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BIULETYN KOMITETU OBRONY DEMOKRACJI

11 listopada 1918 roku to taki
dzień w historii Polski, który nabrał
symbolicznego znaczenia, lecz całkowicie stracił swój pierwotny sens.
Co ciekawe, wcale nie za komuny.
Wówczas było to święto zapomniane,
a ówczesne władze traktowały próbujących świętować ten dzień jako
wrogów PRL. Władze wolały 22 lipca.
Święto 11 listopada, czyli symbolicznego dnia Odzyskania Niepodległości
zmieniło sens w wolnej Polsce.

pochodniami w dłoniach) będą maszerowali, aby wyrazić naszą wolę
walki o silną i wielką Polskę. Wszystko
jasne. Cel: walka. Tego, że niepodległe
państwo polskie już jest, i to od blisko 30 lat, nie zauważyli. Walczyć zaś
chcą przeciw …imigrantom, skandują
hasła świadczące o ksenofobii i antysemityzmie – nazywając takie postawy narodowymi. Na swoje kolejne
marsze zapraszają tylko jeden sort:
„zaprzyjaźnionych” członków organi-
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ulice i zagranicę do ataku na rząd. Na
sugestię, że takie słowa – zdaniem
opozycji – niepotrzebnie podgrzewają atmosferę przed Świętem Niepodległości, odpowiada, że on tylko relacjonuje to, co mówią jego polityczni
przeciwnicy. – Gdyby mówili o tym, że
mają[…] projekty ustaw, chcą zająć się
sprawami, które dotyczą Polski i Polaków. Nie, oni tego nie robią. Oni są zakodowani na „nie” – stwierdza.
Otóż to nieprawda. Po freudow-

Dla Święta Niepodległości

Kto z maszerujących w Warszawie narodowców naprawdę pamięta
w tym dniu o historycznych faktach?
Tego dnia Piłsudski – który raptem
dzień wcześniej wrócił z więzienia
w Magdeburgu – otrzymał naczelne dowództwo nad armią polską,
a rząd Daszyńskiego oddał się do
jego dyspozycji. Rozpoczęło się budowanie Niepodległej. W kilka dni
później Marszałek wyznaczy nowego
premiera – Moraczewskiego... Wiadomo, symbol to symbol. Nie chodzi
o klasówkę z historii. Chodzi o tradycję, która ma szanse połączyć obywateli Polski. Na całym świecie państwa
mają swoje Święta Narodowe – i są to
święta radosne, a co najważniejsze
integrujące z założenia, bo skierowane do ogółu obywateli. Amerykanie –
4 lipca, Francuzi 14 lipca, Niemcy
3 października...
Rzut oka na oficjalną stronę Marszu Niepodległości nie pozostawia
złudzeń w tej kwestii. Na kolorowym
plakacie dorodny Sarmata na koniu...
Świętujący chcą w tym dniu – jak
deklarują – zamanifestować naszą
narodową dumę i przywiązanie do suwerennego państwa polskiego. Więc
znów – jak robią to od 2010 roku –
narodowcy-patrioci-katolicy (wielu
z zakrytymi twarzami, z racami lub

Marsz Niepodległości 2013, ul. Skorupki
fot. Piotr Drabik

zacji nacjonalistycznych z zagranicy,
typu Jobbik czy Forza Nuova.
Wsparcie obozu rządzącego mają
w kieszeni na starcie. Obecne władze
już od kilku lat promują marsze organizowane przez ONR i MW. Teraz minister spraw wewnętrznych i administracji, Mariusz Błaszczak w TVN24
sam usłużnie podsuwa narodowcom
retorykę wykluczenia. Zacytujmy: 11
listopada to piękne święto, dzień Niepodległości, ale są tacy, którym to święto nie odpowiada. Albo: Zdajemy sobie
sprawę, że opozycja chce wykorzystać

sku i pod każdym innym względem.
To projekcja. Nikt z nas w KODzie nie
jest nakręcony na „walkę”, na „nie”.
Tego dnia idziemy w marszu KOD
Niepodległości po to, aby pokazać sobie i innym, że 11 listopada był zawsze
świętem. Nigdy demonstracją. Chcemy przywrócić temu dniowi radość
i uśmiech. Aby wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, Polacy, Żydzi, Ukraińcy,
Niemcy, Litwini, Węgrzy, Romowie,
Wietnamczycy czy Łemkowie, każdy
imigrant który w naszym kraju chce
odnaleźć miejsce na ziemi, był w tym
dniu dumny i patrzył w przyszłość
z nadzieją – pisze Piotr Wieczorek na
portalu KODu. Aby otwartość i nowoczesny patriotyzm były znakiem rozpoznawczym tego dnia, żeby nie trzeba było marzyć by po dziesiątym był
dwunasty. Od razu.
MPM
KOMITET OBRONY DEMOKRACJI
www.ruchkod.pl
www.dekoder.wroclaw.pl
FB: KomitetObronyDemokracji,
FB: KOD_DOLNOŚLĄSKIE
Infolinia KOD: +48 737 476 396
Info SMS, wyślij „KOD” na nr: +48
881 526 849
KONTAKT Z REDAKCJĄ:
kod.dekoder@gmail.com
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Kulturkampf PO POLSKU

Wygodne jest myślenie
o kulturze w dwóch kategoriach: jako o „nadbudowie”,
która powstaje, rozwija się i utrwala wtedy, gdy zagwarantowana jest
„baza”, czyli środki produkcji i stosunki społeczne charakterystyczne
dla danego rozwoju formacji społecznych, albo jako o „towarze”, który ma się tak samo sprzedać na wolnym rynku jak każda inna usługa,
produkt czy idea. Pierwsze myślenie
zawdzięczamy uproszczonej recepcji
marksizmu, drugie – dziś dominujące
– jest związane z wcielaniem w życie
idei neoliberalnych, zgodnie z którymi „niewidzialna ręka rynku” spełnia
zasadniczą rolę w organizacji i trwaniu porządku społeczno-ekonomicznego. Na ten prosty, by nie napisać
prostacki, podział nakłada się jeszcze przekonanie redukujące kulturę
tylko do sztuki i jej wytworów, czyli
obrazów, książek, przedstawień teatralnych, utworów muzycznych itd.

Kultura – naturalne środowisko ludzi
A przecież człowiek poza kulturą
nie istnieje, a nawet człowiekiem się
staje dopiero, kiedy w kulturę wchodzi. Dopiero w tej perspektywie
ujawnia się istota kultury i traktowanie jej jako „naturalnego środowiska
ludzi” nie jest narażone na zarzut
błędu logicznego. To środowisko
obejmuje niewspółmiernie więcej
aktywności człowieka niż sam tylko
proces tworzenia dzieł sztuki. Mieszczą się tam m.in.: język, zwyczaje,
religia, edukacja, gospodarka, ekonomia, prawo, ustrój, ideologie, polityka, instytucje itd. W konsekwencji
kultura jest właśnie bazą czy – może
lepiej – fundamentem, konstrukcją,
siatką służącą sprawom bytowym
ludzi, ich komunikacji oraz budowaniu indywidualnych oraz zbiorowych
tożsamości.
Dlatego nie dopuszcza się dziś
w Polsce do takiego jej rozumienia,
gdyż jest właśnie strefą wolności
i wyboru, a po raz kolejny w naszej

powojennej historii władza ten wybór chce ograniczyć, a wolność reglamentować.

wyłącznie „prywatne instytucje
kultury” finansowo się bilansujące,
a nawet przynoszące zyski, w których do tego występują „gwiazdy”.
I tu pojawia się pytanie – w którym momencie ten byt kulturowy
przestanie być przestrzenią myśli,
a stanie się przestrzenią płytkiej rozrywki lub pielęgnacji sentymentów?
Odpowiedź jest prosta – od razu.
I kiedy ceny biletów przekroczą
możliwości finansowe klasy średniej? Odpowiedź jest jeszcze prostsza – od razu. Dla parweniuszy pozostaną „darmowe”, spektakularne dla
urzędniczego organizatora, eventy
z gwiazdami popkultury, wszystkie
te sylwestry, koncerty, biesiady organizowane w miastach i miasteczkach, na które wstęp jest bezpłatny,
ponieważ został opłacony z podatków mieszkańców, wszystkich.

