
Z przejeżdżającego ulicą samochodu z głośnikami 
słychać wezwanie – „Zostań w domu”, po pustych ulicach 
chodzą policyjne patrole a przed sklepami ustawiają się 
długie kolejki stojących w oddaleniu od siebie ludzi. Nad 
miastem, parkami i lasami latają drony wypatrując niele-
galnych spacerowiczów. Przypominają mi się czasy PRL, 
brakuje tylko szarych budynków i armatek wodnych. Jest 
za to wróg mniej namacalny i niewidoczny – koronawi-
rus.  A tuż obok niego czai się zło. Polityczne knowania, 
handel środkami zabezpieczającymi, których brakuje  
w szpitalach. Jednorazowa maseczka, której cena wyno-
siła kiedyś 30 gr, dziś kosztuje 20 razy więcej. 

Jednak tak samo jak w trudnych czasach PRL, tak  
i teraz jest mnóstwo ludzi dobrej woli. Niektórych mam 
zaszczyt znać osobiście. Jedna z pierwszych inicjatyw, 
jakie się pojawiły na Facebooku to wrocławska grupa 
wsparcia „WIDZIALNA RĘKA”.  Grupa powstała w celu 
udzielania sobie nawzajem prostej, doraźnej pomocy, ta-
kiej jak zakupy, wyprowadzanie psa czy realizacja recept 
w aptece, czytamy w informacji o grupie. Z biegiem czasu 
konieczne stało się rozszerzenie i uporządkowanie dzia-
łalności, powstały liczne grupy tematyczne – m.in.: KOM-
PUTERY DLA UCZNIÓW, grupy WIDZIALNA ŁAPA czy 
PUPIL W POTRZEBIE – poświęcone opiece nad zwierzę-
tami. WIRTUALNY DOM KULTURY radzi jak kreatywnie  
i twórczo spędzać czas w izolacji. WROCŁAW SZYJE DLA 
MEDYKÓW – to oczywiście grupa poświęcona szyciu ma-
seczek na potrzeby najbardziej narażonych na zakażenie 
ekip medycznych. POGOTOWIE SĄSIEDZKIE WROCŁAW  
– zrzesza osoby chcące w sposób zorganizowany nieść 
pomoc potrzebującym. Ta grupa, z uwagi na konieczność 
zachowania bezpieczeństwa, prowadzi weryfikację osób 
współpracujących. 

Na terenie całego kraju obywatele szyją maseczki dla 
szpitali. Szyją też czeczeńskie uchodźczynie zrzeszone 

w Fundacji Kobiety Wędrowne oraz wiele innych orga-
nizacji i osób prywatnych. Organizowane są publiczne, 
obywatelskie zrzutki na środki ochrony (maseczki, kom-
binezony, google, przyłbice). Także wiele małych firm 
oferuje swoje wsparcie, a restauratorzy dowożą perso-
nelowi szpitali bezpłatne posiłki.

Polacy potrafią być solidarni w dobie kryzysu. To 
dobrze, bo państwo niekoniecznie spełnia swoją opie-
kuńczą rolę. Dlaczego nie pomogło w transporcie za-
kupionych w Chinach przez Jurka Owsiaka materiałów 
medycznych dla szpitali? To przecież nie jest czas na 

polityczne sympatie i antypatie. Dlaczego wreszcie przy 
tak drastycznych zakazach, jak ten zamykający lasy pań-
stwowe, udziela się pozwolenia na gromadzenie się do 
50 ludzi w kościołach podczas Wielkanocy? 

I dlaczego pierwsza dama zamiast np. zaangażować 
się w jakąkolwiek pomoc, na antenie TVP zachęca do 
robienia wycinanek na pisanki? Może chodzi właśnie  
o państwo z papieru?

Elżbieta Majewska-Cieśla
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Żeby nie było, że jestem sekciarskim total-
nym opozycjonistą: Andrzej Duda pojawiając się 
na ringu polskiej polityki w sezonie 2015, star-
tując przy tym w wadze najcięższej, okazał się 

bardzo dobrym kandydatem. Pracowitym, zdyscyplino-
wanym, konsekwentnym i co najważniejsze – skutecz-
nym. Nie czas teraz i miejsce na rozpamiętywanie błę-
dów kampanii jego głównego przeciwnika, prezydenta 
Komorowskiego. Trzeba jednak przyznać, że w miarę 
rozwoju kampanii wyborczej z niekształtnego kandydac-
kiego kloca wyłaniał się obraz młodego, dynamicznego 
i zdecydowanego polityka, wyraźnie różniącego się od 
konkurenta starającego się o reelekcję. Dla niektórych 
zalatywało to dewocyjną kruchtą zmieszaną z tanim po-
pulizmem, ale wystarczyło dla ostatecznego zdobycia 
kilkuprocentowej przewagi, zapewniającej prezydencki 
fotel. Tym bardziej, że… No dobra, miało nie być o słabo-
ściach kampanii jego przeciwnika.

Prezydent Andrzej Duda szybko i z naddatkiem speł-
nił najgorsze oczekiwania związane z jego prezydentu-
rą. Zwycięski czarny koń prezydenckich wyborów wnet 
okazał się roboczym wołem w PiSowskim kieracie. Go-
tów na każde skinienie, uniżony i pozbawiony własnych 
ambicji, stał nie tylko owym przysłowiowym strażnikiem 
żyrandola, ale posłusznym urzędnikiem wypełniającym 
polecenia PiSowskiej góry. Tu podpisz, tu zaprzysięgnij, 
tu nie kręć się pod nogami. Jednak w miarę poznawania 
zakamarków Pałacu Prezydenckiego i jego biur, Andrzej 
Duda krzepł w swoim urzędzie. Zorientował się, że pod-
pisać może, ale nie musi – szczególnie, jeśli pojawia się 
szansa zdobycia jakiegoś osobistego poparcia społecz-
nego.  Że zaprzysiężenia dublerskich sędziów Trybunału 
Konstytucyjnego są obowiązkowe, nawet w środku nocy, 
ale już mianowania na generalskie stopnie wnioskowane 
przez psychopatycznego ministra obrony Antoniego Ma-
cierewicza, obowiązkowymi bynajmniej nie są. 

I tak pojawił się po raz wtóry kandydat Andrzej 
Duda, kandydat na drugą kadencję prezydencką. Nie 
zamierzam teraz wchodzić w niuanse jego programu 
wyborczego. W obecnych okolicznościach byłoby to ra-
czej typowe ćwiczenie seminaryjne, gimnastyka umysłu 
bez specjalnego znaczenia. Wybory wyznaczone na 10 
maja, przypadają na czas, który przejdzie zapewne albo 
do annałów prawa konstytucyjnego, albo do Księgi Oso-
bliwości Guinessa.  Cała opozycja, od skrajnego lewa po 
skrajne prawo, od narodowców do liberałów domaga się 
od rządu ogłoszenia stanu nadzwyczajnego klęski ży-
wiołowej, dającego rządowi niezwykle szerokie ekstra 
uprawnienia. Zaś PiS, jak dotąd wciskający łom w każdą 
szczelinę władzy, broni się przed tym – niczym gołębica 
stawiająca czoła jastrzębiowi – atakującemu jej pisklęta.

Tako bowiem orzekł Prezes, Jarosław K. – wybory 
prezydenckie mają się odbyć 10 maja. Kropka. Nie ma 
żadnego powodu ogłaszania stanu wyjątkowego, który 
by automatycznie wstrzymał wybory. Wybory mają się 
odbyć, ma je wygrać Andrzej Duda, nawet jeśli frekwen-
cja wyniesie 10 proc., nawet jeśli pakiety wyborcze będą 
roznosić zmilitaryzowani listonosze w maskach ochron-
nych – nic to. 

Najbardziej zadziwiające jest w tym wszystkim za-
chowanie kandydata, Andrzeja Dudy. Andrzeja Dudy nie 
jako Prezydenta RP, ale właśnie kandydata. Bo w końcu, 
jeśli mamy Prezydenta związanego z PiS, to nie byłoby 
nic dziwnego, że popiera on pomysły matki partii. Ale 
Prezydent Duda, to nie to samo co kandydat Duda. Wy-
dawałoby się, że kandydatowi powinno zależeć na zwy-
cięstwie w demokratycznych wyborach, osiągniętych  
w uczciwych starciu osobowości, poglądów, argumen-
tów. Tak jak to udało się kandydatowi Andrzejowi Du-
dzie, kandydatowi z roku 2015.

