczył nam 
wszystkim, by Nowy Rok przyniósł 
wiele osobistych zwycięstw i sukce-
sów! Aby spełniły się Państwa pra-
gnienia i oczekiwania. Aby powiodły 
się wszelkie plany. Przyjmijcie Pań-
stwo życzenia zdrowia, rodzinnego 
szczęścia i dostatku. Niech wzajemna 
życzliwość i uprzejmość pomagają 
nam iść przez życie ze spokojem i po-
godą ducha. 

Ech, piękne to orędzie. Rozma-
rzyłam się i dotarło do mnie, że ow-
szem, będzie Zwycięstwo, będzie 
Bezpieczeństwo, życzenia się speł-
nią, ale… musi być spełniony jeden 
warunek. Duda musi wygrać reelek-
cję i to najważniejszy przekaz nowo-
roczny prezydenta. Bez niego Polska 
padnie, nic się nie sprawdzi i wciąż 
będziemy tkwili w europejskim ma-
razmie, niezrozumiani, niekochani, 
tacy biedni. 

No to co? Stawiamy na Dudę???
Tamara Olszewska

I JAK TU NIE KOCHAĆ ANDRZEJA DUDY?

Rys. Włodzimierz Stelmaszczyk
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Mój Kot jest głupi. Gdy powiedziałem mu, że Jaro-

sław Kaczyński postanowił rozprawić się z anarchią  
w wymiarze sprawiedliwości, ucieszył się i zawołał:

– To znaczy, że Kancelaria Sejmu wykona wreszcie 
wyrok NSA i ujawni listy poparcia do KRS? I sędziowie 
będą już mogli orzekać zgodnie z wyrokami SN i TSUE? Bo 
anarchia wynikła przecież z tego, że to PiS nie wykonywał 
wyroków.

– Przeciwnie! – wrzasnąłem, jak wrzeszczeć ma  
w zwyczaju prezydent Duda, którego sędziowie osłabia-
ją. – Prokuratorzy będą ścigać sędziów stosujących się 
do tych wyroków, a Izba Dyscyplinarna będzie ich wy-
rzucać z zawodu! Wtedy nastąpi porządek!

Przestraszony futrzak drżącymi łapkami nalał sobie 
czegoś mocniejszego do miseczki, wypił trochę, zamyślił 
się i westchnął: – Ćwierć wieku temu nikt tego nie prze-
widział…

– Czego nie przewidział?
– W wywiadzie dla Teresy Torańskiej 

45-letni wówczas Prezes powiedział, że 
marzy, aby być „emerytowanym zbaw-
cą narodu”. A on już chce zostać nawet 
emerytowanym zbawcą całej Unii Euro-
pejskiej…

– Unii? Eee, tego chyba nie da 
rady… Jak? – zwątpiłem. Ale zwierzak 
natychmiast znalazł odpowiedź:

– To proste. Zadzwoni do Banasia 
i Banaś przeniesie Brukselę na Nowo-
grodzką.

m
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– Pańciu, z okazji Nowego Roku wypada, abyśmy Pol-

sce i Polakom złożyli jakieś życzenia – zaproponował 
mój Kot znad miseczki czegoś mocniejszego.

– Tak, i koniecznie muszą to być życzenia patriotycz-
ne – podkreśliłem i zaproponowałem: – Życzmy dziesię-
ciu nowych węglowych kopalń, stu sędziów przed Izbą 
Dyscyplinarną i miliona elektrycznych samochodów...

– Przecież zdaniem Sądu Najwyższego Izba Dyscypli-
narna nie jest sądem, więc sędziowie nie powinni przed 
nią się stawiać – zauważył futrzak.

– Już chcesz się kłócić?! – zawołałem. – Nawet prezy-
dent Duda Ciebie się wstydzi! Marszałek Elżbieta Witek 
powiedziała niedawno: „Zacznijmy myśleć w Polsce po 
polsku i o Polsce. W Polsce tworzymy polskie prawo,  
a nie unijne”. Czy nie mógłbyś zacząć myśleć patriotycz-
nie jak pani marszałek?

– To znaczy?
– Chodzi o to, abyśmy działali po polsku, a nie po 

unijnemu. Na przykład samochody elektryczne powin-
niśmy produkować po polsku z myślą o Polsce. Czyli  
z tak zaprojektowanymi gniazdkami, żeby poza Polską 
nie dało się ich naładować!

– Ależ Pańciu, takie auta będą zupełnie nieprzydatne. 
Nawet Polacy ich nie kupią, skoro nie będą mogli wyje-
chać nimi za granicę.

– Kocie, wstań wreszcie z kolan! Jako suwerenny kraj 
nie będziemy montować gniazdek z możliwością łado-
wania w Unii! To, że auta będą bezużytecznie stały na 
fabrycznym placu zrekompensuje nam narodowa duma 
z Zenka Martyniuka!

Futrzak wypił zawartość miseczki, zamyślił się  
i rzekł:

– To, że Kurski uczynił Zenka twarzą Rzeczypospolitej 
Polskiej to oczywiste, wszak Martyniuk jest jak Lutosław-
ski i Penderecki razem wzięci. Tylko czegoś w tej twarzy 
mi brakuje.

– Czego?
– No wiesz, Pańciu, jakiegoś ambitnego polskiego mo-

tywu. Na przykład twarz Rzeczypospolitej powinna mieć 
wetknięte w dupę choćby pawie pióro.

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

DEKODER – W OBRONIE DEMOKRACJI 
Wydawca: Dorota Wojciechowska-Żuk, 
Redaktor naczelny: Maciej Pokrzywa, 
Sekretarz redakcji: Elżbieta Majewska-Cieśla, 
Korekta: Monika Piotrowska-Marchewa, 
Ponadto: Artur, Danuta, Łukasz, Paweł, Tamara. 
Adres: ul. Karola Miarki 20/7, 50-306 Wrocław, 
www.dekoder.com.pl, dekoder.redakcja@gmail.com 

Zet do zeta 
i będzie gazeta

Pomóż nam równoważyć rządową propagandę wspie-
rając wydruk pisma, które od 4 lat rozdajemy w całej 
Polsce! Każda przekazana złotówka idzie na druk kolej-
nych egzemplarzy. Twoje wsparcie się liczy!

Santander Bank
96 1090 2590 0000 0001 3653 6051

KOMITET SPOŁECZNY BIULETYNU DEKODER 
Tytuł wpłaty: Druk DEKODERA

Można dokonać też przelewu online (także PayPal) lub 
zostać stałym darczyńcą dzięki Patronite. Szczegóły na 
naszej stronie www: dekoder.com.pl