Sztuka – problem dla każdej
władzy
W tak zarysowanej perspektywie rozumienia kultury sztuka jest
nie tylko i nie przede wszystkim
rozrywką, ale przestrzenią służącą
rozwojowi ludzi i w związku z tym
kultury. Wyznacza bezpieczne granice przekroczenia czy podważenia
dominujących systemów wartości
i związanych z nimi porządków społeczno-politycznych. Uświadamia ich
historyczność i zmienność, zaprzecza „naturalności”, „odwieczności”
określonych sposobów myślenia,
ideologii czy religii.
Dlatego systemy autorytarne
zwalczają wolnościowy status twórczości, kneblując ją cenzurą ideologiczną – obecny minister kultury
Zawłaszczanie kultury
chciał nie dopuścić do premiery
Ale to nie tylko Teatr Polski we
spektaklu „Śmierć i dziewczyna” Wrocławiu stał się ofiarą toczącego
w Teatrze Polskim we Wrocławiu, się z coraz większą prędkością prowracając do idei cenzury prewen- cesu przemian kulturowych. Właśnie
cyjnej obecnej przez cały PRL. Inny „kulturowych”, gdyż dzisiejsza wławariant blokujący to niefinansowa- dza dobrze zrozumiała odpuszczoną
nie nic niewartych z perspektywy przez neoliberałów lekcję dotyczącą
władzy wydarzeń czy instytucji. kultury i za cel postawiła sobie zmiaSpektakularnym przykładem jest nę we wszystkich najważniejszych
postawa Urzędu Marszałkowskiego jej składnikach. Właśnie „kulturoWojewództwa Dolnośląskiego, który wych”, gdyż celem jest zapomniana
nie przeznaczył grosza na powsta- trochę „inżynieria społeczna”, czyli
nie spektaklu „Dziady”
w całości, tłumacząc
się brakiem funduszy.
W tym samym niemal
czasie „utopił” ponad
60 milionów złotych
w nowy i co gorsza
nigdy nieuruchomiony portal internetowy,
który miał promować
Dolny Śląsk.
Te działania to
konsekwencja prostego przekładania na
sferę sztuki rozwiązań wolnorynkowych, Protest przeciwko powołaniu Cezarego Morawskiego na
dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu; 26.08.2016
gdzie rację bytu mają
fot. Małgorzata Lech-Krawczyk
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stworzenie nowego Polaka.
Najpierw został zawłaszczony
język, a na jego miejsce pojawiła
się „nowomowa”. Znaczenia takich
wydawałoby się oczywistych słów,
jak „ojczyzna”, „kultura”, „religia”,
„patriotyzm”, „naród”, „swój”, „obcy”,
„niezłomny”, „wyklęty”, „kłamstwo”,
„prawda” itd., zostały zmienione
i funkcjonują dziś inaczej. Obok katolicyzmu pojawiła się nowa, jeszcze niekonkurencyjna i ciągle szukająca dowodów uzasadniających
swe istnienie, „religia smoleńska”.
Za chwilę owe poszukiwane dowody przestaną być ważne, wszystko stanie się kwestią wiary, która
bardzo jasno i na nowo zdefiniuje
podziały na „swoich” i „obcych”. Kolejny element to edukacja. Gdybyż
minister Annie Zalewskiej, z zawodu przecież nauczycielce, zależało
na reformie edukacji i racjonalizacji
pracy nauczycieli, przeznaczyłaby
wszystkie dostępne środki choćby
na zmniejszenie liczebności klas. Ale
celem nie jest naprawa systemu, ale
jego całkowita zmiana wspierająca ideologię władzy. A to daleko nie
wszystkie przykłady. Wspomnieć tylko można planowane przez ministra
Morawieckiego „narodowe” gałęzie
gospodarki, „narodowe” rozdziały grantów naukowych firmowane
przez ministra Gowina, przejęcie
mediów publicznych, zniszczenie
służby cywilnej i walka z Trybunałem Konstytucyjnym.
Przejmowanie instytucji
Zupełnie świadomie zostawiłem
zmiany w instytucjach kultury forsowane przez ministra Glińskiego
na koniec. Nie dlatego, że są najmniej ważne, ale dlatego, że są częścią owego kulturowego pługa przeorującego kulturę i w konsekwencji
świadomość jej uczestników, czyli
nas wszystkich.
Z wiary w moc słowa pisanego
i przekonania, że można zadekretować talenty pisarzy, wynikło odwołanie Grzegorza Gaudena z funkcji dyrektora Instytutu Książki. Oficjalnym
powodem były wyniki kontroli i spadek czytelnictwa, właściwe powody
opisali sprzyjający tej władzy krytycy literaccy. Instytut Książki wspierał

niewłaściwych twórców, promował
nie tych autorów, co trzeba. Podobne
motywy stały za odwołaniem Pawła Potoroczyna z funkcji dyrektora
Instytutu Adama Mickiewicza. Od
lat za mało „patriotyczne” i za mało
„polskie” dzieła teatralne, muzyczne
lub plastyczne otrzymywały dotacje
na zagraniczne wyjazdy, promując
Polskę otwartą, refleksyjną, rewidującą, ale nie narodową, tak jak to
rozumie dzisiejsza władza. Nieakceptowalna wizja dziejów II wojny
światowej stoi za kuriozalną walką
z dziełem profesora Pawła Machcewicza, twórcy Muzeum II Wojny
Światowej. Minister Gliński stosuje
w niej wszelkie dostępne metody:
łączy muzeum z nieistniejącą instytucją, zleca recenzje zgromadzonej
kolekcji „historykom”, którzy się
z nią nie zapoznali, i wreszcie zarządza kontrolę finansową.
Zresztą zarzuty związane z finansami to podstawowa broń przeciwko niepokornym dyrektorom teraz
i w przeszłości. Dziesięć lat wojewódzka władza samorządowa próbowała odwołać z funkcji dyrektora Teatru Polskiego we Wrocławiu
Krzysztofa Mieszkowskiego: najpierw PO, potem PO z SLD, następnie PO z PSL. W końcu najbardziej
nieprawdopodobna koalicja: byłe PO
(marszałek Cezary Przybylski), PSL
(wicemarszałek Ewa Mańkowska
i członek Zarządu Tadeusz Samborski), Klub Rafała Dutkiewicza (członek Zarządu Jerzy Michalak) i PO
(wicemarszałek Iwona Krawczyk)
porozumiała się z ministrem kultury z PiS, przeprowadziła konkurs
i wbrew zespołowi, wbrew zdro-

wemu rozsądkowi, wbrew
zakładanym celom, wbrew
osiągnięciom artystycznym,
wbrew regułom konkursu
wybrała sobie nowego dyrektora – Cezarego Morawskiego. Paradoksalnie jako jedyny
z kandydatów miał za sobą
potwierdzone sądowym wyrokiem
kłopoty z gospodarowaniem pieniędzmi publicznymi (sąd odstąpił
warunkowo od wymierzenia kary),
nie znał repertuaru Teatru Polskiego, nie znał zespołu aktorskiego
i nigdy z tą instytucją nie współpracował. Początkowe pojawiające się
głosy „dajcie mu szansę” zweryfikowała smutna rzeczywistość. Po
dwóch miesiącach ta wybitna do tej
pory scena może pochwalić się jedynie: brakiem jakichkolwiek planów repertuarowych, obrażaniem
publiczności przez dyrektora, kolejnymi rezygnacjami aktorów, żenującymi (językowo i merytorycznie)
wpisami administratora na portalach społecznościowych teatru, gaszeniem przez dyrektora światła
na scenie i widowni podczas niemych protestów, atmosferą strachu
i bezsilności w zespole (wszystko do
obejrzenia i przeczytania na stronie
Fb: „Teatr Polski – w podziemiu /
Polski Theatre in the underground”).
Trudno o jakąkolwiek pointę,
gdyż ta „wojna kulturowa” ciągle
trwa. Są ofiary, bohaterowie i „pożyteczni idioci” aż przebierający nogami do władzy, stanowisk i pieniędzy.
Jedno jest pewne. Wszyscy w tej rozgrywce są przegrani.
Daniel Kulęcki