Obecnie, w całej tej trwającej od tygodni sprawie 
być albo nie być majowych wyborów, kandydat Andrzej 
Duda milczy jak zaklęty – tak jakby go to w niczym nie 
dotyczyło. Jakby pojęcia uczciwości, rzetelności, wiary-
godności były mu całkowicie obce. Bąka nic nie znaczące 
ogólniki, ale zapewnia, że skoro obywatele mogą dojść 
do sklepów, to potrafią też dojść i do urn wyborczych.  

Dlatego też uważam, że wszelkie prezydenckie hasła 
wyborcze kandydata Andrzeja Dudy nie są warte dalszej 
dyskusji. Nie są warte – bo po prostu Andrzej Duda jako 
osobowość, jako człowiek, nie nadaje się na urząd uosa-
biający majestat Rzeczypospolitej. Ot, człowiek bez wła-
ściwości.

Ludwik Turko*

* Profesor nauk fizycznych, poseł na Sejm I i II kadencji, były sę-
dzia Trybunału Stanu.

ANDRZEJ DUDA SIĘ NIE UDAŁ – CZĘŚĆ III

KANDYDAT 2015
PREZYDENT 2015/2020
KANDYDAT 2020
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Wybory są jednym z filarów 
współczesnej Demokracji. Wydaje 
się to tak oczywiste, że gdy widzimy 
jakiekolwiek kombinacje przy ich 
organizacji – fałszowanie, przepro-
wadzanie w atmosferze terroru, od-
woływanie lub chociaż opóźnianie, 
zmienianie zasad przez władzę – od 
razu kojarzymy to z zapędami dyk-
tatorskimi. Tak np. we współczesnej 
Rosji ciągłe majstrowanie przy moż-
liwych kadencjach prezydenckich 
zdradza niedemokratyczny charak-
ter putinowskiego systemu władzy. 

Ale wybory, choć są filarem De-
mokracji, nie mają bezwzględnego 
pierwszeństwa przed wszystkim, co 
się dzieje w państwie i społeczeń-
stwie. Z pewnością nie stoją wyżej 
w hierarchii potrzeb nad zapew-
nieniem ludziom bezpieczeństwa  
i zdrowia. Po drugie zaś wybory nie 
mogą być przeprowadzone, gdy nie 
da się zapewnić im ważnych cech za-
pisanych w Konstytucji. Wybory nie 
mogą być byle jakie, muszą być rów-
ne, powszechne, bezpośrednie  
i tajne.

Pójście do urn wyborczych  
w maju może narazić zdrowie i życie 
zarówno obywateli uczestniczących 
w głosowaniu, jak i członków komi-
sji wyborczych. Trudno zapewnić też 

bezpieczeństwo wyborom korespon-
dencyjnym – tu najbardziej narażeni 
byliby listonosze odwiedzający setki 
dodatkowych osób w krótkim czasie. 
Mimo ostrzeżeń specjalistów, polity-
cy PiS do dziś są głusi na te argumen-
ty. Stawiając pierwszeństwo wybo-
rów nad bezpieczeństwo ludzi stroją 
się w szaty obrońców „święta Demo-
kracji”, zapominają jednak, że Kon-
stytucja przewiduje sytuacje, kiedy 
wybory nie powinny się odbywać, 
wręcz nie mogą. Taka sytuacja ma 
miejsce, gdy zostanie wprowadzony 
któryś ze stanów nadzwyczajnych: 
stan klęski żywiołowej, stan wyjąt-
kowy lub stan wojenny. Wybory nie 
mogą się odbyć nie tylko w czasie 
trwania takiego stanu, ale również 
90 dni po jego zakończeniu. I właśnie 
te 90 dni przeszkadza Jarosławowi 
Kaczyńskiemu najbardziej.

W chwili obecnej w Polsce nie 
ma ogłoszonego żadnego ze stanów 
nadzwyczajnych wymienionych w 
Konstytucji. Mamy „tylko” stan „za-
grożenia epidemiologicznego”, a on 
nie zabrania przeprowadzania wy-
borów. Właśnie dlatego Sejm wy-
myślił ten nowy twór, aby ominąć 
wprowadzenie stanu klęski żywio-
łowej (który obejmuje również sytu-
ację wystąpienia epidemii). Jednak, 
odkąd wprowadzono ten stan, rząd 
wydaje rozporządzenia ograniczają-
ce nasze wolności (np. wolność do 
swobodnego przemieszczania się, 
wolność gospodarczą, wolność zgro-
madzeń itd.), a Konstytucja wskazu-

je, że takie ograniczenia może 
nakładać tylko drogą ustawy. 
Rozporządzeniami można 
to robić – ale tylko w trakcie 
stanów wyjątkowych. Mamy 
więc taki wyjątkowy stan 
niewyjątkowy...

Wszystko to zaś w jednym 
celu – by wybory odbyły się 

jeszcze w maju, gdy Andrzej Duda 
będzie miał jeszcze dużą szansę je 
wygrać. Później, gdy skutki epidemii 

i zamrożenia gospodarki mogą zmie-
nić nastroje społeczne, notowania 
kandydata partii rządzącej mocno 
stopnieją. Kalkulacje polityczne są 
więc jasne. Przywódcy partii zawsze 
je robią przy podejmowaniu decy-
zji. Nie mogą one jednak przesłonić 
podstawowego zadania, jakie stoi 
przed rządzącymi – zapewnienia do-
bra obywateli. A co robi w sytuacji 
pandemii partia rządząca? Zamiast 
ratować przede wszystkim służbę 
zdrowia, miejsca pracy i gospodar-
kę, wrzuca kolejne projekty umożli-
wiające szybkie wygranie wyborów 
przez jej kandydata. Jarosława Ka-
czyńskiego nie obchodzi przy tym, 
że nie będą to wybory równe. Kam-
pania wyborcza została zawieszona 
z powodu epidemii, w mediach po-
kazuje się przede wszystkim urzę-
dujący prezydent, który „walczy na 
froncie” z epidemią. Że nie da się 
zapewnić ich powszechności – jak 
mają otrzymać pakiety wyborcze 
osoby poza granicami Polski, lub nie 
przebywające w czasie wyborów  
w miejscu zamieszkania? Zagrożona 
jest też ich tajność – w odesłanym 
pakiecie wyborczym będzie nasz 
głos i nasze dane. Nie mówiąc już  
o zapewnieniu ich transparentności, 
gdy więcej od PKW będzie wiedział 
o ich przebiegu nowy prezes Pocz-
ty Polskiej i minister aktywów pań-
stwowych, Jacek Sasin. 

Jeśli nad przebiegiem wyborów 
będą czuwali politycy partii rządzą-
cej, a nie niezależni urzędnicy. Jeśli 
nie będzie jasności co do ich prze-
biegu, bo zupełnie nowe procedury 
przeprowadzenia wyborów ustala 
się na miesiąc przed ich terminem. 
Jeśli wybory będą trwały więcej niż 
jeden dzień (czego nasze prawo nie 
przewiduje) i jeśli w końcu frekwen-
cja będzie bardzo niska, to kto uzna 
wybranego w ten sposób prezyden-
ta?

Maciej Pokrzywa

       WYBORY

DEMOKRACJA W CZASIE PANDEMII
czyli o tym, że wybory to nie wszystko
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Rozmowa z dziennikarzem  
i pisarzem Tomaszem Piątkiem, 
współautorem książki „Duda  
i jego tajemnice”.

Dekoder: Książka „Duda i jego 
tajemnice” – wynik dziennikarskie-
go śledztwa – pokazuje, że zarówno 
w dojściu do władzy przez Andrzeja 
Dudę, jak i w jej utrzymaniu ważną 
rolę odgrywają politycy drugiego pla-
nu oraz ich powiązania z biznesem  
i tajnymi służbami rosyjskimi i chiń-
skimi. Dlaczego tak mało o tym wie-
my? Polski Internet jest zasypany 
memami i filmikami ukazującymi 
uległość naszego prezydenta wobec… 
USA i prezydenta Donalda Trumpa, 
albo historyjkami o Leśnym Ruchadle 
czy Jolce, kochance prezydenta. Jak to 
możliwe, że wątki chińskie są w sieci 
niemal niewidoczne?

