
No to się porobiło! 
Syta, liberalna Polska od Bałtyku po Tatry sta-

nęła w niemym osłupieniu, zażywając sole trzeźwią-
ce i machając swym nieodłącznym atrybutem, czyli 
mocno pożółkłym wachlarzem odziedziczonym po 
dziewiętnastowiecznej cioci Dulskiej. Jakiż powód 
tego osłupienia?

Lewicowa aktywistka Margot z grupy Stop 
Bzdurom po wyjściu z niesłusznie nakazanego 
aresztu odważyła się rzucić wobec aparatu pań-
stwowego: Polsko, ty hóju, przestań mi Margot aresz-
tować!

Sierpień 2020 roku to niewątpliwie miesiąc  
Margot. Czy chciała być symbolem, czy nie, to nim 
się stała. Zarówno okoliczności jej aresztowania 
z początkiem miesiąca, jak i zwolnienie z aresz-
tu z jego końcem, skwitowane wypowiedzią, która 
wstrząsnęła „liberalną” opinią – jak klamrą spię-
ły wszystko, z czym mamy do czynienia aktualnie  
w naszym państwie.

Dziesiątki lat zaszczuwano środowiska LGBT+, 
a to zaszczuwanie to nie tylko świadome dążenie 
dzisiejszej władzy i współrządzącego kościoła kato-
lickiego wprost do pogromów na tej społeczności, 

ale to również lata wyszydzania, budzenia strachu  
i wpędzania w poczucie bycia kimś gorszym, dzień 
po dniu sączone przez cały polityczny establish-
ment. Wszyscy, cegiełka po cegiełce dokładali się do 
tego. Mieniące się liberalnymi lub otwartymi rządy  
i publicyści, grupy traktujące problem jako komplet-
nie nieważny lub „temat zastępczy", przesiąknięte 
konserwatyzmem akademickie środowiska, bloku-
jące latami badania nad tematem. Wszyscy zbudo-
wali tę sytuację. W końcu trzasło, a właściwie dopie-
ro zaczyna pękać. I ten proces jest nieodwracalny. 

Pewnie jeszcze długo trwałby ten dryf, a kolejne 
pokolenie zaciskając zęby dawałoby przyzwolenie 
na dalszą wobec siebie pogardę. Jednak po drugiej 
stronie stanęło realne zagrożenie w postaci grup 
coraz bardziej otwarcie odwołujących się do faszy-
zmu. Za przyzwoleniem i podpuszczeniem władz  
i kościoła, które dla zalewającej nienawiści otworzy-
ły szeroko bramy społecznej świadomości. Dzisiaj 
bezduszną i okrutną pogardę zastąpiła już czysta 
nienawiść, na której końcu stoi fizyczna likwidacja. 
Skończyło się w tych okolicznościach grzeczne prze-
praszanie za to, że się żyje. 

Lata temu PO ustami swego ministra ogłosiło, 
że „idzie po faszystów” i jakoś nikt jej na tej dro-
dze nie zobaczył. Zostały puste frazesy. Nie zrobio-
no niczego, żeby uniemożliwić dojście do miejsca,  
w którym jesteśmy. Już nawet nie chodzi o tak zwy-
kłą rzecz, jak wprowadzenie najbardziej choćby 
ułomnej formy związków partnerskich. Nie zdobyto 
się nawet na tak podstawową rzecz, jak wpisanie do 
kodeksu karnego zakazu dyskryminacji ze względu 
na orientację seksualną. Zatem drodzy liberałowie 
dzisiaj oburzenie swoje na to, co powiedziała Mar-
got, wychodząc z aresztu, wsadźcie sobie tam, gdzie 
macie z reguły wstyd. Jeśli w końcu poleje się krew, 
to będzie też i na waszych rękach.
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Tęczowa flaga na proteście „Solidarnie z Margot” we Wrocła-
wiu, 10 sierpnia 2020, fot. Maciej Pokrzywa.
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Na początku jest wstyd. Wstyd i strach. 
Potem długo, długo nic, bo nie masz skąd zna-

leźć ratunku i oparcia. Dlatego ten strach staje się 
częścią Ciebie. A wstyd paraliżuje każdy krok. Nie 
dlatego, że nie masz wokół ludzi, którzy Cię kocha-
ją. Ale dlatego, że nie chcesz ich zniszczyć swoim 
brzemieniem. Kto się bowiem dowie ten zamieni 
się w kamień, jak Ty się weń zamieniłeś. A jeśli do-
wie się ktoś niepowołany, to kamieniem dostaniesz  
w twarz.

Kiedy się dowiedziałem? Nie wiem, czułem się 
inny od zawsze. Na początku to nie miało jeszcze 
nazwy, ani granic. Byłem po prostu bardziej płaczli-
wy, delikatny, nie umiałem się bić, nie interesowały 
mnie żołnierzyki, nie lubiłem piłki nożnej. Kocha-
łem przyrodę, zwierzęta, historię i mapy, miałem 
więc swój bezpieczny świat. Ale w końcu przyszedł 
okres dojrzewania i gdy wszyscy wokół zaczęli in-
teresować się dziewczynami, ja wiedziałem, że mi 
podobają się mężczyźni. 

To na szczęście już nie były czasy, gdy nic nie 
dało się o tym dowiedzieć, nie znienawidziłem więc 
siebie, choć polski kościół i co gorliwsi jego wy-
znawcy bardzo się starali mi tę nienawiść sprzedać. 

Jednak strach, który stale mi już wówczas to-
warzyszył sparaliżował wszelkie możliwości wyj-
ścia ze skorupy milczenia. Czasy liceum w małej, 
podkarpackiej miejscowości stały się więc katorgą. 
Unikałem imprez towarzyskich, rozmów o sympa-
tiach, intymności i seksie. Nie mówiąc już o tym, 
by wyobrażać sobie przyszłość. Gdy inni umawiali 
się na pierwsze randki, ja pilnowałem tylko, by nie 
zdradził mnie żaden gest, żadne spojrzenie, żadne 
słowo. 

