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 Nazajutrz trochę fortelem, 
trochę przypadkiem, trochę zama-
chem stanu uchwalono Konstytucję 
3 maja – najważniejszy dokument 
ówczesnej Europy. 
 Nie byłoby to możli-
we, gdyby nie konfederacja, pod 
której węzłem pracował sejm 
– zwolniony w ten sposób od li-
berum veto i innych szaleństw 
owych czasów. Konfederacja - bo 
taką mamy tradycję. Nie - woj-
ny domowej, rewolucji, majda-
nu - tylko właśnie konfederacji. 
 Ponad dwieście lat później 
ta tradycja doprowadziła nas do 
uchwalenia obecnej Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Czym in-
nym był bowiem Okrągły Stół? 
 Czym innym było to szero-
kie niezwykłe porozumienie ludzi, 

o wydawałoby się nieprzystających 
do siebie poglądach? Czym innym 
w końcu było to najważniejsze 
nasze dziecko – urodzone przez 
niedojrzałą demokrację - jeszcze 
w powijakach? No przecież tylko 
i wyłącznie efektem konfederac-
kich tradycji tego pięknego kraju 
- gdzieś między wschodem a zacho-
dem. Tego, co w nas tak zwyczajne 
i nieobliczalne jednocześnie. Tego 
równoczesnego - niecałkowitego 
braku zachodniego porządku - oraz 
odrobiny wschodniej duszy, która 
zbyt mało szalona jednak, by zabić 
z miłości lub nienawiści. Tej nie-
zwykłości, której - tak nienawidząc 
- kochamy jednocześnie i dumni 
z niej jesteśmy, bo nam o niej ze-
wsząd przypominają.
 

Na stole kartki jak mozaika,
a wszystkie życzą "Wesołego jajka".
Na świecie kobra, gwałt i rumor,
ludzkość zalewa się na umór,
a jajko ma mieć dobry humor...
 Marian Załucki napisał ten wiersz 
przed ćwierćwieczem, a jajko nadal ma nie-
wiele powodów do bycia w dobrym humo-
rze. Doskonale oddają tę aktualność słowa 
pieśni religijnej nieznanego autora:  „Cią-
gły niepokój na świecie, wojny i wojny bez 
końca, jakże niepewna jest ziemia, jękiem 
i gniewem drgająca…” Polityczne prognozy 
na rok 2017 opracowane przez amerykańską 
agencję analityczną Stratfor nie napawają 
optymizmem. W dużej części rozwiniętego 
świata starzenie się populacji i spadek wy-
dajności splatają się z innowacjami techno-
logicznymi i towarzyszącym im przesunię-
ciem siły roboczej. Spowolnienie wzrostu 
gospodarczego Chin i ewolucja tego kraju 
potęgują tę dynamikę. Do bram Unii Euro-
pejskiej i Stanów Zjednoczonych już puka 
nacjonalizm – gość bardzo niebezpieczny. 
Stany Zjednoczone poradzą sobie – nadal 
pozostają supermocarstwem, gorzej z Unią 
Europejską, której grozi rozpad, co z kolei, 
byłoby ogromną szansą dla Rosji. Rosja na-
dal będzie podnosić swoją zdolność obronną 
i kreować czynniki nacisku w wielu obsza-
rach, od cyberprzestrzeni po Bliski Wschód. 
Również Turcja skoncentruje się na two-
rzeniu strefy wpływów. Państwo Islamskie 
zmieni taktykę i nasili aktywność bojówek 
terrorystycznych, koncentrując się na zachę-
caniu fundamentalistycznych aktywistów do 
przeprowadzania ataków za granicą. 
 Podczas gdy uwaga świata skupi się 
na Państwie Islamskim,  Al-Kaida po cichu 
systematycznie odbuduje swoje szeregi w re-
gionach takich jak Afryka Północna i Półwy-
sep Arabski i wiele wskazuje na to, że w 2017 
roku ugrupowanie to będzie bardziej aktyw-
ne.

Konfederacja 
Kuba Karyś
W nocy z poniedziałku na wtorek 3 maja 1791 roku w domu marszałka Ma-
łachowskiego podpisano dokument następującej treści: „W szczerej chęci 
ratunku ojczyzny, w okropnych na Rzeczpospolitą okolicznościach, projekt 
pod tytułem Ustawa Rządu w ręku j. w. marszałka sejmowego i konfederacji 
koronnej złożony do jak najdzielniejszego popierania przyjmujemy, zarę-
czając to nasze przedsięwzięcie hasłem miłości ojczyzny i słowem honoru, 
co dla większej wiary podpisami naszymi stwierdzamy”.
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 W słusznie minionym 2016 
roku dziennikarze, a nawet autoryte-
ty naukowe (mam na myśli np. Panią 
Profesor Jadwigę Staniszkis) opisywa-
li niekonstytucyjne i antypaństwowe 
działania Jaśnie Wielmożnego Pana 
Kaczyńskiego i jego ugrupowania po-
litycznego jako zbliżanie się naszego 
kraju do dyktatury. Należy przy tym 
przypomnieć, że większość z tych gło-
sów wskazywała na nieco komiczny 
charakter tych działań, pozowanie na 
zamordyzm i naczelnikowanie, swoiste 
zdziecinnienie „dyktaturki”. W tym 
oglądzie JWP Prezes, Poseł, Premier, 
Itepe był wskazywany jako karykatura 
Piłsudskiego, czy Stalina (ze smutkiem 
zauważam, że nikt nie przywoływał po-
staci Antanasa Smetony). I oto wystar-
czyło trzy miesiące nowego roku, aby ta 
diagnoza wzięła w łeb!
 Nie ma dziś wątpliwości, że 
potraktowanie JWP PPP Itepe jako 
osoby, która choćby niedoskonale 
i dziecinnie wkracza na ścieżkę auto-
rytaryzmu czy totalitaryzmu na wzór 
postaci wielkich i/lub nikczemnych 
jest krzywdzące dla obu stron po-
równania. Prawdą jest, że trójka wy-
mienionych mężczyzn z I połowy XX 
wieku nie była zagorzałymi demokra-
tami i praktycznie doprowadziła swo-
je projekty polityczne do ruiny. Ale 
oni mieli jakieś plany! Mieli własne 
pomysły! Co prawda nie były one roz-
sądne i kończyły się raczej tragicznie 
dla dużej liczby obywateli, ale to były 
pomysły nowe, oryginalne. Prowadzili 
oni politykę zagraniczną! Podpisywali 