Piaskun

Ja, co potykam się o najmniejsze ziarnka piasku, i boleśnie upadam,
bo nie mam szkieletu, mięśni ni skóry, co podtrzymywałby postawę,
jeno duszę żałośnie obnażoną, wulgarnie wrażliwą, dotkliwie bolącą.
Trwam na szczycie mikroskopijnej grudki kwarcu, na jej wyżyny
nigdy nie będziecie w stanie się wspiąć, chociaż w mocy waszej jest
wdeptać w grunt bazalty moich urojeń, pnące się kilometrami wzwyż.
Podniosę się przecież i pójdę jeszcze za mirażami chłodnych źródeł,
wiodącymi mnie za pustynne widnokręgi, gdzie czeka mnie cierpliwie
pustynna burza, która poniesie mnie w pustkę szaleństwa i słów.
Mirosław Mrozek – poeta i prozaik. Wydał tomy poetyckie:
Horyzont zdarzeń (2014, 2015), Odpowiedź retoryczna (2016).
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ZOSTAŃ GANDHIM
WE WŁASNEJ POLSCE
W poprzednim numerze pisaliśmy o skłonności człowieka do
stopniowego radykalizowania się w
grupie zorganizowanej. To dotyczy
każdego z nas i jest naturalnym procesem funkcjonowania we własnym
„stadzie”. Skoro działamy codziennie
w jakiejś organizacji, gdzie spotykamy ludzi o podobnych poglądach,
a dodatkowo niemal nieustannie
zajmujemy się obciążającą psychikę
materią pod postacią decyzji obecnej
władzy, to grzeje się w nas krwista
lawa. Musi ona znaleźć ujście, więc
finalnie uderza do głowy, wywołując
erupcję emocji. Dzieje się tak najczęściej na manifestacjach, u boku osób,
które doświadczają tego samego, ale
też w codziennych, wzajemnie akceptowalnych rozmowach. Nikt nie zgłasza sprzeciwu? To źle, powinniśmy
jeden drugiego hamować.
Nie chodzi o to, by przestać się buntować przeciwko niesprawiedliwości
i nie reagować stanowczo. Ważne jest
raczej, żebyśmy nie dali się pochłonąć
zachowaniom, emocjom, które jeszcze przed kilkoma miesiącami nazywaliśmy – mówiąc o władzy – niegodnymi. Cel nie uświęca środków, a tylko
pokojowym, pozbawionym wszelkiej
agresji działaniem czy retoryką jesteśmy w stanie zrealizować założone
wcześniej idee. Nie wierzysz?
Mahatma Gandhi posługiwał się
koncepcją nieposłuszeństwa obywatelskiego, propagując przy tym
pacyfizm. I to w czasach, gdzie do
rozwiązywania problemów władza
(kolonialista brytyjski) używała siły.
Mimo obrania takiego stylu, indyjski
„przywódca” zdziałał tyle, że jego biografia pomieściłaby w sobie życiorysy
trzech osób.
Organizował głodówki. Wspomagał ludzi od podstaw, często mieszkając i pracując z biedotą. Inicjował protesty, m.in. słynny marsz solny, gdzie
w proteście przeciwko nałożonemu
przez Brytyjczyków podatkowi na
sól, przeszedł ok. 400 km, zbierając

po drodze rzeszę ludzi i gromadząc
ten drogi produkt. Bojkotował zagraniczne towary, namawiając rodaków
do noszenia tkanin własnego wyrobu
(tzw. khadi), co przyniosło świetne
rezultaty, a co również dzisiaj można
zastosować, np. nie pobierając zasiłku
500+, jeśli nie zgadzasz się z wykonaniem tego programu.
Nigdy nie użył przemocy. Ba, nawet nie krzywdził nikogo słowem,
starając się okazywać szacunek każdemu oponentowi. Konkrety? Gandhi został jednego razu pobity przez
woźnicę dyliżansu, bo sprzeciwił się
jeździe na podnóżku (wnętrze było
przeznaczone dla Europejczyków).
Nie zareagował inaczej, jak manifestując przeciwko takim praktykom.
Innym razem w Afryce zaatakował
go tłum białych, chcąc wymierzyć mu
„sprawiedliwość”, zapewne z powodu
jego protestów przeciwko rasizmowi. Postanowił nie wnieść oskarżenia
i obiecał, że nie będzie dochodził zadośćuczynienia w sądzie. A kiedy Indie odzyskały niepodległość, skupił
się na pojednaniu hindusów z islamistami, którzy toczyli boje o władzę.
To ostatnie jest szczególnie ciekawe. Wyobrażasz sobie, że w tym momencie odsuwasz się nieco od KOD-u
czy po prostu przestajesz psioczyć na
władzę, by skupić się na pojednaniu
dwóch polskich zwaśnionych stron?
Że przestajesz nazywać PiS „ciemnotą”, bo to mogłoby urazić sympatyków
tej partii i zaczynasz słuchać argumentów ich wyborców, aby zapewnić
każdemu obywatelowi, bez względu
na światopogląd: równość, godność
oraz posłuch?
Tam, gdzie na początku XX wieku
protestował Gandhi – w Johannesburgu – działał później także Nelson
Mandela. Na początku swojej manifestacyjnej drogi nawet zaanektował
styl protestacyjny Mahatmy. Nie był
on jednak przykładem pacyfisty, bo
szczególnie w późniejszych latach
dopuszczał używanie siły, co zresz-

tą nie wniosło niczego dobrego do
historii walk o niepodległość w RPA.
Czy wręcz szkodziło? To zostawmy
historykom. Faktem jest natomiast
skuteczność jego misji i faktem jest
zaufanie, jakim darzyli go rodacy.
Dlaczego był w ich oczach wiarygodny? M.in. dlatego – co stanowi punkt
styczny z cechą Gandhiego – że szanował człowieka i jego godność. Nie
tylko rozmawiał z wrogim dla czarnoskórych mieszkańców tego kraju rządem, szukając porozumienia,
ale też potrafił np. podczas pobytu
w więzieniu tonować emocje radykałów z bojówek Black Consciousness
Movement, kiedy ci propagowali rasizm w stosunku do białych.
A pastor Martin Luther King, który zaanektował od Gandhiego taktykę biernego oporu, jaka polega m.in.
na protestowaniu bez używania siły
fizycznej? A Lech Wałęsa, których hamował rewolucyjne zapędy części Solidarności, żeby nie dopuścić do rozlania krwi, dzięki czemu droga pokoju
i dialogu okazała się skuteczniejsza?
Wydaje się, że skoro nie odpowiadali siłą przeciwko sile, to jakim cudem udało im się zwyciężyć? Przecież
ten fakt przeczy logice… Tylko pozornie. Presja tłumu (lub jak kto woli –
wola ludu) może zdziałać wszystko.
Skoro bowiem obywatele nie dają
sobą rządzić, to ile warta jest legitymacja władzy? Do tego dochodzą straty gospodarcze, ale też wizerunkowe.
Jarosława Kaczyńskiego, podobnie
jak polityków PiS, nie uczy historia to widać. Nie zignorujmy jej i my. Bo
sukces jest trudny, ale możliwy. Wystarczy od czasu do czasu wcisnąć
hamulec oraz szanować człowieka,
niezależnie od jego poglądów politycznych czy jakichkolwiek innych.
Paweł Brol, KOD Opolskie
KOD Opolskie
www.kodopole.pl
e-mail: opolskie@ruchkod.pl
tel.: +48 729 055 222

5

Numer 9 | listopad 2016

4 lutego 2016 roku Antoni Macierewicz podpisał decyzję o powołaniu
podkomisji do zbadania katastrofy
smoleńskiej. Z jego woli dotychczasowy skład komisji, powołanej przez
ministra Bogdana Klicha, został rozszerzony do 21 osób, a szefem podkomisji został dr Wacław Berczyński. Już samo powołanie podkomisji
wzbudzało poważne wątpliwości,
ponieważ zgodnie z polskim prawem
wznawia się badanie jeśli ujawnione
zostaną nowe okoliczności lub dowody, które muszą być zbadane.
Minister Macierewicz argumentował powołanie podkomisji tym, że
nie zbadano wady fabrycznej jednego
z głównych zespołów Tu-154. Jednocześnie wyrażał przekonanie, że rozpad samolotu nastąpił 15-18 metrów
nad ziemią. Jednakże kilkumiesięczne
prace podkomisji nie przyniosły żadnej wiedzy na temat enigmatycznej
wady fabrycznej samolotu, wielce
prawdopodobnym przez to czyniąc
przypuszczenie, iż argument ten był
jedynie pretekstem dla uzasadnienia
jej powołania.
W trakcie prac podkomisji przedostawały się za to do mediów sensacyjne informacje na temat jej działalności. I tak w maju Berczyński
zapowiadał powstanie wiernej kopii
Tu-154 w mniejszej skali, aby ostatecznie odpowiedzieć na pytanie, czy
przy braku fragmentu skrzydła możliwe było wykonanie półbeczki (sic!).
Z kolei w październiku Antoni Macierewicz zaprezentował na posiedzeniu
sejmowej komisji obrony „nieznane
nagrania" ze Smoleńska, które okazały się być materiałami dostępnymi
w Internecie już od sześciu lat. Najprawdopodobniej intencją Macierewicza było zszokowanie opinii publicznej informacją o tym, że podczas
spotkania Putina z Tuskiem, kilkanaście godzin po katastrofie, wstępne
przyczyny tragedii przekazane przez
stronę rosyjską różniły się od późniejszych, wielomiesięcznych ustaleń
MAK oraz Komisji Millera.
4 kwietnia 2016 roku Prokuratura
Krajowa przejęła po 6 latach prowadzenie śledztwa w sprawie katastrofy
smoleńskiej od zlikwidowanej prokuratury wojskowej. Argumentując, że
badania sekcyjne będą miały znacze-