Gdy dobrze nauczysz się odgrywać pewne role, 
zamieniasz się w graną przez siebie postać. Nie mo-
żesz być sobą, więc oszukujesz siebie i innych, a każ-
de kłamstwo implikuje kolejne. Nawet więc na stu-
diach i w pierwszej pracy grałem dalej, choć w teorii 
może już nie musiałem.

Całe szczęście, że kiepski ze mnie aktor, nie zna-
lazłem się więc w miejscu, w którym wielu gejów, 
zwłaszcza z małych miejscowości, się znalazło – na 

ślubnym kobiercu. Zniszczyłbym życie sobie, kobie-
cie, może nawet dziecku, jeśliby się pojawiło. Ale 
powtarzające się pytania o dziewczynę, żonę, ślub 
i dzieci za każdym razem wywoływało paniczne 
ukłucie. Jak tym razem się wykręcić?

Musiałem opuścić rodzinną miejscowość na 
Podkarpaciu. Zawsze mówiłem, że to ze względów 
ekonomicznych, ale jeszcze bardziej ze względów 
„życiowych”. Jak mógłbym się z kimś związać i nor-
malnie żyć w środowisku, które za ten związek by 
mnie zaszczuło? 

Zrezygnowałem z bycia nauczycielem, choć za-
wsze o tym marzyłem. Mówiłem, że to ze względów 
ekonomicznych, ale to nie prawda. Pieniądze nigdy 
dla mnie nie były priorytetem, wolałbym robić coś, 
co kocham za mniejsze pieniądze niż się męczyć  
w zawodzie, który nie daje satysfakcji.

Wyrzekłem się siebie. Bliskich relacji  
z wieloma osobami. 

Najlepsze lata na budowanie związku strawi-
łem między strachem, a wstydem. Przez lata byłem 
„idealnym gejem polskiej prawicy”, czyli nie „afiszo-
wałem się”, nigdy nie odważyłem się na żadne oka-
zanie uczuć przy innych, żyłem w swojej skorupie. 
Cały rachunek, za bycie „gejem w Polsce” wystawia-
no mi, choć  przez lata nawet jednym palcem nie 
kiwnąłem przeciw dobremu samopoczuciu hetero-
normatywnej większości.

A teraz słyszę, że „gdyby środowisko LGBT nie 
było tak agresywne”, „gdyby tylko geje się tak nie 
afiszowali”, to wówczas kraj byłby ostoją tolerancji  
i otwartości, no ale nie jest z powodu „tęczowych 
terrorystów i prowokatorów”. Naprawdę?

Nie piszę tego, żeby się wyżalić i prosić o współ-
czucie. Piszę, aby ten kto to czyta się zastanowił, jak 
sam by postąpił gdyby odkrył, że jest częścią zniena-
widzonej mniejszości? Gdy wyzywasz kogoś od „pe-
dałów”, gdy z pogardą mówisz o „pedalskim” stroju, 
kolorze, czymkolwiek, opowiadasz kolejne dowcipy. 
Gdy „heheszkujesz” o osobach transpłciowych, bo 
przecież czyjś dramat to najlepszy temat do żartów.

BEZ COMING OUTU
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Nie piszę tego, aby obwinić kogoś o stracone 
lata mojego życia. To moje decyzje prowadziły mnie 
tam, gdzie mnie prowadziły. To były moje ucieczki 
i to mnie pokonał własny strach i to ja musiałem  
i muszę stawić mu czoło.

Ale piszę to, by parę rzeczy wyjaśnić: 

Życie w skorupie, bycie niewidzialnym, 
„nie afiszowanie się” – to nie jest życie. Co-
ming out, czyli wyjście z szafy daje dużo ulgi, 
pozwala na złapanie pełnego oddechu. Choć 
tylko na chwilę. Bo przecież nie da się zrobić 
jednego wielkiego coming outu. 

Trzeba go stale powtarzać, bo stale poznaje się 
nowe osoby. I za każdym razem podejmować decy-
zje, czy to dobry moment? Czy to wypada? Jak zare-
aguje ta osoba? Czy w ogóle powinna to wiedzieć? 
Bliższa rodzina, dalsza rodzina, przyjaciele, znajomi 
z pracy, sąsiedzi. A potem nowy sąsiad, nowa oso-
ba w pracy, ja w nowej pracy, znajomi znajomego, 
dziewczyna kuzyna, fryzjer, lekarka, pan z warzyw-
niaka? Czy to się kiedyś kończy? Czy za każdym ra-
zem muszę walczyć z własnym strachem? Czy za 

każdym razem jestem zdany na ryzyko po-
gardy, wykluczenia, milczenia?

Czy jest możliwe społeczeństwo bez tego 
rodzaju strachu i bez coming outów? 

Jest. Gdy wszyscy będą mieli równe pra-
wa. Gdy sprawy mniejszości nie będą tematem poli-
tycznych rozgrywek lub tematem tabu. Gdy konsta-
tacja „jestem gejem” będzie tak samo neutralna, jak 
„studia kończyłem w Lublinie”.

Wiem, że dziś w Polsce – jak nigdy dotąd, kró-
luje wobec nas nienawiść. Wiem, że nigdy nie było 
łatwiej dostać kamieniem. I nawet jeśli milcząca 
większość nie rzuci się na nas, to w duchu chciała-
by, abyśmy zniknęli, bo jest „zmęczona tematem”.  
A liberalni „doradcy” w stylu Tomasza Lisa „po 
przyjacielsku” radzą, by brać pod uwagę uczucia tej 
„zmęczonej” nami większości, dzięki której władzę 
ma PiS. 

Otóż nie tym razem. Nie dam się znów zapędzić 
do szafy, w której spędziłem ponad 30 lat życia. Ani 
przez nienawidzącą mnie prawicę, ani przez anty-
naukowe podejście kościoła, ani przez fałszywych 

sojuszników czy zmęczone „tematem” 
masy. 