umowy międzynarodowe! Oszukiwa-
li i irytowali cywilizowany świat, ale 
nie musieli udawać, że sukcesem wy-
nik głosowania 1:27! Piłsudski i Pol-
ska stracili na umowach pokojowych 
z ZSRR (1932) i Rzeszą Niemiecką 
(1934), ale nikt nie może zaprzeczyć, 
że był to błąd podmiotowy. Piłsudski 
nie był w stanie przewidzieć zmian 
w układzie sił geopolitycznych i nasze 
umowy zwróciły się przeciw nam. 
 Drodzy Czytelnicy, zastanów-
cie się, czy ktokolwiek działający dziś 
w imieniu naszego Państwa jest w sta-
nie cokolwiek na temat naszego oto-
czenia przewidzieć? Warto zajrzeć na 
portale udostępniające nagrania wi-
deo i spokojnie odsłuchać wypowiedzi 
JWP PPP, na przykład komentarza do 
wygranej w głosowaniu na prezydenta 
Rady Europejskiej i tej z głosowania 
nad wotum nieufności z 6 kwietnia. 
Co na tych nagraniach widać i sły-
chać? Piłsudskiego? Stalina? Wolne 
żarty! Co najwyżej lokalnego watażkę 
komunistycznego w kraju kontrolo-
wanym przez Rosję i izolowanym od 
świata. Towarzysz Wiesław  AD 2017! 
Cały wysiłek intelektualny osoby na-
stawiony jest na wyrażenie swoich 
niechęci, emocji i uprzedzeń. Włady-
sław Gomółka był przy tym świadom 
własnych niedostatków edukacyjnych 
i problemów językowych. Dlatego 
przemówienia miał spisane, tak aby 
snując mętne insynuacje, puste dekla-
racje i pseudoideologie podpierać je 
śmiesznymi szczegółowymi danymi 
lub marksistowskim „wyrafinowa-
nym” słownictwem. Jedynym jego wy-
siłkiem było, aby po polsku przeczytać 
to, co sensu zbytnio nie miało w żad-
nym języku. 

 Inteligent z Żoliborza uwie-
rzył w swą pańskość. Dzięki temu 
mamy rewelacyjny spektakl komedio-
wy: bełkotliwe, chaotyczne wyrzeka-
nia jako projekt przyszłości narodu. 
Proszę zauważyć, że ów poseł nawet 
nie stara się już kreślić jakiś planów 
(poza „jesteśmy coraz bliżej prawdy”), 
raczej skupia się na mętnym reagowa-
niu na problemy, których być może nie 
do końca rozumie. Chwali, gani i kry-
tykuje myśląc zupełnie jak szaman 
z Nowej Gwinei, że w zależności od 
tego co powie to mu w ogródku wyro-
śnie. Nie dostrzega, że w tym ogród-
ku zaczęła się już wycinka i wszystko 
z niego wynoszą. A Szaman szyszki 
nawet nie potrafi posadzić i żadne wi-
taminy na to nie pomogą.  
 Kiedy w polskiej polityce 
odgrywane są komedie (pomijam 
z litości tę z wymianą listów pomiędzy 
drugą osobą w państwie PiS, Maciere-
wiczem, a osobą znacznie mniej po-
ważaną w kręgach władzy), dokonują 
się istotne przemieszczenia w Europie. 
Dopiero po wspomnianym sukcesie 
poniesionym przez PiS na forum eu-
ropejskim okazało się, że wcześniej 
Angela Merkel spotkała się z Jaśnie 
Wielmożnym Panem Kaczyńskim nie 
po to, aby promować Donalda Tuska, 
lecz aby otrzymać zgodę na szybszą 
integrację krajów zachodnich. No 
i JWP PPP nie zrozumiał, o co idzie 
i się zgodził! Wydaje się nam więc, że 
płyniemy statkiem zwanym Unia Eu-
ropejska, ale faktycznie siedzimy już 
w szalupie, która zaraz zostanie od 
niego odłączona. Istnieje duże praw-
dopodobieństwo, że Jaśnie Wielmoż-
ny tego nie dostrzega pomimo diety 
multiwitaminowej.  

Od redakcji
Dariusz Wojakowski

Zapraszamy na cykliczne spotkania grupy KOD Rzeszów
w każdą środę o godz. 18:00

Instytut Kulturalny im. Chune Goldberga
Rzeszów, Rynek 10 (2 piętro)

kontakt: rzeszow@kodpodkarpackie.pl
telefon: +48 795 988 630
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 Wszystkie te niepokoje mogą 
wywołać dramatyczne reakcje in-
westorów. Ekonomiczna frustracja 
może objawiać się na wiele sposobów, 
nie wszystkie z nich da się przewi-
dzieć. I dobrze, bośmy gotowi popaść 
w skrajny pesymizm, a przecież jest 
Wielkanoc – tryumf zwycięstwa nad 
śmiercią, piekłem i szatanem, święto 
radości, dobroci i nadziei. My życzy-
my sobie „wesołego jajka”, a nasi za-
chodni sąsiedzi życzą sobie wzajemnie 
„pracowitego zajączka”. Zgodnie z ich 
tradycją zajączek wielkanocny przy-
nosi bowiem prezenty. Zanim dzieci 
zasiądą do stołu z rodzinami w Nie-
dzielę Wielkanocną, wyruszają na po-
szukiwania jajek, ukrytych nocą przez 
zajączka. Dawniej były to zwykłe jajka, 
dziś są to jajka czekoladowe, podobnie 
jak zajączek, którego też można zna-
leźć obok jajek. Znalezienie jajka wita-
ne jest okrzykami radości i gwarantuje 
dobry humor. Dorośli natomiast mo-
gliby pokusić się o poszukanie metafo-
rycznego jajka, jajka symbolu – iskier-
ki optymizmu w lawinie strasznych 
wieści płynących z kraju i ze świata 
– w myśl dewizy „myśl pozytywnie”. 
Robiono sporo badań na temat tzw. 
bilansu afektywnego, tj. proporcji 
odczuwanych przez człowieka emo-
cji pozytywnych i negatywnych. Naj-
lepiej, jeśli ten bilans wynosi trzy do 
jednego, czyli trzy razy więcej emocji 
pozytywnych niż negatywnych. Łatwe 
to nie jest - większość ludzi ma gor-
szy wynik, jako że mózg ludzki ma 
skłonność do koncentrowania się na 
zagrożeniach, co jest uwarunkowane 
ewolucyjnie – silniej wykształciły się 
te emocje, które są odpowiedzią na 
zagrożenia, szybka reakcja decydowa-
ła o przeżyciu. Lekceważenie dobrych 
rzeczy to także biologia. Okazuje się 
jednak, że można nad tym popraco-
wać. Trzeba się ćwiczyć w dostrzega-
niu przyjemnych sytuacji, samemu 
je stwarzać, ba, nawet nauczyć się 
wyolbrzymiać radości. To się nazywa 
''kapitalizacją pozytywnych emocji'', 
mówi prof. dr hab. Ewa Trzebińska, 