nie dla określenia przyczyny śmierci
ofiar, jak również przyczyn katastrofy, w czerwcu prokuratura ogłosiła
konieczność zbadania wszystkich
nieskremowanych ciał ofiar katastrofy. Skompromitowane „sensacyjne”
doniesienia Macierewicza dotyczące
znanych od 6 lat nagrań nocnego spotkania Tuska z Putinem zbiegły się
w czasie (październik 2016) z przekazaniem opinii publicznej informacji
o podjęciu przez prokuraturę decyzji
o ekshumacji ofiar katastrofy smoleńskiej.
Warto przypomnieć, że pomiędzy
czerwcem 2011 r. a listopadem 2012
r. prokuratura wojskowa przeprowadziła dziewięć ekshumacji ofiar katastrofy, w efekcie których ustalono
jedynie, iż ciała sześciu ofiar zostały
złożone w niewłaściwych grobach.
Tak więc dotychczasowo przepro-

niemieckiego pisarza i dziennikarza śledczego Jürgena
Rotha. W książce „Smoleńsk.
Spisek, który zmienił świat”,
która właśnie się ukazała, autor ujawnia, że dotarł do raportu niemieckiego wywiadu.
Ma on potwierdzać, że w Smoleńsku doszło do zamachu, za którym
stał polski polityk i rosyjski generał
służb specjalnych.
Jednak nie jest aż tak oczywiste, że
politycy podejmą wątek zainicjowany
przez Rotha, ponieważ do tej pory inicjatywa dotycząca kreowania teorii
spiskowych była po stronie polskich
polityków związanych z PiSem oraz
prawicą. Wdanie się w ewentualny
ko-dyskurs z niemieckim dziennikarzem mogłoby pokazać, że inicjatywa
w zakresie teorii zamachu w smoleńsku leży już po stronie zewnętrznych

Smoleńska sztafeta

wadzone ekshumacje nie
dały żadnych dowodów na
twierdzenia o zamachu.
Dodatkowo eksperci w wypowiedziach
prasowych
podważają sens tych ekshumacji w celu innym niż analiza DNA kości oraz zachowanych chrząstek, gdyż przy
obecnym stanie zwłok nie da
Trasa lotu i miejsce katastrofy, źródło: Wikipedia
się zbadać niczego więcej.
Zasadne wydaje się zatem przy- sił politycznych, które może reprepuszczenie, że jest to kolejny etap zentować Roth.
smoleńskiej sztafety, której mechaAnalizując kilkuletnią działalność
nizm funkcjonowania sprowadza się PiS w obszarze zakłamywania przydo tego, że kiedy skompromitowaniu czyn katastrofy smoleńskiej można
ulegają kolejne działania PiS koncen- dojść do wniosku, że tak naprawdę
trujące się wokół prób udowodnienia to w całej tej maskaradzie nie chodzi
twierdzeń o zamachu, powstaje kolej- wcale o to, aby udowodnić, że był zana inicjatywa, medialnie większa od mach. Świadczyć o tym mogą niedopoprzednich, dająca nowe nadzieje rzeczne, nie wnoszące nic do sprawy
zwolennikom zamachu na udowod- i nieustannie kompromitujące Annienie słuszności ich twierdzeń. Kon- toniego Macierewicza twierdzenia,
trowersje związane z ekshumacjami jak również podejmowanie przez
zapewnią paliwo polityczne zwolen- instytucje kontrolowane przez rząd
nikom zamachu na kolejne kilka ty- działań, które nie mogą doprowadzić
godni, a może miesięcy. A już teraz do udowodnienia tych twierdzeń. Jej
można się spodziewać, że jeżeli eks- jedynym celem może być cyniczne
humacje nie przyniosą pożądanego udawanie, że politycy PiS wierzą w to,
dla PiS rezultatu, to kolejnym etapem że był zamach i markowanie działań
sztafety może być na przykład eks- mających udowodnić te twierdzenia.
plorowanie sensacyjnych doniesień
ŁR
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Posłanek i posłów
przypadki wstydliwe
czyli o mowie nienawiści
Czym jest mowa nienawiści?
W sensie potocznym jest to każda wypowiedź lżąca, wyszydzająca
i poniżająca jednostki bądź grupy.
I właśnie o takie akty komunikacyjne
mi chodzi, kiedy szukam przykładów
mowy nienawiści.
Skąd ludzie mają wiedzieć, co
jest, a co nie jest dopuszczalne w życiu społecznym? Odpowiedź brzmi:
naszymi nauczycielami są osoby eksponowane w mediach. A telewizja
i Internet mają to do siebie, że dla
pozyskania naszej uwagi zadziwiają
i szokują tym, co budzi negatywne
emocje. Dlatego do grona osób „rozchwytywanych” przez media należą
politycy znani z obraźliwych wypowiedzi. Ci sami, których wybraliśmy
na naszych reprezentantów w parlamencie, którzy wypełniają czas antenowy wypowiedziami cytowanymi
na całym świecie i którzy podczas
podróży zagranicznych świadczą
słowem i czynem o poziomie kultury
społeczeństwa polskiego. To właśnie
oni nadają ton i styl debacie publicznej oraz uczą swoich wyborców, co
można mówić i co należy czynić. I jak
to robią?
Grubiańskie i obraźliwe wypowiedzi płyną z ust polityków
wszelkiej maści. Na początek – Stefan Niesiołowski, który chyba lubi
uchodzić za człowieka błyszczącego
uszczypliwym dowcipem. Zapewne
tym upodobaniem posła należy tłumaczyć styl jego wypowiedzi, przejawiający się w takich refleksjach jak:
Pan Bóg tak stworzył kurczaki, że są
inteligentniejsze od kaczek. Podobno
kaczki są dość tępe, czy Ryszard Kalisz to porno-minister, który doskonale pasuje do porno-prezydenta. Mamy
sojusz dwóch pornograficznych grubasów. Kwestią sporną pozostaje,
czy takie szczypanie, to już nie okładanie. Skoro siniaków po tym nie widać, to i zdecydować trudno….
Oto posłanka PiS – Krystyna
Pawłowicz, która lubi wyznaczać

granice moralności i pouczać innych,
jak mają żyć. Występując w programie „Wstajesz i Wiesz” stacji TVN24
takimi słowami oceniała kobiety,
które zorganizowały „Marsz Szmat”:
Szmaty zachowały się jak szmaty
i niech szmaty walczą w taki sposób.
Uczestniczki marszu to według pani
profesor: Po prostu baby bez poczucia wstydu, chciały pokazać swoje
ciała, brzydkie naprawdę. A potem
było już tylko gorzej:Ulica nie należy
do dziw, kurew, alfonsów i tak dalej.
Pani profesor, nauczyciel akademicki uniwersytetów warszawskich,
obrzuca obelgami i znieważa ludzi.
Uważa jednak, że tam, gdzie grają
emocje, „koloryt językowy” jest dozwolony. Nie dostrzega niczego złego w publicznym nazywaniu posła
Żelichowskiego „starym dziadygą”,
bo dziadyga to jest ludowe określenie,
a że stary – to po prostu stwierdzenie
faktu lub podsumowaniu posłanki
Grodzkiej słowami: No jaka pani, no
twarz boksera!.
Skoro wzorzec etyczny, jakim powinien być nauczyciel akademicki,
znieważa publicznie innych ludzi,
to cóż dziwić się maluczkim, którzy
wykorzystując bogactwo języka polskiego uprawiają szczególnego rodzaju „grę wstępną” zachęcającą do
bójki? Nie tak dawno były polityk
SLD Krzysztof Gawkowski natknął
się na lotnisku w Brukseli na grupę
kibiców Legii Warszawa wracających
z meczu w Madrycie. Ci obrzucili go
obelgami, aby sprowokować kłótnię,
ale Gawkowski pozostał obojętny
wobec tej prowokacji. Sprawa miała
jednak ciąg dalszy: Na drodze wyrosło mi trzech zadymiarzy oświadczając, że wszystkiego jeszcze sobie nie
wyjaśniliśmy. Jeden anonsował mi
konieczność zmiany wiary, a dwóch
potakiwało w języku więziennej grypserki. Ciekawe, że polityk nie zgłosił
tego faktu na policji: Kiedyś zgłaszałem podobną sprawę. Wtedy chodziło o członków ONR, którzy grozili mi