Tomasz Piątek: – Polskiej opinii 
publicznej Ameryka wydaje się być 
bliższa, niż odległe i egzotyczne Chi-
ny. Z tej przyczyny bardziej widoczne 
są zabiegi obozu rządzącego wokół 
prezydenta Trumpa. Inna sprawa, że 
to się właśnie zmienia, i to szybko, 
oczywiście za sprawą epidemii koro-
nawirusa. Wraz z nią coraz częściej 
wspomina się o Chinach, o stosun-
ku Andrzeja Dudy do idei Nowego 
Jedwabnego Szlaku, o jego fascynacji 
osobą Xi Jinpinga czy chińską myślą 
technologiczną – w tym wątpliwymi 
dokonaniami producenta tanich sa-
mochodów elektrycznych, firmy So-
kon. Z Marcinem Celińskim w naszej 
książce szeroko omawiamy te prezy-
denckie zainteresowania. Podobnie 
jak związki klanu Dudów – zwłasz-
cza Krystyny, żony prezydenckiego 
stryja, Antoniego Dudy - z chińskim 
Instytutem Konfucjusza w Opolu, 
otwartym lata temu przy Politechni-
ce Opolskiej. Instytuty Konfucjusza 
to placówki, które służą nie tylko 
promocji chińskiej kultury i języka, 
ale przede wszystkim szerzą chińską 
propagandę. Andrzej Duda publicz-

nie powtarza tezy głoszone przez 
Instytut Konfucjusza, z którym przez 
lata współdziała jego ciotka. Podob-
nie jak Instytuty Konfucjusza, prezy-
dent RP zachwala Nowy Jedwabny 
Szlak – gigantyczną, kosztowną in-
westycję bardzo korzystną dla Chin, 
niekorzystną dla Polski i Europy.   

Wracając do twojego pytania 
– brak zbytniego rozgłosu wokół 
Chin to okoliczność, która sprzy-
ja też Rosji. Putin i Xi Jinping od 
dwóch lat intensywnie współpra-
cują. Również nad tym, aby odse-
parować Polskę od Zachodu. Zatem 
to nie przypadek, że tyle słyszymy  
o relacjach Duda-Trump. Trolle i fake 
newsy ze Wschodu przekierowują 
uwagę naszej opinii publicznej na 
USA, na uległość Warszawy wobec 
Waszyngtonu. To element gry impe-
rialnej. Dodatkową kwestią jest dług 
wdzięczności, jaki prezydent USA ma 
u Putina. Uległość wobec Trumpa to 
uległość wobec bardzo szczególnej 
Ameryki – tej, która chce się dogadać 
z Rosją. A na pewno nie chce umierać 
za Polskę.  

– Czy Jarosław Kaczyński zdaje 
sobie sprawę z tych raczej zaskakują-
cych powiązań Andrzeja Dudy z biz-
nesem i służbami Chin? Czy jest mu to 
na rękę? A może prezes PiS – do gra-
nic możliwości zaabsorbowany walką 
o utrzymanie całkowitej władzy – nie 
ma pojęcia, że w jego otoczeniu rośnie 
dziwny układ? Czy to możliwe, że pre-
zydent Andrzej Duda, i jego ludzie, we 
współpracy z niektórymi politykami 
PiS, za jego plecami, pragmatycznie 
i po cichu budują własną sieć powią-
zań politycznych i ekonomicznych –  
z wydatnym udziałem chińskich i ro-
syjskich czynników? 

– Prezes PiS zdaje się słabnąć, 
również w sensie zdrowotnym. Musi 
jednak wiedzieć o tych związkach, o 
chińskich fascynacjach Dudy i jego 
politycznego otoczenia, np. Krzysz-
tofa Szczerskiego [obecnie szef ga-
binetu Prezydenta RP – dop. red.]. 
Zwłaszcza, że działalność Dudy czuj-
nie obserwuje bliski prezesowi Jo-
achim Brudziński – o ile wiemy, nie-
koniecznie przyjazny Chińczykom 

Przestrzegałbym przed powiela-
niem stereotypowego obrazu ścisłe-
go kierownictwa Prawa i Sprawiedli-
wości jako ludzi skoncentrowanych 
wyłącznie na polskim podwórku. 
Nic bardziej błędnego. Liderzy partii 
rządzącej zapatrzeni są na „silnych 
ludzi” światowej polityki. Tyle, że 
na użytek elektoratu przykrywa-
ją to gorliwymi peanami na cześć 
polskości i swojskości… Najlepszy 
przykład? Intrygujące zaintereso-
wanie Brudzińskiego osobą kanclerz 
Merkel [śmiech]. Wróćmy do kwestii 
Rosji i Chin. Nie sądzę, żeby Jaro-
sław Kaczyński sam z siebie dążył 
do nawiązania szczególnych relacji  
z tymi krajami. Ale chętnie przyjmu-
je pomoc z Chin, a w bardziej skrytej 
formie, również z Rosji. Rzecz jasna, 
sam się stara tym nie brudzić. Woli, 
żeby brudzili się inni. Na potrzeby 
polityki wewnętrznej korzystna jest 
dla niego wiedza o związkach prezy-

„UŚMIECH PARTII” 
czyli dlaczego warto poznać prawdę o Andrzeju Dudzie
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denta Dudy z Chinami (jak również 
o powiązaniach premiera Mateusza 
Morawieckiego czy byłego szefa 
MON, Antoniego Macierewicza –  
z Rosją). Takie informacje o powiąza-
niach to potencjalne „haki”, to dodat-
kowe karty do gry. Dzięki nim może 
sprawniej sterować zależnymi od 
niego politykami.

– Czy nie przeszkadza Kaczyńskie-
mu fakt, że poprzez osobę bezwol-
nego prezydenta Dudy przerażająco 
zwiększa się nacisk Rosji i Chin na 
polską politykę, na stanowisko Polski 
w świecie zachodnim? 

– Cóż, Jarosław Kaczyński zapew-
ne wie o tym, ale niekoniecznie się 
przejmuje, skoro na różne sposoby 
może z tego korzystać. Co do Rosji, to 
niewiele może zrobić. Od czasu, gdy 
w 2014 r. otrzymał od kremlowskich 
służb prezent w postaci „afery ta-
śmowej”, przyniesiony na tacy przez 
importera rosyjskiego węgla Marka 
Falentę [zleceniodawca podsłuchów 
w restauracji „Sowa i przyjaciele”, 
których ujawnienie walnie przyczy-
niło się do wyborczego zwycięstwa 
PiS – dop. red.] , prezes ma wobec 
Putina dług wdzięczności.

– Jeśli chodzi o bohatera Waszej 
najnowszej książki, obraz Dudy, jaki 
wyłania się z Waszej książki budzi nie 
tylko uczucie zażenowania, lęk o upa-
dający autorytet urzędu Prezydenta 
RP, ale i grozę. Duda – uśmiechnięta 
twarz PiSu – to człowiek chwiejny, 
infantylny i przede wszystkim nie-
zwykle łatwy do sterowania. Jedno-
cześnie – choć twardy elektorat tego 
nie dostrzega – przybywa złowrogich 
informacji, zadziwiających wpadek  
i wstydliwych faktów. Kampania kam-
panią, ale komu w obozie rządzącym 
szczególnie zależy, aby Andrzeja Dudę 
upokorzyć i osłabić, a może nawet 
wyeliminować z politycznej gry? Ka-
czyńskiemu czy ludziom wokół Macie-
rewicza?

– Antoni Macierewicz jest obec-
nie bardzo osłabiony, i chociaż ma 
talent do zdumiewających powro-
tów, to upokarzające pożegnanie  
z MON, jakie mu zafundował Kaczyń-

ski, jednak sporo mówi o obecnym 
statusie Macierewicza. Jest coraz 
bardziej marginalizowany. Nawet 
Rosjanie mogą już nie potrzebować 
Antoniego. Trudno się oprzeć wra-
żeniu, że zbliża się jego polityczna 
emerytura. Pod jego bokiem zdążyli 
już wyrosnąć nowi, jawnie proro-
syjscy prawicowi radykałowie (cho-
ciażby Grzegorz Braun). Jeśli szukasz 
głównego wroga prezydenta Dudy, 
to pomyśl przede wszystkim o sze-
fie Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Zbigniew Ziobro, dawny protektor 
młodego Andrzeja, raczej nie modli 
się za jego pomyślność. Po lekturze 
„Dudy i jego tajemnic” już wiesz, że 
szeryf Solidarnej Polski zwyczajnie 
darzy Andrzeja Dudę nienawiścią. Za 
„zdradę” i poddańcze gesty wobec Ja-
rosława Kaczyńskiego w czasie, gdy 
Ziobro próbował się wybić na nieza-
leżność od prezesa. Wtedy wierzył, 
że młody Andrzej pójdzie za nim do 
Solidarnej Polski. Srogo się zawiódł. 