Dla większości moich roda-
ków jedyną ceną jest chwilowa 
irytacja. Dla mnie ceną jest moje 
życie i moje prawa. Prawa czło-
wieka.

Od 2009 roku jestem w stałym 
związku, którego nie mogę w Polsce  
w żaden sposób sformalizować. Związ-
ku, który istnieje tylko w czterech ścia-
nach, wszędzie indziej prawo uznaje 
nas za obce osoby. 

W 2018 roku poszedłem na pierw-
szy w życiu marsz równości. I zamie-
rzam maszerować tak długo, jak długo 
będę w Polsce obywatelem II kategorii.

Maciej Pokrzywa

Niemal całe życie pilnowałem, by nie zdradził mnie żaden gest, spojrzenie, 
słowo. Ale to nie jest życie, tylko gra i kłamstwa. Fot. archiwum własne.
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Okiem belfra: Nie ma światełka w tunelu, a jedy-
nie brutalny eksperyment na ludziach. Czy brak 
zgody na naukę w trybie hybrydowym ma sens? 
Chyba, że te 2-3 tygodnie do pierwszych zacho-
rowań mają posłużyć na wypracowanie przez 
szkoły tego, czego nie zrobiło MEN. W końcu: na-
uczyciel potrafi…

Chyba jeszcze nigdy początek roku szkolne-
go nie był taki nerwowy. I chociaż od marca, kiedy  
z powodu wzrostu zachorowań (o wiele mniejszego 
niż obecnie) wprowadzono nauczanie zdalne, gło-
śno mówiono o drugiej fali i wzroście zakażeń, nic 
specjalnego się nie zadziało. Bo władza zajęta była 
przede wszystkim wyborami. Aż by się chciało, żeby 
gigantyczne środki utopione w organizację nieodby-
tych wyborów z 10 maja można było przeznaczyć na 
przygotowanie szkół do nauczania zdalnego. Cho-
ciażby na wzmocnienie platform komunikacyjnych 
czy zakup sprzętu do wypożyczania tym uczniom, 
którzy w marcu wypadli z systemu. 

Co dla władzy jest ważne?
Po czerwcowych wyborach, pomimo wakacji 

(niekoniecznie tych rekomendowanych, w kraju) re-
akcja władz na niektóre poczynania obywateli była 
natychmiastowa. Głośnym echem odbiły się represje 
za „znieważanie” pomników przez aktywistów wie-
szających tęczowe flagi. Czyżby uczucia pomników 
były ważniejsze niż bezpieczeństwo ludzi? Dlacze-
go chcą w tak absurdalny sposób bronić autorytetu 
władzy? W trybie błyskawicznym do komisji sej-
mowej trafiały kolejne nowelizacje ustawy „pande-
micznej”, pozwalające na jawne łamanie prawa tam, 
gdzie władzy było to na rękę. Ileż można zmieścić 
w określeniu nie popełnia przestępstwa, kto w celu 
przeciwdziałania COVID-19 narusza obowiązki służ-
bowe lub obowiązujące przepisy, jeżeli działa w inte-
resie społecznym i bez naruszenia tych obowiązków 
lub przepisów podjęte działanie nie byłoby możliwe 
lub byłoby istotnie utrudnione. Jednocześnie trudno 
mówić o dobrej intencji (zwiększenia skuteczności 

władzy w czasie pandemii), skoro równocześnie 
drastycznie uderzono w prawo lekarzy do błędu…

Przerzucanie odpowiedzialności
Zapewnienia, że MEN przygotuje procedury 

funkcjonowania szkół pozostały mrzonką. Owszem, 
minister ogłaszał, że „zaleca się” i „dobrze byłoby”, 
ale tak naprawdę panuje informacyjny chaos. Rze-
czywistość wygląda tak, że w ostatnim tygodniu 
sierpnia informacje są sprzeczne i szczątkowe – 
MEN obciążył dyrektorów pełną odpowiedzialno-
ścią za organizację nauki, nie dając im ani pełnej 
samodzielności ani środków finansowych. Władze 
samorządowe i dyrektorzy robią więc co mogą,  
a mogą niewiele. Co z tego, że wnioskują o możli-
wość nauczania hybrydowego, gdy sanepid nie chce 
wyrażać na nie zgody. 25 sierpnia (!) główny inspek-
tor sanitarny wydał zalecenie, iż zgoda na naucza-
nie hybrydowe i zdalne może być wydawana tylko w 
uzasadnionych wypadkach w oparciu o realne, a nie 
potencjalne ryzyko wystąpienia zakażenia. Tylko, że 
to znów teoria. Dlaczego? Kolejne szkoły dowiadują 
się o zakażeniach pracowników i uczniów, a zgoda 
na nauczanie hybrydowe – nawet jeśli zatwierdzi ją 
lokalny sanepid – zostaje cofnięta przez głównego 
Inspektora. 

Najgorsze jest jednak to, że MEN dora-
dza nauczanie zmianowe, jakby zapomniał, 
że większość szkół na skutek reformy oświa-
ty i kumulacji roczników pęka w szwach i już 
dawno tak pracuje. 

Szkolne grupy ryzyka
Obowiązek noszenia maseczek w przestrze-

niach wspólnych też zdaniem MEN nie jest koniecz-
ny. Jeżeli dodamy do tego wszechobecne w mediach 
społecznościowych spekulacje, że tak naprawdę wi-
rus to ściema, to chociaż dyrektor ma prawo wpro-
wadzić indywidualne procedury na terenie danej 
placówki, może mu być trudno je wyegzekwować 

P ie r wszy dzwonek 
br zmi z łowrogo



Numer 9 (55) wrzesień 2020 5      

od uczniów i ich rodziców. Żenujące są także wy-
powiedzi niektórych pracowników oświaty, jak ta 
z 28 sierpnia podczas konferencji oświatowej. Pani 
Nawrocka-Rolewska, wicedyrektorka jednej z war-
szawskich szkół w obecności dziennikarzy wyraziła 
opinię, że przecież nie wszyscy zachorują i że wy-
starczy pozytywne myślenie, bo przecież człowiek 
dostaje to, czego pragnie… 

Mam wrażenie, że nikogo nie interesuje, 
że do szkół uczęszcza wielu uczniów z cho-
robami przewlekłymi i że większość nauczy-
cieli przekroczyła wiek średni. To oni będą 
szczególnie narażeni na ciężki przebieg zaka-
żenia, a nawet zagrożeni śmiercią. MEN nie 
zabronił noszenia osłon na nos i usta, pro-
blem w tym, że taki obowiązek powinni mieć wszy-
scy mijający się na ciasnych szkolnych korytarzach. 