i mojej żonie. Od ministra sprawiedliwości usłyszałem, że takie rzeczy się
zdarzają politykom.
Używanie języka nasączonego
nienawiścią i pogardą nie jest niczym nowym. Kiedy jednak czynią
tak osoby zajmujące miejsce na przysłowiowym świeczniku, to trzeba
bić na alarm. Przykład idzie w świat
i brutalizacja języka upowszechnia
się wśród ludu. A od słów do czynów
krótka jest droga. Skoro można mieszać z błotem słowami, to dlaczego
nie pomóc sobie pięściami? Przecież chodzi o ten sam cel: wyrażenie
swoich uczuć do drugiego człowieka.
A dobór środków jest już sprawą
drugorzędną...
W mediach rozlewa się mowa
nienawiści.
Takie
sformułowania, jak "katolicka ciota", "naćpana
hołota" czy "pętak" nie budzą już
emocji. Smutnym podsumowaniem
niniejszego artykułu niech będzie
wypowiedź doktora Marka Kochana z Uniwersytetu Warszawskiego
opublikowana na portalu „wprost”:
W kontekście tych wypowiedzi można
mówić o świadomym użyciu wulgarnego języka i budowaniu tym samym
wizerunku polityka - agresywnego
prostaka, człowieka, który nie umie
się zachować publicznie, po to tylko,
by uzyskać określone profity, w postaci zwrócenia na siebie uwagi i zwiększonego poparcia. Wyborcy lubią
takie przekraczanie granic: W opinii
eksperta od retoryki możemy mówić
o toksycznej relacji między politykami a wyborcami, bo ci drudzy nie tylko nie karzą za przekraczanie granic,
np. wycofując poparcie dla wulgarnego polityka, a wręcz przeciwnie, niejednokrotnie zdarza się, że po wyrazistych, agresywnych wypowiedziach
poparcie dla polityka, czy partii,
z którą jest utożsamiany, rośnie.
Barbara Kobzarska-Bar
KOD Nauka
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INNY ŚWIAT, INNY GŁÓD

Głód, niedożywienie, czy też – jak
wolą to nazywać organizacje pomocowe (w tym WHO) – „brak bezpieczeństwa żywnościowego” ma wiele przyczyn. Nie jest nią brak żywności.
Jedną z tych przyczyn jest spekulowanie cenami żywności. W 1991 roku
analitycy banku Golden Sachs zauważyli, że żywność może być potraktowana w dokładnie ten sam sposób, co
ropa, srebro, złoto, uran – toteż zajęli
się przekształcaniem żywności w pojęcie. Wybrali 18 produktów, ocenili
wartość inwestycji poszczególnych
składników i utworzyli formułę matematyczną możliwą do wyrażenia
jedną liczbą. Po czym wystawili akcje
tego wskaźnika. Do 1991 roku ceny
zboża były bardzo stabilne. Po tej
granicznej dacie wzrosły trzykrotnie,
a miliony dzieci zmarły z głodu. Do
dziś Giełda Zbożowa w Chicago ustala ceny żywności na całym świecie, po
prostu spekulując nią.
Oczywiście problem głodu na
świecie istniał także przed 1991 rokiem. W latach 90. było to ok. 800
mln, dziś liczba ta dobija do miliarda
ludzi. Miliard osób, co siódmy człowiek na ziemi, nie wie, co będzie jadł
jutro lub idzie spać głodny. Połowę
z tej liczby stanowią dzieci przed
5 rokiem życia. W państwach takich
jak Niger, który jest drugim na świecie
krajem pod względem wydobycia uranu, teoretycznie powinien panować
dobrobyt. Jednak wpływy z jego wydobycia czerpią wyłącznie europejskie i amerykańskie koncerny. Próba
zmiany tego stanu rzeczy zakończyła
się interwencją i zbrojnym przewrotem. Obecny prezydent jest już lojalny
wobec obcych koncernów, a wybory
w Nigrze zostały ocenione przez międzynarodowych obserwatorów jako
„demokratyczne i wolne”.
Taka sytuacja panuje w większości
krajów afrykańskich, które mają jakiekolwiek surowce. Jakąkolwiek ziemię, która podlegać zaczyna zjawisku
współczesnego kolonializmu, noszącemu nazwę land grabbing. Trudno
w to uwierzyć, ale 75 % światowego
rynku zbożowego skupiają w swoich

rękach cztery koncerny: Archer Daniells Midland, Bunge, Cargill, Louis
Dreyfus – nazywane ABCD. Zależne
od nich są takie marki jak: McDonalds, Pizza Hut, Kraft, Nestle. Kupują, sprzedają, zaopatrują, spekulują.
I wykupują ziemię na całym świecie
pod uprawę paszy dla zwierząt, czym
niszczą miejscowe rolnictwo. Na wyprodukowanie 1 kg mięsa potrzeba
25 kilogramów soi lub kukurydzy.
Argentyna każdego roku produkuje
ok. 50 mln ton soi i jest piątym producentem kukurydzy na świecie. Ale
Argentyńczycy soi, ani kukurydzy nie
jedzą. Trafia ona na paszę dla świń
w Chinach, których mięso zjada tamtejsza, wzbogacona klasa średnia. W
Argentynie, która jest największym na
świecie eksporterem oleju sojowego,
drugim eksporterem mąki, soi i kukurydzy w ziarnach, głoduje ok. 40 mln
ludzi. Jak to możliwe, że nie starcza tu
żywności dla wszystkich? Odpowiedzią nikt sobie nie zaprząta głowy.

Głód, Martín Caparrós, przeł. Marta
Szafrańska-Brandt, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2016, ss. 716

Jak to możliwe, że na świecie nie
starcza żywności, skoro przeciętny mieszkaniec Europy, czy Stanów
Zjednoczonych marnuje jej ok. 100 kg
rocznie? Każdego dnia Anglicy wyrzucają na śmietnik mniej więcej cztery
miliony jabłek, pięć milionów ziemniaków i 1,5 miliona bananów. Każdego dnia!

Istnieją oczywiście systemy pomocowe dla krajów
objętych klęską głodu. Jednak
wadliwa jest tam zwykle cała
infrastruktura i struktura państwowa.
Większość żywności, zanim dotrze
do potrzebujących jest rozkradana
i sprzedawana na czarnym rynku po
zawyżonych cenach (Korea Północna). Ale nie to jest najgorsze. Rolnictwo w wielu krajach europejskich
i w USA jest subsydiowane, dzięki
czemu może produkować zboża dużo
i po niskiej cenie. Ta żywność wędruje do krajów potrzebujących, gdzie
miejscowe produkty nie są w stanie
konkurować z nią cenowo, w związku
z czym rolnictwo w danym kraju upada i ludzie stają się całkowicie zależni
od pomocy z zewnątrz. Stany Zjednoczone co roku przeznaczają na pomoc
krajom głodującym zboże o wartości
500 mln dolarów i tylko 5 mln dolarów na restrukturyzację i wsparcie
tamtejszego rolnictwa.
Głodujący ludzie to zamieszki
i wzrost terroryzmu, a także destabilizacja sytuacji politycznej w całych
regionach objętych klęską, czy zagrożeniem głodu. Za Arabską Wiosną stały drastyczne podwyżki cen żywności,
o czym światowe media niechętnie
donosiły. Cenę za to płacimy do dziś.
Gdy 11 września 2001 roku w zamachu na World Trade Center zginęły
2 973 osoby, świat uczcił je pamięcią
i wskazał winnych. Tego samego dnia
z głodu zmarło 25 tys. ludzi. O nich nie
upomniał się nikt i nikt też nie szukał winnych. Następnego dnia także
zmarło tylu ludzi. I kolejnego. Każdego dnia ginie 25 tys osób. Podczas
lektury tego tekstu, czyli w ciągu 10
minut, zmarło ich 174. O nich upomniał się i winnych wskazał w swojej
książce Martín Caparrós.
Ja także się o nich niniejszym tekstem upominam. Nadal bowiem, po
lekturze książki Caparrósa, zastanawiam się, jak możemy normalnie żyć
z tą świadomością?
Ty także, Czytelniku, już wiesz. Co
zamierzasz uczynić z tą wiedzą?
DWŻ
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NARODOWY KAGANIEC OŚWIATY
Reforma edukacji minister Anny Zalewskiej zakłada
cofnięcie się do czasu sprzed
1999 r. Oznacza to skrócenie
obowiązkowego kształcenia o 1 rok.
Kiedy powstawały gimnazja
(1999 – reforma ówczesnego ministra Mirosława Handkego) zakładano, że mają one być wstępem do
nauki na dalszych etapach. Gimnazjalista kończył naukę obowiązkowym
egzaminem zewnętrznym, a od jego
wyniku zależał wybór kolejnej szkoły. Jednakże celem nauczania nie jest
samo przygotowanie do egzaminu.
W uczniach powinno rozwijać się
pasje, dlatego postawiono na kształcenie umiejętności ponadprzedmiotowych, nauczanie holistyczne, rozwijanie zainteresowań. Uczniowie
gimnazjów uczą się 2 języków obcych, informatyki, mają szereg zajęć
dodatkowych. Kończą szkołę świadomi swoich praw, są otwarci na zmiany i otaczającą ich rzeczywistość.
Na początku było sporo problemów wynikających z nagromadzenia w jednej szkole dorastających
nastolatków. Od tego czasu sporo się
zmieniło – nauczyciele gimnazjów