która  w Szkole Wyższej Psychologii 
Społecznej kieruje Instytutem Psy-
chologii Klinicznej i prowadzi zajęcia 
m.in. z zakresu psychologii pozytyw-
nej. Uczy na nich, że najskuteczniejszą 
metodą jest opowiadanie innym o do-
brych wydarzeniach. Rozglądnijmy 
się zatem dookoła w poszukiwaniu 
dobrych wydarzeń. Oto PiS-owi udało 
się zjednoczyć Unię Europejską: Do-
nald Tusk, wbrew planom Jarosława 
Kaczyńskiego, pozostanie na stanowi-
sku przewodniczącego Rady Europej-
skiej. 27 krajów poparło kandydaturę 
byłego premiera RP. To jedno. I zaraz 
kolejne: Unia Europejska odetchnę-
ła z ulgą – wybory parlamentarne 
w Holandii wygrała ponownie rządzą-
ca centroprawicowa Partia Ludowa na 
rzecz Wolności i Demokracji (VVD) 
premiera Marka Ruttego. To klęska 
populisty Geerta Wildersa. Następny 
powód do radości daje marcowy son-
daż IBRiS dla "Rzeczpospolitej": Pola-
cy nie chcą wychodzić z Unii Europej-
skiej, 78% badanych opowiada się za 
pozostaniem we Wspólnocie, co wię-
cej,  wg badań Fundacji Bartelsmanna 
i Instytutu Praw Publicznych z prze-
łomu stycznia i lutego przekonanie to 
podziela również 76% Polaków przed 
25. rokiem życia. Cieszy wysoki odse-
tek młodych Polaków, którzy uważają, 
że bardzo ważną korzyścią płynącą 
z członkostwa w Unii jest pokój. Glo-
ryfikacja wojny przez środowiska pra-
wicowe nie wpłynęła na nich tak sil-
nie, jak można by się tego spodziewać. 
W tym roku minęło sześćdziesiąt lat 
od podpisania tzw. Traktatów Rzym-
skich. 25. marca 1957 roku w Rzymie 
położono fundament pod Europę w jej 
dzisiejszym kształcie i zapoczątkowa-
no najdłuższy okres pokoju w historii 
Europy. 25. marca na całym konty-
nencie przeszły marsze poparcia dla 
idei zjednoczonej Europy. W Berlinie, 
Paryżu, Rzymie obywatele zebrali się, 
by pod hasłem „Kocham Cię, Europo” 
zamanifestować swoje przywiązanie 
do wartości europejskich. Również 
w Polsce tego dnia pokazaliśmy, że 
nie pozwolimy zmarginalizować Pol-
ski w Europie, że chcemy być w Unii 
Europejskiej i nie damy się z niej wy-

pchnąć. Rzeszów też dołączył do ogól-
nopolskiej akcji "Cała Polska śpiewa 
Odę do radości". „Oda do radości” 
to utwór Fryderyka Schillera, który 
został napisany w roku 1786, a roz-
sławiony w roku 1823, gdy Beethoven 
wykorzystał go w finale słynnej IX 
Symfonii. Wersja instrumentalna Ody 
w aranżacji Herberta von Karajana 
została przyjęta jako Hymn Unii Eu-
ropejskiej. „Hymn wyraża europejskie 
ideały wolności, pokoju i solidarności 
w uniwersalnym języku, jakim jest 
muzyka.”( www.europa.eu).  Warto się 
jednak zastanowić, dlaczego właśnie 
„Oda do radości” została wybrana na 
hymn Unii Europejskiej – Beethoven 
skomponował muzykę do słów poety, 
warstwa werbalna nie jest zatem bez 
znaczenia. „Oda do radości” to wielki 
manifest pokoleniowy, niejako krzyk 
generacji, do której należał Friedrich 
Schiller. Radość jest tu czytelną alego-
rią wolności. Chodzi o wolność rozu-
mianą w kategoriach uniwersalnych, 
nie tylko zatem o obalenie ziemskich 
tyranów i zapowiedź powstania spo-
łeczeństwa ludzi stanowiących o sobie 
samych, ale również o wolność inte-
lektualną i duchową.  Oda wzywa ludzi 
do zbiorowego działania, stawia przed 
młodymi ludźmi szczytne wyzwania, 
wyzwala energię i chęć do działania. 
W utworze pojawia się również zachę-
ta czy też wezwanie do aktywności ży-
ciowej, czyli buntu przeciwko całemu 
światu i tworzenia lepszego życia. Oda 
stara się też udowodnić, że siła taka jak 
miłość jest potężniejsza od rozumu. 
Pojawia się także uczucie przyjaźni 
oraz zwycięstwo, poczucie doskona-
łości i wolności.  Umiejętność czer-
pania przyjemności z życia to wielki 
dar, który trzeba docenić. Radość jest 
tą wartością, która czyni świat i ludzi 
lepszymi: „Wszyscy ludzie będą brać-
mi”. Poeta wskazuje na wszechobec-
ność radości w ludzkim życiu, jest ona 
blisko, trzeba tylko umieć ją dostrzec, 
apeluje do ludzi, aby żyli we wspólno-
cie wcielając w życie zasady miłości 
oraz braterstwa, a także chwaląc wol-
ność. W przekonaniu poety właśnie 
od jednoczenia się z ludźmi zależy 
szczęście i radość. Jednoczmy się więc 
i radujmy dzieląc się wielkanocnym 
jajkiem – ma się rozumieć – wesołym.

OD(robin)A Radości
Samar
dokończenie ze str. 1
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 Natalia Gebert koordynu-
je  całą akcję w Polsce.  Na co dzień 
pracuje jako tłumacz. Rok temu była 
jedną z osób, które zainicjowały po-
wstanie Domu Otwartego, organizacji 
non-profit, która wspiera uchodźców 
w Polsce, a także edukuje społeczeń-
stwo na ich temat. 

 „Uchodźczyniom na Dzień 
Kobiet” to ich najnowsza inicjatywa. 
Zaczęło się od jednego wydarzenia 
na Facebooku i pomysł szybko pod-
chwycili mieszkańcy innych miast. 
Kosmetyki i środki higieny to towar 
deficytowy w ośrodkach dla uchodź-
ców. Aż się prosi, żeby chociaż odrobi-
nę pomóc. Dla każdej i każdego z nas 
są to produkty pierwszej potrzeby, 
bez których nie potrafimy się obejść. 
Sięgamy po nie podczas prozaicznych 
zakupów. Bo to, co nam wydaje się 
podstawowym produktem – pasta do 
zębów, dezodorant, podpaski, itp. -  
dla tych dziewczyn jest luksusem. 