Nauka w szkołach może obywać się na trzy spo-
soby: stacjonarnie, hybrydowo i zdalnie. Ale zgoda 
władz jest tylko na pierwszy wariant. Jest tylko za-
lecenie, aby do połowy września ustalić jak wygląda 
przygotowanie uczniów do nauki zdalnej (czyli za-
opatrzenie w sprzęt). 

W przypadku zachorowania to sanepid podej-
mie decyzję, kogo odesłać na kwarantannę, a kto 
może hipotetycznie zarażać dalej. Na tej szachow-
nicy nauczyciele i uczniowie są pionkami. Niewiele 
więcej manewru mają dyrektorzy. A władze oświa-
towe? Najwyżej zrobi się personalną roszadę. Znów 
zostaliśmy sami.

Elżbieta Majewska-Cieśla

Fot. Alexandra Koch

O jak Optymizm
Na kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolne-

go, na konferencji w MEN postawiona przed kame-
rami pani wicedyrektor z podstawówki powiedzia-
ła: Wszystko zależy od tego w jaki sposób myślimy  
i czujemy. To, że koronawirus jest, to jest oczywiste. 
Ale to nie znaczy, że wszyscy się zarażą i wszyscy prze-
niosą się na drugą stronę lustra. Takiej możliwości po 
prostu nie ma. Więc jeżeli będziemy emanować opty-
mizmem i będziemy nastawieni na pozytywne roz-
wiązania, to one takie będą. A najczęściej, widzę, że 
niektórzy z państwa myślą negatywnie, myślą o tym, 
co złego może się wydarzyć i to zło państwa spotyka.

No i co, opozycjo? I co, niedowiarki? Doprawdy, 
o co ten żal, o co te łzy – jakieś dramatyczne apele 
nauczycieli, nauczycielek, a nawet Nauczyciela Roku. 
Nie podoba się, że dzieci i młodzież mają do szkoły 

iść? Jakieś fantasmagorie o przesuwaniu roku szkol-
nego, o nauczaniu zdalnym, i innym hybrydowym.

Totalnej opozycji nie zadowoli niestety żaden 
projekt rządowy, a najmniej ten najlepszy, bo naj-
prostszy: dzieci do szkół, nauczyciele do uczenia. 
Wystarczy emanować optymizmem, to nikt nie 
umrze! Wstyd, żeby pani wicedyrektor mądrzej kal-
kulowała, niż niejedna tęga głowa z tych wszystkich 
instytutów opinii i zakładów naukowych, z tych 
wszystkich obcych narodowo pism i anten.  

To my, PiS, mamy receptę na każdy kryzys. 
Górnicy do kopalń! Matki z chorymi dziećmi zejść  
z oczu! Sędziowie do aportu! Lekarze do spowiedzi! 
Nagrody do kieszeni! Podwyżki na konta! Elgiebe-
ty na terapię! Jak trwoga, to-do-boga. No i najważ-
niejsze: w prawo zwrot! Kto odmawia, temu niech  
COVID ciężkim będzie. 

Monika Piotrowska-Marchewa

ALFABET PiS
czyli (dekoderskie) analizy ludzi, działań i obsesji rządzącej partii w telegraficznym skrócie 
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Wszystko zaczęło się od huty. Przez 150 lat jej 
istnienia różnie ją nazywano: Uthemann, Zakłady 
Cynkowe Szopienice, blajówa, Huta Metali Nieżela-
znych. Okoliczni mieszkańcy przywykli do sinego, 
słodkawego, gryzącego dymu, który nadciągał znad 
huty i zawisał nisko, otulając domy smrodliwym 
kokonem. Najgorzej było nocami. Wszyscy wiedzie-
li, że wtedy ściągano filtry z kominów, by nadrobić 
normy produkcji ołowiu. Trzeba było wykonać plan: 
huta musiała czynem uczcić kolejny zjazd partii  
i wnieść wkład w rozwój kraju, który aspirował do 
miana wysokorozwiniętego dzięki najcięższym ga-
łęziom przemysłu – górnictwu i hutnictwu. 

Kłopotliwe objawy
Nikt wtedy nie przejmował 

się tym, że na zatrucie ołowiem 
narażone są nie tylko osoby, 
które mają zawodowy kontakt 
z tym metalem, lecz także dzie-
ci. Do zatrucia może bowiem 
dojść przez układ oddechowy, 
przewód pokarmowy i skórę. 
Lub wszystkimi tymi drogami 
jednocześnie. Wtedy można 
stwierdzić zatrucie przewle-
kłe. Pierwsze objawy to słodka-
wy smak w ustach, bóle głowy, 
brak apetytu. Potem pojawia-
ją się torsje, spadek ciśnienia 
krwi i obniżona temperatura 
ciała. Skóra chorego nabiera 
żółtoszarego zabarwienia, a 
na dziąsłach pojawia się czar-
na obwódka – rąbek ołowiany. 
Choroba rzadko przybiera po-
stać ostrego zatrucia, a odmia-
na przewlekła jest podstępna 

i zdradliwa. Małe drobinki kadmu, rtęci i ołowiu – 
metali zupełnie zbędnych dla organizmów żywych – 
przenikają do krwi, a potem odkładają się w nerkach 
i wątrobie, gdzie organizm próbuje je zwalczyć. Po 
bezskutecznej walce te organy wysiadają. Dochodzą 
dalsze zaburzenia neurologiczne i psychiczne: prze-
wlekły ból w mięśniach, ścięgnach i stawach, brak 
koncentracji, ciągłe migreny i zawroty głowy, apatia, 
depresja. Ołów uszkadza bowiem ośrodkowy i ob-
wodowy układ nerwowy, a także układ sercowo-na-
czyniowy i oddechowy. W ostateczności prowadzi 
do mutacji genowych i chromosomowych. 