przeszli wiele szkoleń dotyczących
pracy z dorastającą młodzieżą, w tym
z młodzieżą sprawiającą problemy
wychowawcze. Z drugiej strony oddzielenie dorastających uczniów od
małych dzieci znacznie zwiększyło
bezpieczeństwo tych drugich. Nie
ma co się oszukiwać, że dyżury nauczycieli podczas przerw, pomimo
ich największego zaangażowania, są
w stanie całkowicie wyeliminować
zachowania patologiczne.
Dlaczego więc zaledwie po 16 latach istnienia gimnazjów, podczas
których zainwestowano wiele pieniędzy w ich rozwój (budynki, wyposażenie, szkolenia kadry, podręczniki
itp.) zamiast wzmacniać i rozwijać
to co dobre robi się rewolucję i burzy
to, co udało się wypracować? Dlaczego rząd jest ślepy na fakt, iż po wprowadzeniu gimnazjów poprawiły się
wyniki polskich 15-latków w Międzynarodowym Badaniu Umiejętności
Uczniów PISA? Tymczasem dziś:
Zdezorientowani są rodzice. Nie
było konsultacji w sprawie planowanej reformy edukacji – nikt ich nie
informuje ani o zakresie zmian, ani
o ich konsekwencjach. Nikt ich nie

pyta, czy wiedzą co dalej z edukacją
ich dzieci.
Zdezorientowani są nauczyciele. Wszak pierwszym krokiem tej
zmiany będzie wymiana kadry kierowniczej w bardzo wielu placówkach. To także utrata miejsc pracy dla
wielu szeregowych nauczycieli. Również dlatego, że czas edukacji ogólnej
skraca się o rok, trzeba też zapewnić
etaty dla byłych dyrektorów. Szepcze
się, że przeciwnicy likwidacji gimnazjów nie będą mogli pełnić funkcji
kierowniczych w nowej strukturze
szkolnej, że w ogóle trudniej im będzie pracę utrzymać. To wszystko źle
wpływa na atmosferę w pokojach nauczycielskich.
Zdezorientowane są samorządy. Jak mają planować budżety przy
tylu niewiadomych? (Szkoły podstawowe i gimnazja finansowane są ze
środków gminy w ramach subwencji
z MEN, za szkoły ponadpodstawowe odpowiedzialne są powiaty). Do
dziś nie wiadomo ile i jakich szkół
będzie w gminach i powiatach! Wiemy natomiast, że wiele gimnazjów
doposażyło pracownie przedmiotowe w ramach projektów dofinansowywanych z UE. Warunkiem otrzymania
środków było to, aby
przez określony czas
Wiek
zakupiony sprzęt słu<
ucznia
żył uczniom do wskazanych celów. Z jakich
15 1 kl. LO/T/SB1
funduszy
zostaną
16 2 kl. LO/T/SB1
pokryte kary za niespełnienie warunków
17 3 kl. LO/T/SB1
umowy? Jeśli szkoły
podstawowe zwiększą
4 kl. LO/T
18 1 kl. SB2
liczebność uczniów, to
5 kl. T
trzeba będzie je roz19 2 kl. SB2
budować albo dzieci
i nauczyciele będą musieli zmieniać budynKlasa 6
ki. Nierzadko dzieci
Likwidacja
trzeba będzie dowozić
sprawdzianu
6-klasisty
do innych szkół. Niektóre
podstawówki
dostosowane zostały
do nauczania małych

Co się zmieni w PiS-owskiej edukacji?
> Do roku szkolnego 2015/16

>

Wiek
ucznia

< Od roku szkolnego 2017/18

<

>

Wiek
ucznia

<

>
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Klasa 5
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Klasa 4

1 kl. LO/T/ZSZ

Klasa 1

6

“0”

Klasa 6
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Klasa 5

2 kl. LO/T/ZSZ

Klasa 2

7

Klasa 1

Klasa 1
Gimnazjum

12

Klasa 6

3 kl. LO/T/ZSZ

Klasa 3

8

Klasa 2

Klasa 2
Gimnazjum

13

Klasa 7

4 kl. T

Klasa 4

9

Klasa 3

Klasa 3
Gimnazjum

14

Klasa 8

2016/17

zniesienie
obowiązku szkolnego
dla 6-latków

(obowiązkowe przygotowanie przedszkolne)
6-latki będą mogły pójść do kl.1 pod warunkiem
uczęszczania przez rok do przedszkola lub po
uzyskaniu pozytywnej opinii PPP.

LO – Liceum Ogólnokształcące T - technikum
ZSZ – Zasadnicza Szkoła Zawodowa
SB1 – szkoła branżowa 1 stopnia SB2 - szkoła branżowa 2 stopnia
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dzieci. Teraz trzeba będzie doposażyć je w ławki i krzesła do
nauki dla 14 i 15-latków. Nie we wszystkich szkołach podstawowych są pracownie przedmiotowe. Gimnazja przekształcone w podstawówki trzeba będzie dostosować do nauczania
6-latków. Ilu nauczycielom trzeba będzie wypłacić odprawy
za zwolnienia z pracy lub przeniesienie w stan nieczynny?
Kto będzie dysponował budynkami po zlikwidowanych gimnazjach? Na budowę/ rozbudowę niektórych zaciągnięto kredyty. Te wszystkie dodatkowe wydatki już dziś powodują, że
samorządy zamrażają wydawanie pieniędzy na inne potrzeby
szkół, których jest przecież niemało. Szykuje się nam chaos
organizacyjny.
W którym miejscu tych zmian znajduje się główny
zainteresowany? Czyżby zapomniano o uczniu? Dobrze
przygotowana reforma powinna być poprzedzona badaniami,
wypracowaniem dobrych i słabych stron systemu itp. Tymczasem nawet nie wiadomo jak będzie wyglądał cały cykl
kształcenia, w planie są podręczniki jedynie do klas 1, 4 i 7.
Do tej pory powstało wiele podręczników dostosowanych do
nauczania gimnazjalnego, w tym e-podręczników. Niektóre
z nich już zniknęły z wykazu. Dlaczego marnotrawi się dorobek polskiej nauki? Zwłaszcza, że współcześni uczniowie to
pokolenie Internetu.
Co stanie się z uczniami, którzy nie uzyskają promocji
w klasie 1, 2 lub 3 obecnych szkół gimnazjalnych? Czy będą
kontynuować naukę w szkole podstawowej? Jak będzie rozwiązana sytuacja tych uczniów, którzy w roku szkolnym
2016/17 rozpoczęli naukę w 6 klasie Szkoły Podstawowej
i 1 klasie szkoły gimnazjalnej. Jedni i drudzy będą rozpoczynać
naukę w LO lub technikum w tym samym czasie (rok szkolny
2019/2020). Czy to znaczy, że uczniowie obecnej kl. 6 Szkoły Podstawowej będą musieli uczyć się szybciej i więcej (do
nadrobienia rok nauki) czy też gimnazjaliści będą mieli więcej
luzu? Czy młodsze dzieci mają po prostu pecha, czy planuje się
zwiększenie ilości klas w szkołach średnich?
W LO i technikach będą realizowane dwie różne podstawy programowe, w LO dla toku 3 i 4-letniego, w technikum
4 i 5-letniego. To spore utrudnienie. Do dziś nie ma podstawy
programowej dla szkół branżowych, a mają funkcjonować już
od przyszłego roku.
Jaka będzie sytuacja prawna szkół niepublicznych?
Czy uczniowie będą uczeni wrażliwości, samodzielnego
myślenia, wychowania obywatelskiego? (Przedmiot historia
z wiedzą o społeczeństwie został zmieniony na historię)
Czy ma być tak? Ta szkoła ma wychować obywatela posłusznego, o świadomości silnie narodowej – mówi Krystyna
Starczewska, współtwórczyni społecznego liceum Bednarska.