 Dary miały trafić do ośrod-
ków zamkniętych, których w Pol-
sce jest sześć. O rodzajach ośrodków 
i o warunkach tam panujących opo-
wiada Natalia w kolejnym artykule. 
Tutaj przedstawiamy krótki opis zbiór-
ki darów w Rzeszowie i w Przemyślu. 
 Marysia Fiedko wspomina 

dzień 10 marca: „Teraz dawka pozy-
tywnego wzruszenia i emocji. Wczoraj 
o 9 rano przybywa Bogdan, potem To-
mek i w ciągu 20 minut dary są znie-
sione na dół. A było tego trochę. Po-
przedniego dnia wieczorem wchodzi 
jakiś pan do Instytutu i pyta, czy dary 
to tu należy przynosić. Odpowiadam, 
że tak, po chwili pan przynosi duży 
karton pieluch, potem wchodzi inny 
pan i też przynosi karton pieluch, po-
tem obaj wnoszą na zmianę kolejne 
kartony – razem 15!!
 Rano trzeba było wszystko 
znieść do samochodów.  Uzbierał się 
cały furgon i jeszcze trochę w osobo-

wym.  Przemiła jazda do Przemyśla, 
piękne widoki. Potem punkt zbiórki 
w Przemyślu – cały pokój  w darach, 
trudno przejść  między kartonami, 
torbami. Czekamy na panów ze Straży 
Granicznej, no, w końcu są, w czar-
nych ubrankach skórzanych, jak z Ma-
triksa. Zszokowani  ilością, ale bardzo 
oficjalni. Tego nie - to proszę spraw-
dzić - tego nie można przekazać,  in-
dywidualnych paczek też nie możemy 
zrobić. Wszystko muszą  posprawdzać 
dokładnie, zeskanować - względy bez-
pieczeństwa. Bo jest to ośrodek za-
mknięty, przepisy jak dla więźniów. 
 Udało się jakoś posegrego-
wać, część rzeczy pojedzie do ośrod-
ków otwartych. Przyjeżdża Natalia 
z Warszawy, uradowana,  zadowolona, 
zaskoczona ilością. Miła pogawędka, 
kilka zdjęć rzeczy  i czekamy na zapa-
kowanie paczek do samochodów Stra-
ży Granicznej. Oczywiście Panom nie 
mogliśmy robić zdjęć. Szkoda. 
 O godzinie 15 wchodzimy 
do ośrodka, ja, Natalia i Witek. Pełni 
obaw, jak to będzie. Wchodzimy, ale 
do miejsca pobytu uchodźców jesz-
cze kawałek, otwierają i zamykają się 
przed nami i za nami jedne drzwi, po-
tem kolejne, potem następne;  jednym 
korytarzem, potem kolejnym, wycho-
dzimy na zewnątrz,  widzę metalowy 
płot,  na górze drut kolczasty... No, 
widok niezbyt przyjazny. Przechodzi-
my "labiryntem", by dojść do ośrodka.  
A przedtem sprawdzanie dokumen-
tów,  spisywanie PESELów. - „Państwo 
wiedzą jaka jest zasada,  nie robimy 
zdjęć, nie nagrywamy”.  - „Czy oddać 
telefony?” - „ Nie, nie ma takiej potrze-
by”. -  Oczywiście dyrektor, pochwalił 
się budowanym boiskiem, rozbudową 
oddziału rodzinnego, siłownią. Wcho-
dzimy do świetlicy, siedzą kobiety 
o egzotycznych twarzach, kilka jeszcze  
dochodzi. Przerażone, zdziwione wy-
straszone. Nikt im nie powiedział, po 
co, na co, kto i dlaczego. Kilkoro dzie-
ci tuli się do mam. Natalia w języku 
angielskim  i rosyjskim powiedziała 
im, dlaczego tu jesteśmy,  że na Dzień 
Kobiet kobiety zrobiły prezenty dla 
nich, kobiet z ośrodka i dla ich dzie-

„Uchodźczyniom na dzień kobiet” na Podkarpaciu
Maria Fiedko i Irena Paterek
To była akcja szybka i spontaniczna, którą koordynowała na Podkarpaciu Maria 
Fiedko,  ale pomagał jej cały Komitet Obrony Demokracji Podkarpacie.  Finał ak-
cji odbył się w Przemyślu,  gdzie Witold Domański, Dorota Narwojsz–Szal i Marek 
Szal zajmowali się logistyką dostarczenia darów  na miejsce a także w całości zor-
ganizowali spotkanie z Natalią Gebert. Akcja zataczała coraz szersze kręgi. Do-
łączyły się grupy lokalne z Dębicy i Mielca. Przyszła nawet przesyłka z Katowic. 
W zbiórce brali udział już nie tylko członkowie naszego stowarzyszenia, ale też 
inne osoby, które dowiedziały się od znajomych. Góra darów rosła z dnia na dzień.
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 Obecne władze nie chcą w Pol-
sce uchodźców. Żadnych: ani tych 
z Bliskiego Wschodu, których mie-
liśmy przyjąć w ramach programów 
unijnych, ani tych zza wschodniej 
granicy, którzy często po kilkadziesiąt 
razy próbują złożyć wniosek o ochro-
nę międzynarodową na przejściach 
granicznych w Terespolu czy Medyce.
 Polska nigdy nie była szcze-
gólnie popularnym krajem schronie-
nia – wnioski o ochronę składa u nas 
co roku zaledwie kilkanaście tysięcy 
ludzi, z czego około 40% to dzieci. Sta-
tus uchodźcy lub inną formę ochrony 
(ochrona uzupełniająca, pobyt hu-
manitarny, pobyt tolerowany) dostaje 
rocznie jedynie kilkaset osób, a proce-
dura często ciągnie się dłużej niż usta-
wowe 6 miesięcy.
IP: Skąd przybywają do Polski obcokra-
jowcy? I dlaczego przyjeżdżają do nas?
NG: O ochronę międzynarodową 
w Polsce najczęściej proszą Czeczeni 
(ok. 9 tys. w 2016 r.). Do Polski ucie-
kają także obywatele innych krajów 
poradzieckich, zależnie od sytuacji 
w danym kraju. Obecnie najczęściej 
są to Ukraińcy (ok. 1,3 tys.), Tadży-
cy (ok. 900) i obywatele Armenii (ok. 
350). Polska jest dla nich najbliższym 
bezpiecznym krajem, w którym wła-
dze ich krajów nie mają wpływów.
 Choć Minister Spraw We-
wnętrznych utrzymuje, że Czeczeńcy 
nie są uchodźcami, „bo w Czeczenii 
nie ma wojny”, uchodźcą jest osoba, 
której w kraju pochodzenia grozi prze-
śladowanie (z różnych przyczyn), a jej 
własne państwo nie chce lub nie może 
jej ochronić. W Czeczenii reżim Ka-
dyrowa już od dłuższego czasu działa 
jak dyktatura bez jakiegokolwiek nad-