Tajny plan
Dwie śląskie lekarki: Boże-

na Hager-Małecka – wojewódz-
ka konsultant ds. pediatrii i pe-
diatra Jolanta Wadowska-Król 
zauważyły w latach 70. takie 
objawy u setek dzieci miesz-
kających w pobliżu Huty Szo-
pienice. Badania prowadziły  
w tajemnicy. Wszystko dlatego, 
że nie można było ani trochę 
zakłócić narracji sukcesu, przy 
której uparcie tkwili partyjni 
notable. Ołowica? Nie ma ta-
kiej choroby. Specjalistka we-
zwana spoza regionu, badająca 
pracowników huty, napisała  
w raporcie, że o wiele więk-
szym problemem dla nich jest… 
spożycie alkoholu niż zatrucie 
ołowiem. 

Plan lekarek był prosty: 
wysłać dzieci ze Śląska do pre-
wentoriów, a ich rodzinom dać 

RA Z DWA  TRZY  CHORUJESZ T Y!

Tekst powstał na podstawie książki Micha-
ła Jędryki, Ołowiane dzieci. Zapomniana 
epidemia, Wydawnictwo Krytyki Politycz-
nej, Warszawa 2020.
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nowe przydziały mieszkań, tak by po powrocie 
dzieci mogły już zamieszkać daleko od trującej huty. 
Połowicznie plan się udał – relokowano większość 
rodzin, choć politycy kluczyli i mataczyli. W ich ra-
portach „zatruta strefa” została nazwana „strefą 
ochronną”. Nadal nie można było oficjalnie mówić 
o wynikach badań przesiewowych. Tym bardziej 
też o ołowicy jako chorobie społecznej, chociaż nie 
chciała ona pozostać chorobą zawodową garstki 
hutników i zaatakowała najbardziej bezbronnych – 
dzieci. Wyniki badań, które doktor Wadowska-Król 
zebrała w pracę doktorską na temat ołowicy u dzie-
ci, oceniono jako niedostateczną (bez podawania 
argumentów), a niedoszła doktorantka podpisała 
na życzenie ówczesnego rektora oświadczenie, że 
przekazuje rękopis i kopie pracy do tajnej kancelarii 
Śląskiej Akademii Medycznej.

Koszty milczenia 
Miało to swoje konsekwencje w przyszłości. 

Gdy, w latach 90. oczywistym już stał się związek 
między stanem zdrowia niektórych byłych pacjen-
tów doktor Wadowskiej-Król i okresem działalności 
huty, ci występowali na drogę o odszkodowania. Ale 
w wynikach ich badań i epikryzach nie było słowa 
o ołowicy,  a jedynie opis niedorozwoju i ogólnego 
osłabienia. Wtedy, w latach 70. tylko tyle można było 
napisać. Nie było diagnozy, nie było dowodów ani 
kwitów. Ludzie odchodzili z sądu z niczym, nieliczni 
z symbolicznymi odszkodowaniami. Kierownictwo 

huty-trucicielki skutecznie wspomagane przez rze-
sze adwokatów i prawników, mimo upływu czasu, 
nie chciało przyznać się do winy. 

 
W 2012 naukowcy z Uniwersytetu Śląskiego 

przygotowali raport o stanie Katowic. Dane z róż-
nych instytucji, dotyczące konfliktów z prawem, 
biedy, ubóstwa i społecznego wykluczenia nałożono 
na mapę miasta. Przypisano je nie tylko konkretnym 
dzielnicom, lecz nawet ulicom. I co się okazało? Naj-
więcej osób mających konflikt z prawem i społecznie 
wykluczonych mieszkało w rejonie dawnej działal-
ności huty. Czy to nie jest odpowiedź na pytanie, co 
stało się po latach z „ołowianymi dziećmi”, uzyskana 
nie od lekarzy, ale od socjologów? Czy siatka wy-
stępowania masowych przypadków choroby (przy-
pomnijmy: atakującej układ nerwowy, zakłócającej 
emocje, wpływającej na uszkodzenie płodów i po-
wodującej groźne mutacje) nie nakłada się na mapę 
katowickich patologii? Niestety, nikt po latach nie 
powtórzył badań przesiewowych, nie stworzył dla 
pozostających przy życiu mieszkańców grupy dys-
panseryjnej, czyli objętej specjalnie dostosowanym 
zakresem diagnostyki i świadczeń medycznych. Wy-
niki takich badań mogłyby wykazać, jakie były skut-
ki pośrednie masowego zatrucia ołowicą u dzieci  
w latach 70. i jaki miało ono wpływ na następne po-
kolenia. Praca doktor Jolanty Wadowskiej-Król na-
dal czeka na publikację. 

      DWŻ

Dziś ruiny dawnej katowickiej huty mogą wydawać się malownicze, jednak przez lata wydobywające się z niej 
metale ciężkie były szkodliwe dla okolicznych mieszkańców. Fot. Andrzej Stempa, źródło: Wikipedia
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Eugenika, czystość rasy kojarzą nam się przede 
wszystkim z III Rzeszą i Akcją T4 – kiedy to w ra-
mach „eliminacji życia niewartego życia” mordowa-
no psychicznie chorych i niepełnosprawnych. Mało 
kto zdaje sobie sprawę, że myśl eugeniczna była 
obecna także w Polsce przedwojennej, choć mało 
kto kojarzył ją tu z rasizmem i eliminacją słabszych 
jednostek (tylko nieliczni zdawali sobie z tego spra-
wę). Wynikało to z innych uwarunkowań i innego 
rozumienia pojęcia „eugenika”. 