Co dalej? Dziewczynki zabierają miejsca w szkołach swoim kolegom, są od tego żeby rodzić dzieci – to słowa nauczyciela historii (Dariusza Piaska z gdyńskiego LO), który w 2010
r. należał do gabinetu poparcia JK w kampanii prezydenckiej.
To już nie tylko ponura wizja, to rzeczywistość. Jeśli uczeń
jest nieprzygotowany, ma szansę na nadrobienie zaległości,
ale za błędy w reformie oświaty zapłacimy wszyscy.
EMC

MŁODOŚCI
Ja wchodzę w życie. Ale w jakie życie mam wejść?
Ja muszę je najpierw stworzyć, żebym miał w co
wejść. Te słowa Artura z dramatu Sławomira Mrożka „Tango” utkwiły mi w pamięci od pierwszego
wejrzenia. Postanowiłam wziąć czynny udział
w stworzeniu tego świata, do którego wchodzę ja,
za który za chwilę moje pokolenie weźmie odpowiedzialność.
I tak zaczęłam działać na polu społecznym,
z czasem społeczno-obywatelskim. Słuchając niezgody ludzi na otaczający świat, nie mogłam pojąć,
dlaczego nie próbują tego zmienić – zrobić czegoś,
żeby im samym było lepiej. W głowie stale brzmiały
mi słowa Artura, opowieści o Solidarności i zrywie
społecznym – z racji daty urodzenia znane tylko ze
słyszenia i materiałów archiwalnych. Zastanawiałam się, czy potrafiłabym zachować się odważnie,
tak, jak należy… I stało się. Nie muszę już zastanawiać się, jak bym postąpiła, gdyby…, ponieważ codzienność stawia przede mną te pytania i wymaga
szybkiej, natychmiastowej odpowiedzi. Tak trafiłam do KODu – czując, że od samego początku chcę
i muszę być z ludźmi, którzy dostrzegają te same
niebezpieczeństwa grożące zmęczonej głupotą
obywateli Ojczyźnie-Matczyźnie. Którzy widzą potrzebę sprzeciwu wobec uprzedmiotowienia ludzi oraz wobec deptania dorobku, który już został
zbudowany. Ludzi, którzy nie boją się działać i być
przyzwoitymi.
Pogłębiana na własną rękę wiedza historyczna
dostarcza mi wciąż przerażających analogii, do czego fanatyzm, zaślepienie i nienasycona żądza zemsty i władzy mogą prowadzić. Wszystko już było.
A my zachowujemy się tak, jakby dopadła nas nagle
amnezja. Liczy się to, co dzisiaj, to co dotyczy bezpośrednio mnie. Dobro wspólne jest mniej więcej
tak samo abstrakcyjne dla ogólnie pojętego społeczeństwa, jak dla dwudziestolatka myśl, że kiedyś
będzie pobierał z ZUSu emeryturę głodową.
Dla mnie działalność w KODzie jest próbą tworzenia świata, w który chcę wejść. Świata, w którym szacunek do drugiego człowieka nie kończy
się tam, gdzie zaczynają się różnice w poglądach.
Świata, w którym podstawowe wartości – jak wolność, równość, demokracja – są ogólnie przyjętą normą. Kraju, w którym wybory odbywają się
w sobotę, żeby żadnej zorganizowanej sile nie
przychodziło do głowy mówić swoim owieczkom,
za którym baranem mają podążać…
				
AL.
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ZEMSTA
RUMBURAKA
Tajemne zależności pomiędzy życiem i sztuką rządzą nie tylko twórczością gigantów, ale i umysłami
i wyobraźnią rzemieślników codzienności. Może więc kolor, zapach lub
słowo wywołać wspomnienia pięknego albo strasznego momentu naszego
życia, uruchamiając zablokowany
dotąd mechanizm zapadkowy nagromadzonych emocji i myśli. Tym razem słowo Praga uruchomiło wspomnienie serialu o księżniczce Arabeli,
którego główny czarny charakter to
Rumburak, czarodziej II klasy z ambicjami. Motywem działania tego osobnika, do złudzenia przypominającego
pewnego ministra obecnego rządu,
jest zemsta. Śmiałem się jeszcze z perypetii pana Majera wywołanych pojawieniem się magicznego dzwoneczka, kiedy rozpoczął się odcinek drugi,
zatytułowany „Zemsta Rumburaka”.
I jeśli śmiałem się nadal, to raczej
gorzko, a częściej po prostu siedziałem z otwartymi ustami. Albowiem
w filmie tym streszczona została… historia Polski ostatnich miesięcy. Serial
w wielkim uproszczeniu, jak to w bajce, przedziwnie odkrywa aktorów naszej rzeczywistości i ich motywy.
Tak więc Rumburak postanawia
pomścić skazanie na zamianę w gadającego wilka, a nade wszystko
uniemożliwienie mu awansu na normalnego czarodzieja pierwszej klasy.
Celem jego złowrogiej działalności
jest przejęcie władzy w królestwie
bajek a narzędziem, które z powodzeniem stosuje, staje się telewizja. Rumburak, udając Karla Majera, zmienia
treść bajek czytanych dzieciom na
dobranoc. Zabieg ten wywołuje wielkie zamieszanie, zarówno w świecie
ludzi, jak i bajek. Jednocześnie sprzyjająca Rumburakowi wiedźma przybiera postać królowej, tę zamieniając
w gołębicę. Spokojna i mądra do tej
pory kobieta, z nieznanych dla najbliższych przyczyn zmienia się w nieprzewidywalną jędzę. Rumburakowi
pomaga nieudaczny, pocieszny diabeł
w osobie Blekoty.

Przyjrzyjmy się przez chwilę podobieństwom czeskiej bajki do naszej
rzeczywistości. Uczuciem tworzącym
fundamenty wiary zwolenników partii rządzącej w Polsce jest zemsta. Najczęściej mówi się, że miałaby to być
zemsta za wyimaginowane odrzucenie czy też wykluczenie, a więc za niemożność realizowania swoich ambicji. W taki właśnie sposób zrodziła się
nienawiść u Rumburaka. Nie wiadomo również na kim konkretnie będzie
mścić się partia PiS i jej wyborcy, bo
w zależności od potrzeb wskazywani są różni ludzie i różne grupy społeczne. Celem ostatecznym naszych
polityków, tak jak i Rumburaka było
przejęcie władzy. Jednym z zasadniczych środków używanych w tym
celu stała się telewizja. Partia rządząca co prawda udaje, że telewizja publiczna jest lepsza niż kiedykolwiek,
a puder coraz grubiej oblepia policzki
prezenterów, nie ulega jednak wątpliwości, że pomimo podobnych tytułów, media partyjne opowiadają bajki
w wersji Rumburaka, za nic mając starą klasyczną bajkę, nazywaną prawdą.
Znamienne przy tym, że im częściej
członkowie partii mówią o demokracji i państwie prawa, tym bardziej ich
działania zmierzają do ich ograniczenia. Im bardziej partia chce naprawić
Trybunał Konstytucyjny, tym bardziej
go niszczy. Im głośniej partia krzyczy
o konieczności naprawy sądownictwa – urządzając przy okazji publiczne lincze sędziów w programach telewizyjnych - tym bardziej niezależność
sądów jest zagrożona. A więc zamysł
partii rządzącej jest taki sam jak Rumburaka, z tym, że partia zamienia dowolnie nie bajki, lecz treść pojęć, którymi się posługuje.
Wracając do filmu, w pewnym
momencie, gdy dzielne próby królewskiego czarodzieja Teofila Vigo nie
przynoszą efektów i telewizja wciąż
emituje bajki o nieprawidłowej treści,
król w geście rozpaczy obiecuje podarować rękę pięknej Arabeli temu,
kto przywróci porządek w królestwie

bajek. Jak łatwo się domyślić, pierwszy pojawia się Rumburak, z ochotą
i wielką pewnością obiecujący wykonanie trudnego zadania. Czy nie
widzimy tu jednoznacznej analogii?
Czy partia, która od roku zajmuje się
destrukcją kraju, z mozołem budowanego od 29 lat, nie obiecuje jednocześnie jego naprawy?
Bajkowe wehikuły służące do
przemieszczania się w czasie i przestrzeni, to w serialu czarodziejski
płaszcz, pierścień i latający kufer.
Nasi politycy używają do tego rzecz
jasna innych akcesoriów. Nie mniej
dziwnych. Jeden to wrak samolotu ze
Smoleńska, a drugi to mit żołnierzy
wyklętych. Dzięki resztkom samolotu TU-154 podróżują bez przeszkód
w czasie, żeglując po morzu emocji
przez ostatnich 6 lat. Natomiast tworzenie mitu żołnierzy wyklętych to
magia w zamierzeniu znacznie potężniejsza. Jego moc polega właśnie na
tym, że wpływa na nasze decyzje i jest
tym bardziej niebezpieczny, im mniej
jesteśmy świadomi jego obecności.
Celem mitu żołnierzy wyklętych jest
wdrukowanie w nasze umysły definicji prawdziwego patriotyzmu oraz
odruchów z nim związanych. Patriotyzmu przez duże P, rozumianego jako
miłość do ojczyzny, za którą oddajemy życie. Zauważmy, że występuje
tu połączenie miłości i śmierci, które
z jakichś powodów jest dla Polaków
szczególnie fascynujące. Patriotyzm
fundowany na micie żołnierzy wyklętych musi prowadzić do nieszczęścia.
Bo jeśli prawdziwy patriotyzm to miłość do ojczyzny okupiona koniecznie
śmiercią, to wszystkie inne patriotyzmy nie są prawdziwe. W normalnym życiu Europejczyka, Polaka XXI
wieku nie jest łatwo stracić życie za
ojczyznę. Jak więc być prawdziwym
patriotą? Prawdziwy patriota zaczyna tęsknić za sytuacją, która umożliwi
mu zdobycie niezbędnych szlifów, potwierdzenia, marzy o wojnie, o walce
z wrogiem, zakrwawionych bandażach, uciekając przy okazji z nudy codzienności. Żyję nadzieją, że ostatecznie obywatele III RP wybiorą nudną
rutynę, w której bohaterstwem jest
uczciwość i solidność, a drugi człowiek nie jest wilkiem, że z naszym
wsparciem dobro i rozum zwyciężą.
Pewnego dnia.
AF
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Wolontariat to nie jest
„praca za darmo”
wywiad z Maciejem Wiśniewskim