zoru. Porwania, tortury, przemoc są 
na porządku dziennym.
 W Tadżykistanie w maju ze-
szłego roku władze postanowiły za-
prowadzić podobny system, oskarża-
jąc każdego, kto się z tym nie zgadza 
(w tym główną partię opozycyjną 
i niepaństwowe media) o terroryzm.
 W Armenii sytuacja nie jest 
jeszcze tak dramatyczna, ale także 
tam swobody obywatelskie pozostają 
jedynie na papierze – publiczne zgro-
madzenia są niemile widziane przez 
władze, znęcanie się nad zatrzyma-
nymi jest częścią procedury, a na nie-
zależnych dziennikarzy wywierane są 
coraz większe naciski.
IP: Czy mamy w Polsce uchodźców 
z Syrii, Iraku i innych krajów muzuł-
mańskich?
NG: Owszem, są w Polsce uchodźcy 
z krajów Bliskiego Wschodu, ale jest 
ich niewielu. W zeszłym roku status 
uchodźcy uzyskało 40 Syryjczyków 
(203 w 2015 r.) oraz pojedyncze osoby 
z Afganistanu, Iraku i Iranu.
IP: Jaka jest procedura przyjmowa-
nia uchodźców? Co dzieje się z ludźmi 
przekraczającymi nielegalnie granicę?
NG: Każda osoba, która chce ubiegać 
się o ochronę międzynarodową, ma 
prawo – zgodnie z Konwencją w spra-
wie uchodźców – stawić się na gra-
nicy bez ważnej wizy. O nielegalnym 
przekraczaniu granicy możemy zatem 
mówić tylko w przypadku osób, które 
próbują ją przekroczyć poza istnieją-
cymi punktami kontroli granicznej.
 Wniosek o ochronę mię-
dzynarodową składa się w Straży 
Granicznej, która przekazuje go do 
rozpatrzenia Urzędowi do Spraw Cu-
dzoziemców (UDSC). Sami zaintere-

Być uchodźcą w Polsce
z Natalią Gebert rozmawia Irena Paterek
Korzystając z nawiązania znajomości z Natalią Gebert, tłumaczką, jedną z ini-
cjatorek  powstania „Domu Otwartego” -  organizacji non-profit, która wspiera 
uchodźców w Polsce, a także edukuje społeczeństwo na ich temat, chcielibyśmy 
przybliżyć szerszym kręgom mieszkańców naszego regionu wiedzę na temat tak 
wzbudzający emocje jakim są obcokrajowcy, imigranci, uchodźcy. Zadałam Na-
talii kilka pytań, na które zgodziła się odpowiedzieć, a jej relację zamieszczam 
w poniższym artykule.

ci też. Panie się rozpłakały  i powiem 
szczerze też mi  się ścisnęło gardło, 
wszyscy byliśmy  wzruszeni.  Zrobili 
nam fotkę, my nie mogliśmy. Złożyli-
śmy im życzenia znalezienia bezpiecz-
nego miejsca dla siebie i dzieci. Bo tak 
naprawdę, czeka ich niepewny los. 
 Widzimy uchodźców w tele-
wizji  jak jedną masę, a ja zobaczyłam 
pojedyncze kobiety i ich dzieci, twarzą 
w twarz. Kobietę chowającą swą twarz 
w dłoniach by nikt nie zobaczył łez, 
kobietę która siedzi obok niej i trzyma 
ją za rękę.  Inaczej się wtedy patrzy na 
uchodźcę. 
 I dzieci, wtulone w mamy, 
wystraszone, ale ciekawskie, podska-
kujące, tak  jak dzieci za murem, jak 
nasze dzieci. A one za kratami, za co?
 Potem pogawędka z panem 
dyrektorem, o tym, że złamali pra-
wo przekraczając granicę. Że takie są 
przepisy. Kolejne labirynty korytarzy; 
jedne drzwi się za nami zamykają, ko-
lejne otwierają.  Wychodzimy poza 
budynek, poza bramę. Konstatacja - 
my możemy iść, oni zostają. I co ich 
czeka? Raczej deportacja, odstawie-
nie do najbliższego kraju. Czeczenki 
na Białoruś albo Ukrainę, Afrykanki 
będą czekać na inne Afrykanki, by 
zostać wywiezione do najbliższego 
kraju afrykańskiego, z którym mamy 
umowę. Co potem, na obcej ziemi, 
bez środków, bez dachu nad głową?  
Nikogo nie obchodzi. 
 My jedziemy jeszcze na spo-
tkanie z Natalią Gebert i jej prelekcję 
na temat obcokrajowców w naszym 
kraju.”
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sowani trafiają do jednego z dwóch 
ośrodków recepcyjnych (Dębak i Bia-
ła Podlaska), a następnie do jednego 
z pozostałych 9 ośrodków dla cudzo-
ziemców.
IP: Dlaczego jedni trafiają do ośrodków 
zamkniętych, a inni do otwartych?
NG: Do ośrodków zamkniętych (de 
facto więzień) trafiają przede wszyst-
kim osoby, które przebywają na te-
rytorium Polski nielegalnie tzn. nie 
uzyskały ochrony międzynarodowej 
lub prawa pobytu. Osoby te czeka de-
portacja. Zdarzają się też przypadki 
osadzenia cudzoziemców w innych, 
szczególnych przypadkach – od nie-
dawna takim „gościem” ośrodka 
strzeżonego jest doktorant UJ Ame-
er Alkhawlany, iracki Kurd, którego 
ABW oskarża o powiązania z organi-
zacjami terrorystycznymi.
 Sytuacja ulegnie zmianie 
od lipca, kiedy to najprawdopodob-
niej wejdzie w życie zmiana ustawy 
o ochronie międzynarodowej, zgodnie 
z którą każdy, kto ubiega się o ochro-
nę międzynarodową, będzie mógł 
zostać zamknięty w takim ośrodku. 
Na początek na 28 dni (które mają 
wystarczyć UDSC na wydanie decyzji 
oraz wnioskodawcy na złożenie od-
wołania). Potem się zobaczy. Ta nowa 
„procedura graniczna” będzie także 
obejmować dzieci w każdym wieku.
IP: Jak wygląda życie osób przebywa-
jących w tych ośrodkach? Na co mogą 
liczyć ze strony naszego państwa?
NG: Osobom będącym w tzw. „proce-
durze” (oczekującym na rozpatrzenie 
wniosku) państwo polskie zapewnia 
wyżywienie i zakwaterowanie oraz 70 
zł kieszonkowego miesięcznie na arty-
kuły higieniczne itd. Można zamiesz-
kać poza ośrodkiem, wtedy przysłu-
guje świadczenie w wysokości od 750 
zł (osoba samotna) do 375 zł/osobę 
(rodzina 4-osobowa).
 Dzieci objęte są obowiązkiem 
szkolnym i chodzą do tych samych 
szkół, co dzieci polskie, niezależnie od 
stopnia znajomości języka i poziomu 
wcześniejszej edukacji (przydział do 
szkół w oparciu o wiek).
 Wszystkim osobom w pro-
cedurze przysługuje bezpłatna opieka 
medyczna (w ośrodkach świadczona 
przez prywatną firmę). Zapewnia-