Przedwojenna moda na eugenikę  
 Pierwszy polski projekt ustawy eugenicznej 

powstał w 1935 r. i zakładał m.in. karanie grzywną 
„wartościowych” Polaków, którzy nie płodzą dzieci 
w dostatecznej liczbie, natomiast tym „niewarto-
ściowym” zabraniał małżeństw, zaś dziedzicznie 
chorych, alkoholików oraz osoby aspołeczne naka-
zywał zamykać w zakładach lub sterylizować. 

W Polsce ideologia higieny rasy nigdy 
nie stała się jednak prawem. Chociaż mia-
ła silnych przedstawicieli i zwolenników  
w rządzie, a także wśród społeczników, arty-
stów i innych osób publicznych. 

Jednym z nich był pierwszy minister zdrowia 
w międzywojennej Polsce – Tomasz Janiszewski. 
Minister był eugenistą bezwzględnym, ponieważ 
ludność postrzegał jako rodzaj surowca, którego 
jedynym kryterium wartości był pożytek. Tomasz 
Janiszewski nie działał w próżni. Nie było jeszcze 
Polski, Hitler nie stworzył swojej partii, a istniała 
już polska higiena rasy. W listopadzie 1918 r. pierw-
szy Zjazd w sprawie Wyludnienia Kraju sformułował 
następujące postulaty: zakaz małżeństw, interno-
wanie oraz przymusowa sterylizacja dziedzicznie 
chorych, których nadzorować ma specjalna „policja 
sanitarna”. Głównym animatorem tego projektu był 
Leon Wernic, członek zarządu Polskiego Towarzy-
stwa Medycyny Społecznej, które u progu niepod-
ległości przygotowywało projekty ustaw w swojej 
dziedzinie. 

Ale nie tylko oni byli zwolennikami eugeniki. 
Zgorszenie dziś budzić może informacja, że Tadeusz 
Żeleński-Boy, Irena Krzywicka, Ludwik Krzywic-
ki, Janusz Korczak czy Maria Pawlikowska-Jasno-
rzewska także sympatyzowali z tą ideą. Te sympatie 
tylko częściowo tłumaczy okoliczność, że dopiero  
w trakcie i po II wojnie światowej eugenika została 
tak jednoznacznie utożsamiona z nazizmem. Fak-
tem pozostaje, że historycy literatury często woleli 
ten element biografii wybitnych twórców i twór-
czyń pomijać. Zgodnie z niepisanym założeniem, że 
idee, które okazały się prowadzić do ludobójstwa, 
nie mogły mieć w Polsce zwolenników. 

 POLSKA CZYSTA RASA
CZYLI NA TROPACH 

 NADWIŚLAŃSKIEJ EUGENIKI

Plakat Polskiego Towarzystwa Eugenicznego z 1936 roku. 
Domena publiczna, zbiory Biblioteki Narodowej.
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Otóż miały zwolenników, chociaż związek 
eugeniki z ludobójstwem i rasizmem rozumieli  
w Polsce tylko nieliczni. Jeszcze dwa lata przed 
wybuchem wojny, wspomniany już Leon Wernic, 
przedłożył nowy projekt ustawy eugenicznej, która 
była wprost wzorowana na nazistowskiej.

Na pomoc matce i dziecku 
Działo się tak, ponieważ w Polsce rozumienie 

eugeniki wyzwoliło się ze swojej etymologii (dzie-
dziczności) i oznaczało cokolwiek, co przyczyniało 
się do zdrowia dziecka i matki. A więc: świadome 
macierzyństwo, kontrola urodzeń, opieka nad dziec-
kiem i praca u podstaw z najbiedniejszymi warstwa-
mi społecznymi. Tak to rozumiał Korczak. Dlatego, 
przerażony liczbą porzucanych dzieci, pisze: 

Nierozważną płodność odczuwam 
dziś jako krzywdę i lekkomyślny wystę-
pek. Jesteśmy być może w przededniu 
nowych praw dyktowanych przez euge-
nikę i politykę populacyjną. 

W innym artykule domaga się, by Towarzy-
stwo Eugeniczne wymogło na internatach i domach 
dziecka cotygodniową kontrolę wagi podopiecz-
nych, by ich uchronić od „potwornych, grzesznych, 
występnych kar”, tj. głodzenia niesfornych. 

Oto de facto polska myśl eugeniczna: mogła 
domagać się, że policja sanitarna doprowadzi na 
zabieg sterylizacji „mało wartościowego” obywate-
la, ale też to, że lekarz dyskretnie zasugeruje gruźli-
kowi, by ten wyleczył się, zanim zostanie rodzicem. 
Mogła żądać karnego opodatkowania „wartościo-
wych” bezdzietnych obywateli, ale też żądać uświa-
damiania seksualnego w szkołach, zamknięcia do-
mów publicznych, podniesienia podatku na wódkę 
i reformy prawa małżeńskiego (o czym pisał Boy  
w Dziewicach konsystorskich). Co oznacza, że trudno 
jest z faktu, że ktoś przyznawał się do popierania eu-
geniki, czy też zapisał się do Polskiego Towarzystwa 
Eugenicznego (9 tys. członków), wyciągnąć wnioski 
względem jego zamiarów wobec bliźnich. Czy pra-
gnął, aby państwo potraktowało epileptyka skalpe-
lem (jak chciał tego minister zdrowia – Tomasz Jani-
szewski), czy też by przestało kobietę traktować jak 
maszynę do produkcji przyszłych żołnierzy (o czym 
pisała Irena Krzywicka)? 

W „Życiu Świadomym”, jedynym chyba pol-
skim niefachowym piśmie, które miało eugenikę 
na okładce, w ciągu dwóch lat wydawania otwarte 
nawoływanie do sterylizacji dziedzicznie chorych 
pojawia się tylko raz. W pozostałych przypadkach 
eugenika to kwestia uświadamiania jednostki, stwo-
rzenie ludzi wolnych, którzy sami w swobodzie de-
cydują o ilości potomstwa, uwzględniając przy tym 
swój stan zdrowotny, względy dziedziczności oraz 
sytuację socjalną i perspektywy na przyszłość. Czy 
te hasła nie brzmią rozsądnie i dziś? 