DEKODER: Jesteś członkiem
Stowarzyszenia Tratwa, jak również przedstawicielem organizacji pozarządowych we Wrocławskiej Radzie Organizacji Pożytku
Publicznego. Do tego na co dzień
pracujesz z młodymi ludźmi w projekcie „Moje Miejsce”. Czym się tam
zajmujesz?
Maciej Wiśniewski: Pracujemy,
uczymy się i zaprzyjaźniamy. Zależy
nam na podniesieniu świadomości
obywatelskiej, wzbudzeniu zaangażowania w życie lokalnej społeczności. Jednocześnie uczymy pracy metodą projektową: od wyznaczenia celu,
przez określenie zasobów, po ewaluację działań. Są to ludzie w wieku 1419, młodzi dorośli.
W projekcie „Moje Miejsce” zajmujesz się m.in. podnoszeniem
zaangażowania społecznego tych
młodych dorosłych. W jaki sposób?
Na podstawie indywidualnych
zainteresowań członków kreujemy
różne działania. Ostatnio były to mini-warsztaty kulinarne, które kilku
naszych chłopaków przeprowadziło dla podopiecznych MOPSu, dzieci
z pieczy zastępczej. Poprzednio były
to warsztaty taneczne, tworzenie
radia internetowego, czy wspólna
realizacja wydarzeń kulturalnych,
jak koncert, czy wernisaż fotografii.
W „Moim Miejscu” staramy się najpierw nauczyć czegoś tak, by następnie nasi uczestnicy mogli tę wiedzę
przekazywać dalej.
Czy społecznikiem trzeba się
urodzić, czy też można wykształcić
te umiejętności? Czy jest nam potrzebna edukacja w tym zakresie?
W Polsce mamy do czynienia
z wypaczeniem znaczenia słowa
„wolontariat” jako „praca za darmo”.
Wolontariat zawsze coś powinien
nam dawać - dobre samopoczucie,
dodatkową wiedzę, doświadczenie,
albo wpływ na otaczający nas świat.
W szkołach brakuje zajęć, które by tę
świadomość wagi współpracy podnosiły. Wiedza o społeczeństwie jest

ograniczona w liceach ogólnokształcących do jednego roku.
NGO’sy, organizacje pozarządowe, to ważny obszar działalności
każdego społeczeństwa. Czy mógłbyś naszym czytelnikom przybliżyć dlaczego?
W demokratycznym ładzie gospodarczym wyróżniamy trzy sektory:
publiczny, prywatny i pozarządowy.
Ten ostatni tworzą ludzie, którzy
z własnej inicjatywy są bardzo zaangażowani w sprawy lokalne, kulturalne, czy też naukowe. Wierzę, że
powierzając środki publiczne takim
osobom, jesteśmy w stanie otrzymać
lepsze efekty. Każdy z trzech sektorów i współpraca między nimi, są niezmiernie potrzebne w dobrze funkcjonującej demokracji.

Fot. archiwum własne

Przeciętny Duńczyk jest zaangażowany w działalność przynajmniej trzech organizacji społecznego pożytku. U nas ludzie wolą
zajmować się swoimi sprawami.
Jak myślisz – z czego to wynika?
Nie powinno to zaskakiwać biorąc
pod uwagę, że w programie Liceum
Ogólnokształcącego lekcji religii jest
trzy razy więcej niż WOS-u. Polacy nie
widzą przełożenia między wyborami,
a działaniami rządzących, między
działaniami rządzących, a naszym
życiem codziennym. Na szczęście ta
świadomość społeczna zmienia się.
Rząd szykuje zmiany w funkcjonowaniu organizacji pozarządowych, jak oceniasz te pomysły?
Nowa władza, jakby w myśl zasady
TKM, rozpisuje konkursy pod kątem

LUDZIE
KODU
swojej polityki, nie bacząc na
rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Prawicowe media, w tym
telewizja publiczna, coraz częściej
szerzą niedopowiedzenia i pogłoski
na temat organizacji pozarządowych,
które mają wieloletnie doświadczenie, ugruntowaną pozycję i bezdyskusyjne dokonania w zakresie edukacji
obywatelskiej.
Chodzi o to, by te organizacje
zdyskredytować?
Tak, pod różnymi zarzutami, oczywiście przede wszystkim wszędobylskiego układu. Nie dajmy sobie
wmówić, że występowanie we władzach jakiejś organizacji cenionych
profesorów rangi Zolla czy Strzembosza, jest dla niej ujmą. Nie ma też nic
dziwnego, że mądrzy ludzie, którzy
działają społecznie, zajmują później
także funkcje publiczne. To po prostu
konsekwencja ich pracy. Zburzenie
zaufania do organizacji pozarządowych jest potrzebne, aby w przyszłości wycofać się z finansowania różnego rodzaju projektów i przenieść ich
realizację do instytucji państwowych,
a to oznacza więcej miejsc pracy dla
swoich „Misiewiczów”.
Z Twoich słów wynika, że jesteś
człowiekiem bardzo aktywnym,
zapracowanym. Jak znajdujesz na
te wszystkie działania czas?
Moja Miłość twierdzi, że mam rys
maniakalny i chyba coś w tym jest.
Nie będę dyskutował z diagnozą wykształconej Pani Psycholog (śmiech).
Większość działań, których się podejmuję mają wspólne mianowniki jak:
oddolność, demokracja, tolerancja.
Chcę, abyśmy żyli w kraju, w którym
trzeba będzie te wartości pielęgnować, a nie o nie walczyć.
DWŻ

Maciej Wiśniewski – miejski aktywista
i społecznik. Doradca zawodowy w stowarzyszeniu Tratwa. Działa w KOD DŚ
i .Nowoczesnej. Wyczulony szczególnie na
ludzką krzywdę, zawsze empatyczny i pomocny. W swojej pracy społecznej wzoruje się na Jacku Kuroniu.
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Rozmowy z kotem

Tym razem Kaczkę w buraczkach za październik
otrzymuje wydawnictwo „Biały Kruk” – fundator nagrody
Patriota Roku 2016. Na tego kandydata oddano 249 głosów. Czytelnicy uznali, że pomysł przyznania tej nagrody
Antoniemu Macierewiczowi był najbardziej absurdalną
decyzją w sferze politycznej. Wg uzasadnienia kapituły
szef MON otrzymał ją za to, że podjął działania zmierzające do odbudowy potencjału i liczebności polskiej armii.
W świetle ostatnich posunięć Antoniego Macierewicza
(rewelacje na temat sprzedaży mistrali do Rosji, zerwanie w niejasnych okolicznościach negocjacji ws. zakupu
śmigłowców Caracal) nagroda ta wydaje się być żartem.
Nagroda-niespodzianka trafia do Pani Wiesławy Reszka z Rynarzewa. Gratulujemy wygranej i prosimy o kontakt z redakcją w celu odebrania nagrody!
Kandydatury do Kaczki listopadowej wysyłajcie na adres e-mail: kod.dekoder@gmail.com lub wysyłajcie wiadomość do Dekodera na Facebooku.

Rys. Alicja Ziółkowska

FB: bazgram

(7)
– Pańciu, co ze mną będzie, jak
zamkną cię w kryminale? –
zmartwił się mój kot.
– Mnie?! W kryminale?! A za co?!
– Za pracę w niedzielę. Projekt „Solidarności” przewiduje za to przestępstwo aż
dwa lata.
– Kotku, to nie dotyczy dziennikarzy,
tylko handlowców krwiopijców.
Futrzak nalał sobie do miseczki czegoś mocniejszego, wypił i odparł z ulgą: – To dobrze, bo też się martwiłem, kto
zajmie się więźniami, gdy do cel trafią pracujący w niedzielę pracownicy służby więziennej.
– Kotku, to byłaby jakaś paranoja! Nasz kochany kraj jest
normalny!
Kot znów sobie nalał, wypił i odparł:
– Dziękuję Pańciu. Już wierzę, że nasz kraj jest normalny.
Dlatego nikogo nie dziwi kot pijący whisky i gadający ze
swoimi Pańciem.
m

Kaczka w
buraczkach
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