na jest także nauka języka polskiego, 
głównie staraniami organizacji poza-
rządowych. Podobnie jest w przypad-
ku pomocy psychologicznej.
 Na barkach organizacji po-
zarządowych spoczywa także za-
pewnienie mieszkańcom ośrodków 
wszelkiego rodzaju zajęć: od szkoleń 
zawodowych, przez różnego rodza-
ju warsztaty, po zajęcia integracyjne 
(w ośrodku i poza nim).
 Z oczywistych powodów do-
stępność takich form spędzania cza-
su różni się w zależności od ośrodka 
– im dalej od większych miast, tym 
mniej organizacji dociera do danego 
ośrodka. Poza tym możliwości or-
ganizacji pozarządowych są ograni-
czone, zwłaszcza odkąd MSWiA sys-
tematycznie odcina je od funduszy 
unijnych przeznaczonych na pracę 
z uchodźcami (Fundusz Azylu, Mi-
gracji i Integracji).
 Osoby, które trafiają do 
ośrodków, mają za sobą ciężkie, często 
traumatyczne doświadczenia. Wyma-
gają profesjonalnej pomocy psycho-
logicznej, poczucia bezpieczeństwa 
i stabilnego środowiska. Oczekiwanie 
w bezczynności na decyzję, której wy-
danie może trwać nawet 2 lata (nie 
licząc ewentualnej procedury odwo-
ławczej), w ciągłej niepewności, nie 
sprzyja ani zdrowiu psychicznemu, ani 
mobilizacji zawodowej po uzyskaniu 
decyzji (do czasu otrzymania decy-
zji pozytywnej nie można pracować).
IP: Czy jest jakiś program asymilacji 
imigrantów? Jak długo przebywają oni 
w ośrodkach?
NG: Asymilacja ma miejsce wtedy, 
kiedy dana osoba wyrzeka się wła-
snej kultury i języka, przyjmując w to 
miejsce kulturę i język kraju, do któ-
rego trafiła. W kontekście uchodźców 
(migrantów przymusowych, w odróż-
nieniu od dobrowolnych, czyli ekono-
micznych) mówimy raczej o integracji, 
czyli przystosowaniu do życia w nowej 
kulturze, ale bez zatracania własnej, 
pierwotnej tożsamości kulturowej.
 Na decyzję czeka się średnio 
1,5 roku. Jeżeli jest ona pozytywna, 
dana osoba czy rodzina ma 2 miesią-
ce na opuszczenie ośrodka. Niektóre 
gminy współpracują w tym zakresie 
z ośrodkami, zapewniając uchodźcom 

wsparcie (a czasem, choć nie zawsze, 
lokal socjalny) w danej miejscowości. 
Tak jest na przykład w Gdańsku, który 
przyjmuje osoby wychodzące z ośrod-
ka w Grupie k. Grudziądza. Podob-
ny program jest obecnie szykowany 
w Szczecinie.
 Osoby, które dostały status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, 
mają prawo do tzw. indywidualnego 
programu integracyjnego. Program 
jest obsługiwany przez powiatowe 
i gminne ośrodki opieki socjalnej 
(np. Warszawskie Centrum Pomocy 
Rodzinie). Trwa on przez 12 miesię-
cy i ma formę kontraktu socjalnego: 
w zamian za określone świadczenia 
finansowe, dana osoba zobowiązuje 
się uczyć języka, przejść szkolenia za-
wodowe, aktywnie szukać pracy itd. 
Konstrukcja tego programu pozosta-
wia wiele do życzenia – oferowane 
świadczenia nie są wystarczające, by 
utrzymać rodzinę, co zmusza doro-
słych do szybkiego podjęcia pracy, a to 
z kolei nie tylko ogranicza jej możli-
wości przystosowania się do rynku 
i znalezienia lepiej płatnej pracy, ale 
także daje mniej czasu na naukę. Nie 
zapewnia on także zakwaterowania 
(uchodźcy mają prawo do lokali so-
cjalnych na tych samych zasadach, 
co obywatele polscy, a lokali takich 
jest zawsze mniej niż potrzebują-
cych). W połączeniu z niechęcią wła-
ścicieli do wynajmowania mieszkań 
uchodźcom oraz dość powszechną 
praktyką zawyżania opłat sprawia to, 
że bezdomność to podstawowy pro-
blem, z którym borykają się wszyscy 
uchodźcy w Polsce.
IP: Co dzieje się z osobami, które nie 
otrzymają prawa pobytu?
NG: W sensie prawnym „prawo po-
bytu” to inna kategoria uprawnienia 
do przebywania na terytorium Polski. 
Prawo to przyznaje się migrantom do-
browolnym, którzy w naszym kraju 
studiują, pracują itd. 
 Osoby poszukujące ochrony 
międzynarodowej, które dostały decy-
zję odmowną i wyczerpały procedurę 
odwoławczą zmuszone są opuścić te-
rytorium Polski. Jeżeli tego nie zrobią, 
a zostaną zatrzymane, czeka je osa-
dzenie w ośrodku strzeżonym, a na-
stępnie deportacja.