DWŻ

Tekst powstał na podstawie książki Macieja Zaremby Bielaw-
skiego, Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wydawnictwo Czarne, 
Wołowiec 2014.
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Liczba zakażeń wirusem SARS-CoV-2 rośnie,  
a minister edukacji, zarządził, że lekcje mają odby-
wać się jak przed pandemią, ale z obowiązkiem... 
częstego mycia. Nawet maseczki nie są konieczne! 

W polityce zaś zaraza autorytaryzmu przera-
dza się w przyspieszonym tempie w zarazę narasta-
jących przejawów faszyzmu. Jest jak w schyłkowej 
fazie Republiki Weimarskiej lub pierwszych miesią-
cach rządów NSDAP z jej führerem. Ulicami polskich 
miast idą marsze neofaszystów niosących symbole 
nazizmu, ochraniane przez granatową policję, która 
brutalnie usuwa opozycjonistów próbujących za-
blokować maszerujących i pakuje ich do tzw. suk. 

Na ulicach miast pojawiać zaczęły się bojówki 
„Żołnierzy Chrystusa” zbrojnych w kastety i... różań-
ce. Na razie zakończone małym krzyżykiem, choć  
i tak większym niż w tradycyjnych różańcach. W ra-
zie czego uderzenie czymś takim po głowie z pew-
nością zaboli. 

Różańce wykonane są z ekstremalnie 
wytrzymałej linki używanej w armii do pro-
dukcji spadochronów. Na lince zawieszono 
ciężkie kulki ze stali o średnicy 1 cm, a krzyż, 
jest tak wykonany i wyprofilowany, by wbi-
jał się w ciało. To broń. 

A biskupi chyba to akceptują, bo organizują dla 
nich msze, udostępniają salki parafialne, a niektórzy 
jawnie nawołują do nienawiści wobec „tęczowej  za-
razy”.

Z braku Żydów wrogiem publicznym nr 1 stały 
się bowiem osoby nieheteronormatywne i wszelkie 
ich symbole, nawet tak niewinne, jak dziewczęce 
wsuwki do włosów w kolorach tęczy, kolorowe apli-
kacje w obuwiu, na bluzkach, wielobarwne torebki 
i plecaki lub nawet kolorowe włosy. Za ta wszystko 
można oberwać w tramwaju, autobusie czy na uli-
cy, albo przynajmniej zostać obrzuconym obelgami. 
Przy całkowitym braku zainteresowania policji. Po-
dobno przyjmują zgłoszenia, ale nie wiadomo, co 
dzieje się dalej.

Ton napaściom na mniejszość nadają politycy, 
zwłaszcza z partyjki Ziobry oraz media rządowe. 
Pełnomocniczka rządu ds. równości zamiast bronić 
mniejszości wygłasza „mądrości”, typu: mniejszość 
nie będzie dyktowała większości, jak ma się zacho-
wywać. Goebbels i Rosenberg się kłaniają.

Premier udaje, że tego marszu nie dostrzega. 
Uznał się za to za rzecznika walczącego o demo-
krację narodu białoruskiego w Unii Europejskiej! 
Ciekawe, czy ktoś to w Komisji Europejskiej lub  
w Europarlamencie traktuje tę deklarację serio. 
Oczywiście nie widać, ani nie słychać pana na stano-
wisku prezydenta. On zresztą swoje już powiedział 
w czasie kampanii wyborczej. Więc trudno o złu-
dzenia. I to wszystko w kraju, na ziemiach którego 
za żydowskie pochodzenie, chorobę psychiczną lub 
właśnie nieheteronormatywność szło się do gazu!

Tego się już chyba nie da się zatrzymać. Opozy-
cja myśli bowiem o wyborach 2023 roku, autorytety 
moralne zostały przez rządzących spostponowane 
lub zmarginalizowane, a pospólstwo liczone w mi-
lionach, gotowe jest skandować Kaczyńskiemu, Mo-
rawieckiemu lub Dudzie jakąś polską wersję Sieg 
heil! Prof. Marcin Król słusznie stwierdził, że część 
społeczeństwa ogarnął analfabetyzm moralny.

Stefan Kubów

STALOWE RÓŻAŃCE
O PODWÓJNEJ MORALNOŚCI, FANATYZMIE I GASNĄCEJ NADZIEI NA NORMALNOŚĆ

Rys. Włodzimierz Stelmaszczyk
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Styczeń 2019
Wiadomości TVP (350 głosów), za obarczenie 
opozycji i WOŚP winą za atak na Pawła Adamowi-
cza. Choć to w TVP w trakcie kampanii samorządo-
wej trwała nieustanna nagonka na zamordowanego 
prezydenta Gdańska.

Luty 2019
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (280 głosów), 
za organizację szczytu bliskowschodniego na proś-
bę USA, którym zdołaliśmy się narazić zarówno Ira-
nowi, jak i Izraelowi. Dyplomatyczny majstersztyk.

Marzec 2019
TVP (548 głosów), za kampanię propagandy i nie-
nawiści przeciw nauczycielom. Jak wiadomo na-
uczyciele zarabiają krocie, lenią się i konszachtują  
z opozycją.

Kwiecień 2019
Premier Mateusz Morawiecki (297 głosów), za po-
równanie polskich sędziów (30 lat od upadku PRL) 
do tych z czasów kolaboracyjnego rządu Vichy we 
Francji.

Maj 2019
Minister Anna Zalewska (421 głosów) za zaklinanie 
rzeczywistości i obarczanie winą samorządów za chaos 
w szkołach związany z reformą.

Czerwiec 2019
Fundacja Ordo Iuris (353 głosy), która byłego pra-
cownika IKEA uczyniła męczennikiem za wiarę, bo 
swoją homofobię okrasił cytatami z Biblii.