Według niektórych informato-
rów, Ziobro próbuje skonsolidować 
radykalną polską prawicę łącząc 
prawe skrzydło PiS z Braunem i całą 
tą reszta rusofilów. Jeśli tak jest, je-
śli Ziobrze to się uda, jeśli stanie się 
„nowym lepszym Macierewiczem” - 
to zrobi wszystko, aby przegonić An-
drzeja Dudę z Pałacu Prezydenckie-
go. Wtedy może zniknąć dobrotliwa 
twarz i „uśmiech” PiS.

– Co na to Kaczyński? Choć trak-
tuje prezydenta bez szacunku, prze-
cież jest on mu potrzebny? Widać to 
chociażby po tym, z jaką upiorną de-
terminacją forsuje pomysł korespon-
dencyjnych wyborów. Nie martwi go 
rosnąca śmieszność Dudy?

– Kaczyński lubi podgryzać 
(mentalnie) prezydenta, lubi go osła-
biać, ale wyeliminować go nie chce 
– przynajmniej na razie. Potrzebny 
mu słaby Duda, słaby prezydent, 
posłuszny wobec prezesa. Równo-
czesna czołobitność Andrzeja Dudy 
wobec Xi Jinpinga nie przeszkadza 
prezesowi, bo interesy chińskie-
go dyktatora w Polsce nie kolidują  
z interesami Kaczyńskiego. Dlatego 
Kaczyński przymyka oko na wpad-

ki Dudy i dziwne kontakty z 
Chinami. Za to torpeduje jego 
nieśmiałe próby uzyskania 
względnej choćby niezależ-
ności na polskim podwór-
ku. Dopóki wpadki Dudy nie 
zagrażają partii, prezes się nimi nie 
martwi. Inna sprawa, że Andrzej 
Duda to człowiek, który w sposób 
oczywisty jest nie na swoim miejscu  
i ma do tych wpadek niebywały wręcz 
talent. Także jego dziwne zachowa-
nia, nagłe napady wesołości lub zło-
ści podczas publicznych przemówień 
powinny zainteresować opinię pu-
bliczną. Duda zagraża godności urzę-
du Prezydenta RP, a przez to – nam 
wszystkim, gdyż naraża na szwank 
pozycję polityczną, a nawet gospo-
darczą Rzeczypospolitej. To dlatego 
wraz z Marcinem Celińskim napi-
saliśmy tę książkę. Chodzi nie tylko  
o ujawnienie prawdy na temat Andrze-
ja Dudy, ale paradoksalnie – o obronę 
jego urzędu. Bronimy Prezydenta RP 
przed prezydentem przez małe „p”. 
Albo przez małe „pu”. Istnieje bo-
wiem chiński ideogram      , który czy-
ta się „pu”. Znaczy to „sługa”.

– Dziękuję za rozmowę.
Monika Piotrowska Marchewa

Tomasz Piątek – dziennikarz prasowy  
i radiowy oraz pisarz, pracował m.in. dla 
„Polityki”, RMF FM, „La Stampy”, Infora-
dia. Pisał do „Krytyki Politycznej” i został 
stałym felietonistą „Gazety Wyborczej”. 
Jego debiutem książkowym była po-
wieść „Heroina”, oparta częściowo na 
własnych doświadczeniach. Publikował 
również kryminały („Kilka nocy poza 
domem”, „Bagno”) i fantastykę (trylogia 
„Ukochani poddani cesarza”). Za po-
wieść „Pałac Ostrogskich” został nomi-
nowany do Nagrody Literackiej „Nike”.
Wydana w 2017 książka „Macierewicz  
i jego tajemnice”, w ciągu miesiąca 
sprzedała się w liczbie 100 tysięcy eg-
zemplarzy. Piątek opisał w niej powią-
zania ministra Antoniego Macierewicza 
z osobami, które – co znalazło odbi-
cie w dokumentach – miały styczność  
z rosyjskim wywiadem. Za tę publikację 
otrzymał Nagrodę Wolności Prasy, przy-
znawaną przez międzynarodową orga-
nizację Reporterzy bez Granic we współ-
pracy z telewizją TV5 Monde.
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Niewątpliwie ostatnie tygodnie 
są traumatycznym przeżyciem dla 
każdego człowieka. Dla młodsze-
go pokolenia jest to szczególne do-
świadczenie. Nigdy przecież nie 
przeżyliśmy podobnej tragedii, na 
tak ogromną skalę. 

Codziennie zmagamy się ze stre-
sem związanym z życiem naszych 
bliskich, pracą i pieniędzmi, no  
i oczywiście – wszelkiego rodzaju 
egzaminami. Pozwolę sobie wypo-
wiedzieć się za młodzież, która wła-
śnie w tym roku ma przystąpić do 
egzaminów. Tak jak wspomniałam 
– jest to dla nas nowa sytuacja, nie 
doświadczyliśmy zakazu wychodze-
nia z domu na x tygodni, na ulicach 
nie było policji, która patrolowa-
ła obywateli, nie było limitu osób, 
które mogły przebywać w sklepie. 
W mediach społecznościowych i w 
telewizji, w których spędzaliśmy  
i spędzamy mnóstwo czasu, mogli-
śmy oderwać się chociaż na chwilę, 
od dnia codziennego – natomiast 
teraz, z każdej strony jesteśmy oto-
czeni informacjami o wirusie (co jest 
oczywiście zrozumiałe). 

Przez to wszystko czujemy nie-
pokój i dezorientację. Nie mogę spo-
tkać się ze swoją przyjaciółką, z któ-
rą spędzałam każdą wolną chwilę, 
a teraz możemy tylko porozmawiać 
przez telefon. Moja mama pracuje  
w sklepie i jest zmuszona przebywać 
w nim nawet po 12 godzin dzien-
nie. Jest jej bardzo ciężko, bo boi się  
o swoje zdrowie, nie tylko fizyczne, 
ale też psychiczne. Nie wszyscy lu-
dzie stosują się do odgórnych wy-
mogów i w sklepie znajduje się po 
kilkadziesiąt osób naraz. Martwię się 

o nią, bo nie tylko naraża się na ryzy-
ko zakażenia wirusem, ale też może 
zwyczajnie być przepracowana i bar-
dzo zmęczona. 

Moi znajomi mają podobnie. Wik-
toria, która jest studentką, mieszka 
już sama w kawalerce i tydzień temu 
została zwolniona z pracy. Mając za-
ledwie 20 lat, ma ogromny problem, 
bo nie może zerwać umowy na wy-
najem mieszkania – wiążą się z tym 
kary pieniężne – a jednocześnie nie 
ma pieniędzy na opłaty i życie co-
dzienne. Klaudia, która jest wolonta-
riuszką, nie jest jeszcze pełnoletnia. 
Z dobrej woli chciała zrobić zakupy 
dla pary starszych osób, w trosce  
o ich zdrowie, ale nie mogła tego zro-
bić – dwójka policjantów zatrzymała 
ją i odwiozła do domu ze względu na 
jej wiek. 

Jesteśmy źli i zestresowani. Po-
mimo licznych próśb i różnych ini-
cjatyw, nadal nie otrzymaliśmy infor-
macji o tym, co ma się dziać. Dlaczego 
rząd, który ma dbać o obywateli, nie 
zapewnia godnych warunków do ży-
cia, swoimi wypowiedziami kompro-
mituje nauczycieli i nie dba o intere-
sy młodzieży? 

W tych trudnych chwilach po-
winniśmy wspierać się nawzajem. 
No właśnie – jedyne co zauważyłam, 
to fakt, że my jako społeczeństwo 
wspieramy się. Od rządu nie otrzy-
maliśmy żadnego wsparcia – braku-
je pieniędzy i licznego sprzętu me-
dycznego. Nie tylko ja chciałabym 
wiedzieć, co będzie z maturami i jak 
będzie rozwiązany problem pomocy 
gospodarce w Polsce. Urodziłam się 
we Wrocławiu i nie chcę opuszczać 
kraju, tylko dlatego, że rząd nie jest 
w stanie zapewnić mi i mojej rodzi-
nie godnych warunków do życia. To 
jest moje miasto i mój kraj, który ko-
cham i chciałabym tutaj zostać. 