7karpacienr  4-5/2017 (8)   (Kwiecień-maj 2017)

 W sobotę 25 marca 2017r. 
w samo południe mieszkańcy kilku-
dziesięciu polskich miast odśpiewali 
„Odę do radości” pokazując, że chce-
my być w UE, a wartości unijne są 
nam bliskie.
 Na rzeszowskim rynku także 
spotkało się około 100 osób by odśpie-
wać „Odę do radości” w rocznicę pod-
pisania 60 lat temu Traktatów Rzym-
skich.
 Wspólne śpiewanie hymnu 
UE zorganizował KOD Podkarpacie. 
Wśród śpiewających można było zo-
baczyć dzieci, młodzież i osoby star-
sze, które z pewnością pamiętają te 
wydarzenia. Był również Andrzej Dec, 
przewodniczący Rady Miasta Rzeszo-
wa wspierający działania KOD-u.
 Podpisanie Traktatów Rzym-
skich dało początek Europejskiej 
Wspólnocie Gospodarczej, która 
położyła fundamenty pod dzisiejszą 
Unię Europejską.
 25 marca 1957r. zostały pod-
pisane przez Francję, Republikę Fe-
deralną Niemiec, Holandię, Belgię, 
Włochy i Luksemburg dwie umowy 
międzynarodowe określane  jako 
Traktaty Rzymskie. Miało to miejsce 
w Palazzo dei Conservatori na Kapi-
tolu w Rzymie.
 Po doświadczeniach wojen 
uznano, że najlepszym lekarstwem na 
wojowniczy nacjonalizm będzie go-
spodarcza współzależność. Ten plan 
dopełnił traktat z Maastricht z 1992 
roku i wprowadzenie wspólnej waluty 
w 2002 roku. W 2012 roku, czyli 10 lat 
później Unia Europejska odebrała Po-
kojową Nagrodę Nobla za to do czego 
została stworzona, czyli zapobieganie 
wojnie.
 Przypomnijmy dla porówna-
nia – niecały rok wcześniej 28 czerw-
ca 1956 roku w Poznaniu doszło do 
największej masakry w historii PRL  
Strajk robotników poznańskich Za-
kładów im. Stalina (obecnie im. Hi-
polita Cegielskiego) przerodził się 
w wielotysięczną manifestację, a na-
stępnie w walki uliczne. Władza „lu-
dowa” użyła przeciw demonstrantom 

wojska. Wg najnowszych badań zgi-
nęło 58 osób, a najmłodszą ofiarą był 
13 – letni Romek Strzałkowksi. Dzień 
później premier Józef Cyrankiewicz 
wygłosił przemówienie,  w którym 
padła słynna groźba, że „każdy pro-
wokator czy szaleniec, który odważy 
się podnieść rękę przeciw władzy lu-
dowej, niech będzie pewien, że mu tę 
rękę władza ludowa odrąbie.”
 Rocznica podpisania Trakta-
tów Rzymskich, a także powstania UE 
to dobry moment, aby podkreślić, że 
rząd PIS wraz z premier Beatą Szydło 
prowadzą bardzo szkodliwą politykę 
antyeuropejską.
 Należy tu przypomnieć słowa 
Beaty Szydło z orędzia, gdy mówiła: 
„Tylko na fundamencie chrześcijań-
skiego uniwersalnego przesłania moż-
na zbudować trwałą strukturę łączącą 
narody UE”.
 Przypomnijmy więc chrześci-
jance Szydło, że nie przyjęła żadnego 
uchodźcy uciekającego przed śmier-
cią. Że odmówiła przyjęcia nawet 
dzieci z Aleppo. Że zabrała pieniądze 
ośrodkom, które pomagały bitym ko-
bietom. Że odmawia ludziom LGBTQ 
podstawowych praw człowieka. Że 
wspiera nacjonalistów nawołujących 
do nienawiści na tle rasowym i na-
rodowym. Że nie reaguje na akty ra-
sistowskie, na niszczenie cmentarzy 
żydowskich i romskich. Że sieje nie-
nawiść do demokratycznej opozycji. 
Że daje mężowi pieniądze z Unii. Że 
jej rząd nie uruchomił żadnych pro-
gramów przeciw nienawiści, dyskry-
minacji i rasizmowi.

 Przypomnijmy też, że Europa 
jest ojczyzną Muzułmanów, Żydów, 
Buddystów, Hindusów, Ateistów. I nie 
ma żadnego powodu, by narzucać im 
Europę bazowaną na cudzych, religij-
nych przesłaniach.
 Zdaniem chrześcijanki Szy-
dło należy też: „Szanować różnice, 
dbać o dobro człowieka, podążać za 
wspólnym celem, budować pokój 
i bezpieczeństwo”.
 Zapomniała jak szanuje się 
różnice polityczne w Polsce, nazywa-
jąc opozycję zdrajcami, komunistami 
i ludźmi drugiego sortu?!
 Zapomniała, że Polska jest je-
dynym krajem w UE, który pozwala 
łomotać kobiety i dzieci i nic nie robi, 
by temu zapobiec?!
 Zapomniała, że wspólny cel 
– budowanie demokratycznego pań-
stwa prawa – realizuje poprzez znisz-
czenie Trybunału Konstytucyjnego, 
zawłaszczenie mediów publicznych, 
kradzież majątku narodowego przez 
niewykształconych pisowskich za-
rządców, zniszczenie edukacji, zamach 
na sądownictwo i samorządy, rozbe-
stwienia jednej religii i finansowanie 
jej z podatków, rujnowanie finansów 
państwa poprzez rozdawanie pienię-
dzy i obniżanie wieku emerytalnego?!
 W internecie można zobaczyć 
wspólne zdjęcie przywódców Europej-
skich ze spotkania z papieżem Fran-
ciszkiem. Gdzie do zdjęcia ustawiono 
premier Szydło?! W ostatnim rzę-
dzie – widać jedynie grzywkę i część 
twarzy – nawet broszki nie widać!
 Nie przewidziano, że będzie 
potrzebna drabinka – zresztą w tym 
czasie była zajęta w Londynie...
Polska wstała z kolan!!

Bogusław Gładysz

Polska wstała z kolan
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Nauczyciele:

1. Projektowane przez MEN prze-
pisy umożliwią przenoszenie na-
uczycieli zatrudnianych na umo-
wę o pracę. Dodatkowo stracą oni 
część uprawnień, które zapewniała 
im do tej pory Karta Nauczyciela

2. W okresie wprowadzania reformy 
edukacji - do 31 sierpnia 2019 r. 
- organ prowadzący będzie mógł 
przenieść do innej szkoły lub na 
inne stanowisko nie tylko na-
uczycieli mianowanych, ale tak-
że pedagogów zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę na czas 
nieokreślony. 

3. Przenoszeni nauczyciele stracą 
również część uprawnień - znik-
nie obowiązek zapewnienia im 
służbowego mieszkania oraz za-
trudnienia dla małżonka będącego 
nauczycielem. Takie zapisy można 
znaleźć w projekcie ustawy wpro-
wadzającej nowe regulacje ws. 
funkcjonowania szkół. 

4. Może być tak, że nauczyciele stracą 
dotychczasowe nadgodziny, skoro 
dyrektorzy z polecenia gminy będą 
zatrudniali tych z gimnazjów, aby 
spełnić kolejną obietnicę pani mi-
nister, że nikt nie straci pracy. Pen-
sje nauczycieli nie są zbyt wysokie. 
Każdy cieszy się z nadgodzin.