Lipiec 2019 
Radna Warszawy, Olga Semeniuk (235 głosów),  
która stwierdziła, że naklejka „Polska Walcząca Prze-
ciw Faszyzmowi” to atak na chrześcijaństwo (sic!). 
Potem się poprawiła i stwierdziła, że to atak na PiS...

Sierpień 2019
Abp Jędraszewski (204 głosy),  za słowa o „tęczo-
wej zarazie” i episkopat, który wsparł faszyzujące 
stwierdzenie arcybiskupa.

Wrzesień 2019
Marian Banaś, nowy prezes NIK (340 głosów), za 
wynajmowanie gangsterom pokojów na godziny  
w kamienicy od żołnierza AK. Jednocześnie na ten 
sam lokal miał dofinansowanie z UE na... dom piel-
grzyma.

Październik 2019
Minister zdrowia Łukasz Szumowski (576 głosów), 
za powołanie się na stanowisko krajowego konsul-
tanta ds. genetyki eksperta z Ordo Iuris twierdzące-
go, że in vitro grozi autyzmem.

Listopad 2019
Duchowni z kościoła w Bełchatowie (282 głosy), 
którzy przetrzymywali 13-latka i wezwali policję, 
ponieważ ten wypluł hostię podczas mszy.

Grudzień 2019
Dyrekcja szkoły podstawowej w Łabuniach (251 
głosów), za zezwolenie na spektakl, w którym dzieci 
przebrane za hitlerowców „zagazowywały” na niby 
inne dzieci...

Kaczka w 
buraczkach

Cztery lata temu na łamach Dekodera po raz pierwszy zagościła „Kaczka w buraczkach”, czyli nasz cy-
kliczny konkurs na największą głupotę minionego miesiąca. Co miesiąc nominowaliśmy do 10 propozycji 
spośród najgłupszych i najbardziej szkodliwych wypowiedzi, decyzji i działań polityków czy innych osób 
publicznych. Nasi czytelnicy na łamach FB mogli zagłosować w ankiecie wybierając „najlepszą” z propozy-
cji. Konkurs ma lekko prześmiewczy charakter, ale tak naprawdę stał się kroniką naprawdę podłej zmiany, 
jaka się dzieje w naszym kraju. Zapraszamy na przegląd „zwycięzców” kolejnych miesięcy. W tym wydaniu 
wyniki z 2019 roku. 
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W Polsce dzieją się rzeczy dziwne i dziwniejsze. 

Niedawno mój Kot odezwał się znad miseczki cze-
goś mocniejszego: 

– Pańciu, czemu policja spisała ludzi, którzy 
nałożyli tęczową flagę na smoka wawelskiego? 
– Bo smok jest postacią historyczną, dobrem na-
rodowym, i taka flaga go znieważa i bezcześci – 
przedstawiłem uzasadnienie policji.

– Czy smok miał żonę? – drążył futrzak.
– Historia nic o tym nie wie.
– Znaczy – gej. To jak tęczowa flaga może go znie-

ważać? I skoro Polacy są tacy przyzwoici, to czemu 
za symbol Warszawy przyjęli tranwestytkę, kobietę, 
co to czuła się rybą. A w kościołach śpiewają hymn 
„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród”, którego autorka, 
Maria Konopnicka, wybrała życie z kobietą...

Z wrażenia nalałem sobie do miseczki i ja. Wypi-
łem. Tymczasem zwierzak kontynuował: 

– A bohaterem narodowym jest marszałek Pił-
sudski, który miał więcej kochanek niż Jacek Kurski  
i Stanisław Pięta razem wzięci.

– Kocie! 
Ale futrzak ciągnął dalej: – W tej naszej zakłama-

nej Polsce spośród postaci i symboli historycznych 
chyba jedynym przyzwoitym jest miecz koronacyjny 
królów – Szczerbiec. Historii bowiem nic nie wiado-
mo o tym, aby korzystał z więcej niż jednej pochwy. 

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

Pomóż nam równoważyć rządową propagan-
dę wspierając wydruk pisma, które piąty już rok 
rozdajemy w całej Polsce! Każda przekazana zło-
tówka 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 Pay-
Pal), szczegóły na naszej stronie dekoder.com.pl
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W sierpniu głośno było o podwyżkach dla poli-

tyków. Dyskusja toczyła się w mediach społeczno-
ściowych, na ulicach i w domach. Także moim. 

Otworzyłem szampana. – Dziesiątki lat na to 
czekałem! – zawołałem radośnie. 

– Na co? – zdziwił się mój Kot.
– Że wreszcie opozycja i rządzący dogadają się  

i będą głosować ramię w ramię. Dla Polski. 
– Pańciu, dla jakiej Polski? Dla kasy! I to gdy PKB 

drastycznie spadło, nie ma na lekarzy i nauczycieli, 
gdy padają firmy, gdy ludzie wysyłani są na bezro-
bocie... 

– Kotku, stare powiedzenie głosi: „Zgoda buduje, 
niezgoda rujnuje”. Ważne, że się dogadali, nieważ-
ne w jakiej kwestii.

– Nie tylko podwyżki dla polityków – kontynu-
ował futrzak – miliony na subwencje dla partii! Żeby 
mogły więcej uprawiać propagandy. Cieszy cię zgod-
ne plucie Polakom w twarz!

– Kocie, nie przesadzaj. Jak powiedziała nasza 
guru Beatka Szydło: „Nam te pieniądze się należą!” 

– Wtedy ją krytykowałeś, bo dawali tylko sobie, 
a dziś to twoja guru? No i 18 tys. dla milczącej żony 
prezydenta… – z dezaprobatą kiwał łepkiem zwie-
rzak.

– Jej te pieniądze też się należą 
– starałem się go przekonać. Fu-
trzak nalał sobie do miseczki cze-
goś mocniejszego, wypił, zamyślił 
się moment i dokończył:

– 18 tysięcy! Dziwna ta nasza 
Polska. We Włoszech nawet mafia 
nie płaci tyle za milczenie.

m