Wierzę w to, że po tym wszyst-
kim co się stało i dzieje się nadal, 
ludzie w końcu się obudzą, zobaczą 
rzeczywistość, w której żyjemy i ra-
zem zaczniemy wprowadzać zmiany, 
przynoszące korzyści dla każdego 
Polaka.

Agata Biegus

CZAS EPIDEMII
okiem maturzystki

Fot. Agata Biegus
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Głośnym ostatnio tematem sta-
ły się lekcje emitowane przez TVP. 
Przyznam, że jako nauczycielka ma-
tematyki sama nie mogłam uwierzyć 
w to, co zobaczyłam. Zwłaszcza, że 
na bieżąco śledzę pracę nauczycieli  
i rzeczywistość zdecydowanie od-
biega od poziomu zaprezentowane-
go przez TVP. W sieci można znaleźć 
mnóstwo wspaniałych inicjatyw 
oraz lekcji on-line nagrywanych  
i udostępnianych przez nauczycieli 
nie tylko swoim uczniom. Prześladu-
je mnie myśl, dlaczego nie skorzysta-
no z tego co jest dobre, zamiast pró-
bować wyważać łomem otwarte już 
drzwi. Gdyby ktoś się postarał przy-
gotować na podstawie tych dobrych 
materiałów odpowiednią scenerię, 
wykorzystując możliwości jakie 
przecież posiada telewizja – lekcje 
mogłyby stać się dla dzieci prawdzi-
wą inspiracją do zdobywania wiedzy. 

O co tutaj chodzi? Przecież TVP 
otrzymała ogromne pieniądze na 
swoją działalność i niewątpliwie 
wynagrodzenie autorów rzetelnych, 
ciekawych i zgodnych z podstawą 
programową publikacji nie nad-
szarpnęłoby w sposób szczególny jej 
budżetu. Równocześnie można było-
by ogłosić konkurs na najciekawsze 
lekcje, zatrudnić metodyków i wy-
brać najlepsze prezentacje. 

Zanim ruszył program „Szkoła 
z TVP” nauczyciele na różne sposo-
by docierali do swoich uczniów po-
magając dostosować się do nowych 
szkolnych realiów, ale też oferując 
im psychologiczne wsparcie. Wiemy 
dobrze, co to jest odpowiedzialność 

za młodych ludzi. Pomimo publicz-
nej nagonki w mediach i haniebnych 
słów ministra edukacji narodowej, 
że to jest szansa na to, aby nauczycie-
le także pokazali, że nie tylko potrafią 
strajkować i ubiegać się o wyższe wy-
nagrodzenia, ale także są po prostu 
dobrymi wychowawcami i nauczycie-
lami. 

W TVP można było zrobić wiele 
i na pewno lepiej. Tymczasem po-
stawiono na bylejakość. Podobnie 
jak zalanie opinii publicznej infor-
macjami, że nauczanie online  działa 
bez zarzutu, zarzucenie nauczycieli 
przypadkowym zbiorem linków  do 
„pomocnych materiałów” tylko po 
to, żeby pokazać, że „coś” zostało 
zrobione, że podjęto  już niezbędne 
działania. 

Chcemy podkreślić, że całkowi-
ta odpowiedzialność za podawanie 
uczniom wątpliwych merytorycz-
nie treści oraz kreowanie fatalnego 
i krzywdzącego wizerunku polskiej 
szkoły i nauczycieli spada na Ministra 
Edukacji Dariusza Piontkowskiego  

i Premiera RP Mateusza 
Morawieckiego. W ich 
gestii leży ewentualne 
rozliczenie osób, które 
są producentami ma-
teriałów emitowanych 
w paśmie Szkoła z TVP 
– piszą nauczyciele  
w liście otwartym do 
ministra edukacji i pre-
miera RP. 

Prawda jest taka, że 
większość z nas – na-
uczycieli pracuje teraz 
po 12 godzin na dobę, 

starając się łączyć opiekę 
nad swoimi uczniami z opie-
ką nad własnymi rodzinami. 
Próbujemy robić co się da, 
ale nie sposób tak zwyczajnie 
z dnia na dzień przestawić 
szkoły z XIX wieku na szkołę 
XXI wieku. Musimy też dostosować 
naszą pracę do możliwości uczniów.  
I to zarówno tych sprzętowych (wie-
lu uczniów ma problem z dostępem 
do sieci, komputera lub zwyczajnie 
brakuje im umiejętności wykorzy-
stywania polecanych aplikacji), jak  
i psychologicznych. Uczniowie za-
miast wymagań edukacyjnych nie-
rzadko potrzebują teraz zwyczajne-
go wsparcia psychicznego. Wtłoczeni 
nagle w zupełnie nową, nieznaną im 
rzeczywistość, pozbawieni bezpo-
średniego kontaktu z rówieśnikami 
tracą grunt pod nogami. Z dnia na 
dzień coraz więcej rodziców traci 
pracę, co jest dodatkowym źródłem 
potężnej frustracji. 

My sami pracujemy najczęściej 
na własnym, niekoniecznie nowo-
czesnym sprzęcie, uczestniczymy  
w webinariach, wyszukujemy w sieci 
atrakcyjne lekcje zdalne, tworzymy  
i nagrywamy je sami. Komunikujemy 
się z uczniami m.in. poprzez apli-
kację Messenger, klasowe skrzynki 
poczty elektronicznej. Udzielamy 
indywidualnych porad, wskazówek  
i przekazujemy zwykłe słowa wspar-
cia. Staramy się, ale przecież nikt nas 
do tego nie przygotował. 

Tymczasem na próżno oczekuje-
my słów wsparcia od naszych władz. 
Zamiast tego każe się nam sporzą-
dzać sprawozdania, zestawienia 
i wnioski. Po raz kolejny to na nas 
zrzuca się odpowiedzialność za nie-
wydolność systemu oświaty. Zamiast 
zaufania, otrzymujemy jedynie ko-
lejne zadania. Mamy też udowadniać 
że przepracowaliśmy odpowiednią 
liczbę godzin, pod groźbą niewypła-
cenia należnego nam wg prawa wy-
nagrodzenia. To żenujące. A co, jeśli 
wykażę, że zamiast 40 godzin w ty-
godniu pracuję teraz 60? I w jaki spo-
sób liczyć godziny pracy w soboty  
i niedziele? Pozostaje nam apel – NIE 
PRZESZKADZAJCIE NAM W PRACY. 

Elżbieta Majewska-Cieśla

Edukacja 
z

TVPiS 

Nauczyciele też uczą się korzystać z nowych mediów, 
choć nie wszyscy uczniowie mają możliwość pracy onli-
ne w czasie rzeczywistym.
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Wojska radzieckie pojawiły się 
w Polsce z końcem wojny – to one 
wyzwalały, razem z wojskiem pol-
skim, ludność polską spod okupacji 
niemieckiej. Jednak nie wycofały się 
wraz z zakończeniem działań wo-
jennych. Stacjonowały nadal, w za-
mkniętych enklawach, na terenach 
tzw. Ziem Odzyskanych. 14 maja 
1955 został podpisany Układ War-
szawski, a 17 grudnia 1956  – umo-
wa o statusie prawnym wojsk ra-
dzieckich przebywających na terenie 
Polski. Wcześniej ich pobytu nie 
regulowało żadne prawo. Porozu-
mienia utrwaliły eksterytorialność 
garnizonów, liczba żołnierzy została 
ustalona na 62-66 tys. Nieoficjalnie 
nikt jednak nie wie, ilu żołnierzy ra-
dzieckich naprawdę stacjonowało na 
terenie Polski. Pozostanie to tajem-
nicą przez niemal pół wieku. 

Otoczone zasiekami garnizony 
wojsk radzieckich ciągnęły się od 
południa do północy, od Dolnego Ślą-
ska do Pomorza Zachodniego: Świę-
toszów, Pstrąże, Borne Sulinowo.  
W Trzebieniu stacjonowała radziec-
ka Dywizja Pancerna. W Szprotawie 
i w Krzywej, w Żaganiu i Brzegu zo-
stali lotnicy. Garnizony saperskie, 
łączności i transportowe były w Ja-
worze, w Strzegomiu, w Świdnicy  
i na przedmieściach Wrocławia. Nie 
było ich jednak na żadnych oficjal-
nych mapach. 

W 1976 do konstytucji PRL zo-
staje wpisana wieczysta przyjaźń ze 
Związkiem Radzieckim, a obecność 
wojsk radzieckich w Polsce ponow-
nie usankcjonowana. 

Wiadomo, że wraz z tymi woj-
skami pojawiły się na ziemiach pol-
skich nowe rodzaje broni – w tym 
broń atomowa. Stało się to z powodu 
powolnej komunikacji. Gdy w 1965 
wojska Układu Warszawskiego ćwi-
czyły atak jądrowy na Europę, głowi-
ce jechały ze ZSRR koleją i drogami, 

płynęły morzem i leciały w powie-
trzu, ale każda z tych dróg (co prze-
ćwiczono) zajmowała za dużo czasu. 
Głowice zawsze docierały za późno. 
Dwa lata po manewrach ministrowie 
obrony PRL i ZSRR podpisali w Mo-
skwie umowę: na zachodniej ścianie 
Polski, przy garnizonach radziec-
kich, ukryte wśród jezior i lasów, 
mają być zbudowane trzy magazy-
ny broni jądrowej. Zaprojektowane 
przez Rosjan bunkry, zbudowały 
polskie wojska inżynieryjne i cywil-
ne przedsiębiorstwa, przekonane, że 
konstruują tajną instalację dla wojsk 
łączności. 

I tak, w 1970, Armia Radziecka 
odebrała trzy identyczne magazyny: 
Obiekt 3001 (w Podborsku), Obiekt 
3002 (w Brzeźnicy-Kolonii) i Obiekt 
3003 (w Templewie). Otoczone mu-
rem z podwójnych zasieków i prze-
wodów wysokiego napięcia, z góry 
przykryte pagórkami porośniętymi 
sosnami i paprociami. Między ogro-
dzeniami czekały psy na długich łań-
cuchach, miny sygnałowe, strażnice 
ze strzelcami wyborowymi, stanowi-
ska z bronią maszynową. Teren pa-
trolował specnaz. Drogi prowadzące 
do baz przykrywała siatka maskująca. 

Do magazynu z głowicami wcho-
dziło się przez cztery pary stalowych 
drzwi, każde grube na pół metra. 
Odblokowywał je mechanizm hy-
drauliczny po wpisaniu kodu, zmie-
nianego codziennie. Każdej hali 
strzegł alarm, a żołnierze w rozdziel-
ni nadzorowali dosłownie wszystko: 
ogrzewanie, chłodzenie i poziom fe-
kaliów w zbiorniku. W każdej chwili 
mogli uwięzić ludzi w środku. Wraz z 
przechowywanymi tu, w temperatu-
rze od plus pięciu do piętnastu stop-
ni, leżącymi na wózkach z ogromny-
mi kołami, głowicami atomowymi. 
Skarbiec atomowego Ali Baby. 

Gdy głowice atomowe tu sobie 

leżały, polscy dyplomaci domagali 
się w ONZ denuklearyzacji i likwida-
cji podobnych składów w Niemczech 
Zachodnich. 

W Polsce o atomówkach wiedzia-
ło 12 oficerów wysokiej rangi. Infor-
macje były zamknięte w sejfach szta-
bowych, w kopertach podpisanych 
kryptonimem „Wisła”. W teczce Wi-
sły można było znaleźć informacje, 
że w połowie lat 80. w bunkrach było 
magazynowane: 14 głowic o mocy 
500 kiloton, 35 – o mocy 200 kilo-
ton, 83 – o mocy 10 kiloton, 2 bom-
by lotnicze o mocy 200 kiloton, 24 –  
o mocy 15 kiloton i 10 – o mocy 0,5 
kilotony. 168 ładunków jądrowym 
mniej więcej po 60 w każdym bun-
krze. W sumie to 1039,6 Hiroszimy. 
(„Little Boy” zrzucony na Hiroszimę 
miał 15 kiloton). 

W razie wybuchu wojny Polacy 
mieli głowice odebrać i przetrans-
portować dalej do radzieckich bata-
lionów na Zachodzie. A gdy zajdzie 
potrzeba – użyć. Podczas ewentual-
nej wojny z NATO setki tysięcy żoł-
nierzy, tysiące czołgów miały prze-
jechać przez Polskę. Przygotowana 
była odezwa do władz Kopenhagi, bo 
w wypadku wojny, Polacy mieli de-
santować się na plaże w Danii. 

Atomówki wyjechały z Polski 
jeszcze przed 1990 rokiem i roz-
wiązaniem Układu Warszawskiego. 
NATO wykreśliła wtedy Polskę z listy 
celów atomowych. Ale teczka Wisły 
została odtajniona dopiero w 2006 
roku. 

Czy wszystkie ładunki wyjecha-
ły z Polski? Czy Rosjanie handlowali 
nimi po roku 1989, gdy już było wia-
domo, że ich czas w Polsce jest poli-
czony, podobnie jak handlowali inną 
bronią i mieniem wojskowym, wy-
przedawanym za bezcen – każdemu, 
kto chciał zapłacić? 

Żaden z rządów polskich po 1989 
nie zajął się rzetelnie tą sprawą i nie 
przedstawił należytego raportu.

DWŻ

Tekst powstał na podstawie książ-
ki: Grzegorz Szymanik, Julia Wizowska, 
Długi taniec za kurtyną. Pół wieku Ar-
mii Radzieckiej w Polsce, Wydawnictwo 
Czarne, Wołowiec 2019.

TAJEMNICA 
POLISZYNELA



Numer 4 (50), Kwiecień 2020 9      

Disco Legal 
na Rondzie Praw Kobiet

Żądanie legalizacji aborcji oraz 
hasła antyfaszystowskie i prokli-
matyczne wybrzmiały 8 marca 
2020 roku na Rondzie Dmowskiego  
w Warszawie. Przemianowania ron-
da na Rondo Praw Kobiet domaga 
się m. in. Warszawski Strajk Kobiet, 
współorganizator wydarzenia Disco 
Legal – ulicznego disco, które odbyło 
się tutaj po raz drugi. Do walki i do 
tańca zagrzewała DJ Wika. 

Marta Lempart pytała: Dlaczego 
teraz? Dlatego, że za legalną aborcją 
w Polsce jest już 69% osób. Jeśli ktoś 
mówi, że jest „pół na pół” (ze zwo-
lennikami zaostrzenia, których jest 
11%), że „nie wiadomo”, to manipu-
luje albo zwyczajnie kłamie. Wszystko 
wiadomo! Dlatego będziemy mówić 
aborcja, aborcja, aborcja – będziemy 
mówić to publicznie, będziemy mówić 
to 100 razy dziennie!

 
Edukacja, bo mamy prawo wie-

dzieć/ Antykoncepcja, bo mamy pra-
wo wybrać/ Aborcja, bo nasze ciała 
są nasze – tak Natalia Pancewicz  
i Karolina Micuła zaczęły dynamicz-
ne skando haseł – Aborcja! Legalna! 
Bezpieczna i darmowa!; Aborcja! Le-
galna! Teraz, teraz, teraz!; Kler nie 
rodzi! Niech nie rządzi!

Ogólnopolski Strajk Kobiet 
współpracuje z ruchami kobiecymi 
w Ameryce Łacińskiej od samego po-
czątku, tworząc razem z nimi global-
ny ruch Międzynarodowego Strajku 
Kobiet, który po raz pierwszy odbył 
się 8 marca 2017 roku w prawie 60 
krajach świata. Na Disco Legal nie 
zabrakło innego południowoamery-
kańskiego wątku – działaczki Straj-
ku Kobiet odtańczyły wraz z uczest-
nikami El violador eres tu – taniec 
chilijskiego kolektywu Lastesis. Kle-
mentyna Suchanow, która właśnie 
wydała książkę To jest wojna. Kobiety, 
fundamentaliści i nowe średniowiecze 
o buncie kobiet i sieciach fundamen-
talistów religijnych, po hiszpańsku 
przekazała wyrazy solidarności ak-
tywistkom po drugiej stronie globu. 

To my jesteśmy linią oporu, to my 
jesteśmy barykadą! Tak Bożena Przy-
łuska i Agnieszka Czerederecka za-
grzewały uczestniczki i uczestników 
do sprzeciwiania się neofaszyzmowi, 
odnosząc się do faktu, że rondo im. R. 
Dmowskiego w Warszawie jest miej-
scem symbolicznym dla polskich 
brunatnych koszul. To właśnie ono  
– w wersji spowitej dymem i ogniem 
z nielegalnych rac – uwieczniane jest 
zazwyczaj na przerażających zdję-

ciach z Marszów Niepodległości. 

Ogólnopolski Strajk Kobiet za-
prosił na swoje disco także ruch 
klimatyczny Extinction Rebellion, 
którego aktywistka mówiła do zgro-
madzonych – Jestem kobietą, więc je-
stem feministką. Jestem człowiekiem, 
więc walczę o klimat!.  

Na Disco Legal pojawiły się m. in. 
Anna Maria Żukowska i Katarzyna 
Kotula, które przedstawiły projekt 
legalizacji aborcji, który ma trafić 
wkrótce do Sejmu. Obejmuje on nie 
tylko dostęp do aborcji, ale i dostęp 
do edukacji seksualnej i antykon-
cepcji (w tym awaryjnej), a także do 
opieki ginekologicznej. Katarzyna 
Kotula (występująca w podwójnej 
roli – jako posłanka i jako jedna z li-
derek i działaczek Ogólnopolskiego 
Strajku Kobiet) stwierdziła: walka 
o legalną aborcję jest walką o demo-
krację! Nie ma demokracji bez praw 
człowieka!

Marta Lempart

Mapa billboardów: 
#LegalnaAborcjaTeraz
Sklep internetowy z chustkami:
#LegalnaAborcjaTeraz

Od Redakcji: na 10. posie-
dzeniu Sejmu, 15-16 kwiet-
nia zaplanowano pierwsze 
czytanie projektu Kai Godek, 
który przewiduje całkowity 
zakaz aborcji. Projekt ten 
trafił do sejmowej „zamra-
żarki” po „Czarnym Piątku” 
(23 marca 2018) zorganizo-
wanym przez OSK.

Disco Legal – 8 marca 2020, Warszawa. Fot. (1) Archiwum Strajku Kobiet, (2) Wiktoria Konwent.

https://bit.ly/2I6qwEj
https://bit.ly/2Th1LvG
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Koronawirus nie ma 
względu na osobę. Premier 
Boris Johnson, książę Karol, 
aktor Tom Hanks, minister 
Michał Woś i wiele innych lu-
dzi z pierwszych stron gazet 
– zarażeni. Wierni różnych 

wyznań, bezwyznaniowi, świeccy, 
duchowni, żadnej grupy choroba 
nie omija. Nie ma jeszcze szczepion-
ki, wirusa leczy się objawowo, więc 
jedynym narzędziem obrony po-
zostaje odporność. Wierzący mają 
jeszcze modlitwę. Aby jednak ta była 
skuteczna, musi być połączona z czy-
nami. Kościół katolicki w Polsce po-
czątkowo o tym zapomniał, dopiero 
później podjął sensowne kroki.

Gdy w Polsce pojawiły się pierw-
sze przypadki chorych, a rząd zaczął 
wprowadzać restrykcje, rodzimy 
Kościół głosem abp. Stanisława Gą-
deckiego, przewodniczącego Konfe-
rencji Episkopatu Polski, mówił, że 
w świątyniach leczy się ducha, tak 
jak w szpitalach leczy się ciało, więc 
nie wyobraża sobie, żeby te były za-
mknięte. Polecił jedynie organizowa-
nie większej liczby mszy w niedziele, 
żeby w każdej uczestniczyło mniej 
wiernych (bez wytycznych, kto ma 
ich liczyć). Równolegle miało się od-
być zebranie KEP, które odwołano 
właśnie ze względu na koronawirusa 
(sic!). Wszystko wyglądało więc tak 
jakby pasterze zostali w budynku,  
a owce wysłali na pastwisko, gdzie 
czają się wilki. Jednak w rzeczywi-
stości zabrakło po prostu wyobraź-
ni. Gdy wirus był odległym tematem 
widzianym na ekranach telewizora, 
to go bagatelizowano, ale jeśli już 
ewentualność jego pojawienia się 
zapukała bezpośrednio do drzwi sa-
mych hierarchów, przyszło otrzeź-
wienie.

Dlatego KEP, po rozmowach  
z premierem Morawieckim, wpro-
wadził wymóg uczestniczenia we 
mszy maksymalnie do 50 osób, przy 
czym nakazano sprawdzać stan 
liczbowy. Jednocześnie udzielono 
dyspensy z uczestniczenia w litur-
gii i alternatywnie zaproponowano 
oglądanie transmisji medialnych. To 

zawsze coś, natomiast na wirusa za 
mało. Wierni wciąż gromadzili się 
w jednym pomieszczeniu, wpraw-
dzie w mniejszej ilości, ale jednak, co 
groziło rozprzestrzenianiem się cho-
roby. Później okazało się, że jeden  
z księży zaraził innych podczas spra-
wowania swojej posługi. Właściwie 
przez dłuższy czas, jak na szybki roz-
wój epidemii, nie było wiadomo, czy 
Kościół w Polsce ograniczy bardziej 
uczestnictwo wiernych we mszach. 
Tymczasem Watykan wysyłał coraz 
to nowsze instrukcje dotyczące po-
stępowania w dobie pandemii, w kra-
ju zaczęto zamykać szkoły, instytucje 
kultury, galerie handlowe, liczba za-
rażonych ciągle się zwiększała, więc 
wspólnota w końcu dostosowała się 
do zasad bezpieczeństwa i obniżyła 
liczbę wiernych mogących uczestni-
czyć w liturgii do pięciu osób. A może 
uległa naciskom zewnętrznym?

Ciężko odpowiedzieć na to py-
tanie. Na pewno jednak martwi, 
z perspektywy wiary, sposób po-
strzegania niektórych ludzi Kościoła 
(również wiernych świeckich) litur-
gii oraz jej centrum – Eucharystii.  
Z wielu wypowiedzi zasłyszanych  
w mediach, ale też na żywo wynika 
jakoby uczestniczenie w mszy i ho-
stia (Ciało Chrystusa) były uwolnio-
ne od zasad biologicznych, jakby tam 
koronawirus nie miał wstępu, bo to 
są sytuacje, miejsca, obiekty świę-
te. Warto więc wspomnieć, że już  
w średniowieczu, gdzie organizo-
wano pochody modlitewne mające 
przebłagać Boga by oddalił zarazy, 
ludzie w końcu dochodzili do wnio-
sku, iż podczas nich ludzie zarażają 
się od siebie prawdopodobnie przez 
powietrze i próbowali temu przeciw-
działać. Zatem uważanie z automa-

tu, że skoro jesteśmy u Boga, to On 
nas uchroni przed zarażeniem jest  
w pewnym sensie wystawianiem 
Go na próbę, co doskonale można 
wyobrazić sobie właśnie w okresie 
Wielkiego Postu, kiedy szatan kusi 
Jezusa, by ten skoczył że skały, gdyż 
aniołowie nie pozwolą Mu zrobić 
krzywdy. To dotyczy też sporej ilości 
księży, którzy dzisiaj szydzą z zaka-
zów narzuconych na Kościół.

Na szczęście ludzi rozsądnych  
w Kościele jest dość dużo. Zanim 
hierarchowie podjęli słuszne de-
cyzje, już wtedy na drzwiach wielu 
świątyń dostrzegalne były kartecz-
ki z napisem: „Namawiamy raczej, 
żeby korzystać z transmisji...”. Sporo 
duchownych przekonywało za po-
średnictwem mediów społeczno-
ściowych, by zostać w domu. Znaleźli 
się nawet tacy, którzy wywiesili na 
jednym z budynków gigantyczny ba-
ner, na którym wyrażono tęsknotę za 
wiernymi. To miłe.

Natomiast miło nie będzie, jeśli 
w przyszłości wspólnota nie zmieni 
sposobu postrzegania praw święto-
ści, które, owszem, dopuszczają cuda 
podobnie jak skuteczność modlitwy. 
Jednakże niezwykle rzadko dzieje 
się to bez współdziałania wiernego. 
Jak w kawale, gdzie facet chciał wy-
grać w totolotka, modlił się do Boga, 
ale nic to nie dawało. W końcu Bóg 
mu odpowiedział: daj mi w końcu 
szansę, wyślij kupon. Czyli zastosuj 
prewencję. Chroń siebie i innych,  
w których przecież według teologii, 
podobnie jak w Eucharystii, również 
jest obecny Jezus.

Paweł Brol, KOD Opolskie

JAK KOŚCIÓŁ 
ZAREAGOWAŁ  
NA PANDEMIĘ?
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No i już wszystko wiemy. Jarosław Kaczyński ra-
czył wyjść z ukrycia, by przekazać wiadomość, na którą 
cała Polska czekała niecierpliwie. Wybory prezydenckie 
odbędą się 10 maja i nie ma żadnej siły, by to zmienić. 
Choćby w urnach, ale do urn wyborczych pójdziemy. Tak 
rzecze prezes, a co on mówi, to święte i nie podlegające 
żadnej dyskusji.

Dlaczego facet tak się uparł na tego 10 maja? Od-
powiedź prosta. Toż to jedyny i najlepszy czas, by sko-
rzystać z koniunktury partyjnej i koronawirusa, które 
działają zdecydowanie na korzyść jednego kandydata. 
Gdyby się przyjrzeć sondażom, to słupki poparcia dla 
Zjednoczonej Prawicy i samego Dudy idą w górę, więc 
jeszcze kilka głębokich wdechów, kilka spektakularnych, 
świetnie sprzedanych przez media reżimowe newsów 
w walce z wirusem, kilka przykładów na to, że tylko ten 
rząd i ten prezydent potrafią zapanować nad wszystkim 
i pozostaje nadzieja, że do 10 maja uda się dotrwać na 
fali propagandowego sukcesu, a potem… potem niech 
się wali. Niech się dzieje, co chce, ważne, że cała władza  
w rękach prezesa i opozycja będzie mogła mu podskoczyć.

Kaczyński naprawdę wie, co czyni. Teraz jest to wła-
śnie ten czas, gdy opozycja ma wielkie trudności z prze-
biciem się przez przekazy jedynej słusznej partii. Ulotek 
nikt nie rozdaje, bo przecież kwarantanna. Spotkań ulicz-
nych brak, bo koronawirus nie śpi. Telewizja reżimowa 
ma w nosie zasady i promuje tylko Dudę, zapominając, że 
w trakcie kampanii wyborczej, powinna sprawiedliwie 
rozdzielać czas antenowy pomiędzy kandydatami. 

Tak więc, biegiem zostaje przepchnięty Pakiet An-
tykryzysowy. Wprowadzony w życie na kilkadziesiąt 
dni przed wyborami, nie da się sprawdzić i ocenić, więc 
na bank nie wpłynie negatywnie na wyniki wyborów, 
a wręcz przeciwnie. W kwietniu rząd wypłaci też Trzy-
nastki, za które wdzięczni emeryci zagłosują tak, jak Bóg 
i partia przykazują. Na okrągło będzie nam się wciskać 
kit o świetnym przygotowaniu do walki z tą paskudą  
w koronie, coraz bardzie wymęczony Szumowski z pod-
krążonymi oczami będzie rozsiewał przed nami tę nie-
ustającą troskę o nasze zdrowie i bezpieczeństwo, Mo-
rawiecki pójdzie za ciosem i ogłosi wielki sukces, bo 
przecież Polska jest pierwsza, najlepsza, a inne państwa 
bezczelnie ściągają nasze rozwiązania, by wprowadzać je 
u siebie, a gdy przyjdzie już koniec wirusa, to cały świat 
będzie zawdzięczał to nam i tylko nam. 

Nie ma opcji, by lud nie kupił tego populistycznego 
bełkotu. A co go obchodzi, że już na początku stycznia 
rząd wiedział o zbliżającej się zarazie. Wiedział i… nic  
z tym nie zrobił. Liczył na cud? Liczył, że wstawiennic-
two u Matki Boskiej i Trójcy Przenajświętszej wystarczy? 
A może poszedł w zaparte, uważając, że jak się o czymś 
nie myśli, to tego po prostu nie ma? Ot, klasyczna forma 
wyparcia. 

Czy ważne dla ludu są informacje o niewy-
rabiających lekarzach, fatalnym zaopatrzeniu 
szpitali, ogólnopolskiej akcji szycia maseczek, bo 
państwo nie zadbało o odpowiednią ich ilość? Co 
go interesuje, że najprawdopodobniej są zaniżane licz-
by osób zarażonych, że wykonuje się za mało testów? 
Lud nie będzie zastanawiał się nad tym, że gdy w 2015 
roku PiS dorwało się do władzy to odrzuciło przygoto-
wany przez poprzedni rząd Narodowy Program Antyter-
rorystyczny (NPA) na lata 2015-19, którego częścią był 
program ds. Likwidacji Zagrożeń CRBN (chemicznych, 
biologicznych, radiacyjnych i nuklearnych). Potem par-
tia rządząca zmarginalizowała całkowicie Rządowe Cen-
trum Bezpieczeństwa, którego rolą były właśnie działa-
nia w takiej sytuacji, jaką mamy dzisiaj.  

Zamiast więc dostrzegać teraźniejszość opartą na 
prowizorce, chaosie, braku skoordynowanych działań, 
budowaniu na wariata strategii walki z epidemią, lud po-
zostanie bałwochwalczo zapatrzony w partię rządzącą 
jak w Mesjasza, który niesie prawdziwe wyzwolenie, jest 
lekiem na całe zło i uratuje nas przed zagładą. Uwielbia 
Dudę, bo jest on na pierwszej linii frontu, fotografuje się 
na okrągło wszędzie, gdzie tylko się da i z wielką troską 
pochyla się nad nami, swoim biednym narodem. Chwała 
mu więc za to…

Przełożenie terminu wyborów rodzi niebezpieczeń-
stwo gwałtownego oświecenia ludu, który w końcu do-
strzeże, że słowa partii rządzącej znacznie odbiegają od 
realiów i się wkurzy, co wpłynie na wyniki wyborcze  
i Duda pójdzie w odstawkę. A bez Dudy prezes nie bę-
dzie miał pełni władzy, więc facet nie ma wyjścia, musi 
trwać przy swoim. Choćby w urnach, ale do urn wybor-
czych pójdziemy 10 maja… ku chwale prezesa, PiS i pana 
Dudy… w Trójcy Świętej i Jedynej.

Tamara Olszewska

Spotkajmy się przy urnie...
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(73)
Ledwo spojrzałem na mojego Kota, od razu nabrała 

mnie chęć, aby mu – pyskatemu wywrotowcowi – wy-
garnąć. 

– Ten koronawirus to kara Boska za LGBT i za zbyt 
małe wsparcie finansowe mediów ojca Rydzyka! I kara 
za to, że koty marcują nawet w kwietniu i na kocią łapę! 
– wyrzuciłem jednym tchem. 

– Oj, Pańciu, jaki koronowirus? Jaka kara? – zdumiał 
się futrzak. – Nie słyszałeś prezesa Kaczyńskiego? Nie ma 
powodów do przełożenia majowych wyborów. Przecież 
wszystko funkcjonuje normalnie. A jak powiedział pre-
mier Morawiecki – nowo normalnie, choć nie określił, na 
czym polegała normalność stara. 

Tu futrzak zabił mi ćwieka. Wprawdzie nie wolno mi 
wychodzić z domu, a pisząc na komputerze nakładam 
maseczkę, aby przychodzące mejle mnie nie zaraziły, 
ale zdanie Prezesa – rzecz święta. Do tego stopnia świę-
ta, że za zwykłym posłem powtórzyła marszałek Witek 
– nie ma podstaw do przesunięcia wyborów. 

– W takim razie duchowni mówiący o karze Boskiej 
zapewne się mylą – odpowiedziałem. 

Zwierzak wypił miseczkę czegoś mocniejszego i po-
twierdził: – Tak, bo nie jest to żadna kara Boska, lecz 
nagroda. Za to, że Polacy wybrali PiS i Andrzeja Dudę. 
I – zdaniem Prezesa – trzeba, żeby Polacy wybór Dudy 
powtórzyli.

– I co będzie jak ten wybór w maju powtórzą? – za-
ciekawiłem się. 

– Kolejna nagroda – odparł futrzak. – Trzęsienie zie-
mi, susza i dżuma.

m

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

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

Santander Bank
96 1090 2590 0000 0001 3653 6051

KOMITET SPOŁECZNY BIULETYNU DEKODER 
Tytuł wpłaty: Druk DEKODERA

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

Rys. Włodzimierz Stelmaszczyk

„
Polska, to taki nietypiczny 

burdel. Prawnicy decydują, czy 
zmieniać opony, sportowcy tłuma-
czą, jak walczyć z koronawirusem, 
policja walczy ze spacerowiczami, 
przestępcy uchwalają ustawy, histo-
rycy dbają o gospodarkę, a alfons  
i oszust wszystkich kontroluje, żeby 
było uczciwie. Tylko ku... się pocho-
wały, żeby nie złapać zapalenia 
płuc.

”– komentarz Internauty