5. Mówimy wciąż o pracy nauczycie-
li. A co z całą masą pracowników 
obsługi i administracji z wygasza-
nych szkół, z kierowcami gimbu-
sów włącznie? Wysłanie tych ludzi 
na zasiłek, to kolejna grupa po-
szukujących pracy, czyli koszt dla 
gminy. 

6. Większość nauczycieli gimnazjal-

nych może nie znaleźć zatrudnie-
nia w szkołach podstawowych czy 
ponadpodstawowych, ponieważ 
w wielu z nich nauczyciele mają 
często niepełne etaty. Wtedy dosta-
ną dodatkowe godziny, a ci z gim-
nazjów zostaną na lodzie albo będą 
łapać po kilka godzin w różnych 
szkołach.  Konsekwencją poczu-
cia zagrożenia może być, niestety, 
trudność w skupieniu się na bieżą-
cych zadaniach edukacyjnych.

7. Wielu nauczycieli pracuje obecnie 
na rocznych umowach (od wrze-
śnia do czerwca lub sierpnia, czę-
sto przez wiele lat) i z tego wynika, 
że zostaną za to ukarani, bo szkoła 
zamiast przedłużyć z nimi umowę, 
będzie musiała zatrudnić zwalnia-
nego. Nieuczciwe.

8. Co z nauczycielami drugiego języ-
ka obcego? Czy w podstawówkach 
zostaną utworzone klasy z języ-
kiem hiszpańskim, niemieckim, 
włoskim? Ile godzin stracą nauczy-
ciele, jeśli nie będzie drugiego języ-
ka obcego w klasach 4-6? Dla wielu 
nauczycieli oznacza to bezrobocie.

9. Według obietnic ministerstwa,  
wynagrodzenie nauczycieli, wzro-
śnie o 1,3 proc.  - To nie są żadne 
podwyżki, to jest waloryzacja. 

10. Niestabilność zatrudnienia może 
być tak zwyczajnie, po ludzku, 
zniechęcająca do pracy.

11. Wymaganie zgody dyrektora na 
podejmowanie pracy w innej jed-
nostce jest zamachem na pod-
stawowe wolności obywatelskie. 
Może tego samego należałoby za-
cząć wymagać od lekarzy, prawni-
ków, polityków?

Demokracja czyli władza ludu wiąże 
się z równością obywateli wobec prawa, 
wolnością słowa, zrzeszania się, respek-
towaniem praw człowieka przez pań-
stwo (w szczególności prawa do życia, 
sprawiedliwości, niepodlegania tortu-
rom, wolności osobistej). Demokracja 
wiąże się także z trójpodziałem władzy, 
praworządnością i pluralizmem poli-
tycznym. Współcześnie to także respek-
towanie Powszechnej Deklaracji Praw 
Człowieka czy Konwencji o Ochronie 
Praw Człowieka i Podstawowych Wol-
ności.
 Skuteczność demokracji zale-
ży od wielu rzeczy: kultury społeczeń-
stwa, tradycji i mentalności. Według 
francuskiego filozofa i prawnika doby 
Oświecenia, Monteskiusza jakość życia 
w państwie wynika z gwarantowania 
przez nie wolności obywateli. Musi 
z tym się wiązać ograniczenie władzy, 
a przede wszystkim jej podział. Należy 
oddzielić władzę zajmującą się ustana-
wianiem praw od władzy wprowadza-
jącej w życie jej postanowienia. Sądy 
zaś powinny być całkowicie niezależne 
od władz państwowych. Dzięki temu 
sędziowie, nie obawiając się nacisków 
ze strony władzy, mogliby wydawać 
sprawiedliwe wyroki dla obywate-
li pokrzywdzonych decyzją któregoś 
z urzędów. Według Monteskiusza pra-
widłowiej jest też powołanie dwuizbo-
wego parlamentu jako władzy ustawo-
dawczej, z prawem veta dla rządu. Jest 
to dobrze znany trójpodział władzy.
 Obecnie powszechną formą 
ustroju demokratycznego jest demo-
kracja parlamentarna. Gwarantem jej 
istnienia jest konstytucja, jako spisane, 
nadrzędne zasady prawa powszechne-
go. Obywatele mają prawo uczestni-
czyć w życiu politycznym podejmując 
ogólnonarodowe decyzje (referendum) 
oraz wybierając  i odwołując swoich 
przedstawicieli we władzach. 
 W Polsce jest jednak ogromna 
grupa ludzi, która z własnej woli re-
zygnuje z wpływu na życie publiczne 
i nie są to ludzie z marginesu. Są wśród 

Reforma edukacji to chaos w szkole (cz. IV)
Stary Belfer

Trudno znaleźć gorzej przygotowaną reformę, niż przyjęta przez obecne władze 
reforma edukacji. Ponieważ konsekwencje pomysłu minister Anny Zalewskiej są 
bardzo złożone KODkarpacie przedstawia cykl informacyjny, w którym wskazy-
wane są najpoważniejsze mankamenty reformy i ich przewidywane konsekwencje. 
W KODkarpaciu przedstawiona została już lista błędów organizacyjnych mini-
sterstwa, problemy, które będą związane z likwidacją gimnazjów i wady progra-
mów nauczania. Poniżej zamieszczamy uwagi, które dotyczą sytuacji nauczycieli.

Wartość
demokracji
Jan Rochecki
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nich tacy, którzy zrazili się aferami 
i nieudolnością kolejnych rządów, 
kłamstwem i krętactwem polityków, 
korupcją, upadkiem norm moral-
nych, brakiem poczucia sprawiedli-
wości i przyzwoitości. W dzisiejszej 
Polsce brakuje uczciwości i rzetelno-
ści we wszystkich dziedzinach. W po-
lityce, gospodarce, w życiu codzien-
nym. Jeżeli założymy, że demokracja 
to kultura polityczna, rządy prawa, 
wolności obywatelskie, kontrola nad 
politykami, udział obywateli w życiu 
społecznym, to czy można z czystym 
sumieniem powiedzieć, że Polska jest 
krajem demokratycznym?
 Absolutnie nie, ponieważ 
rządzące PiS podeptało Konstytucję 
RP i tym samym naruszyło funda-
menty demokracji. Zniszczono Try-
bunał Konstytucyjny, zlikwidowano 
niezależność prokuratury, podważo-
no niezawisłość sędziowską, odebra-
no opozycji prawo do wolnego głosu 
w Sejmie i Senacie, przeprowadzono 
masową czystkę w instytucjach pań-
stwowych. 
 Odebrano Polakom prawa 
i wolności przez: totalną policyjną 
kontrolę w telefonii i internecie; trak-
tując z pogardą prawa kobiet; godząc 
w wolność słowa, zgromadzeń i w wol-
ność artystyczną; obcinając emerytury 
ludziom raz zweryfikowanym; zagra-
żając autonomii organizacji pozarzą-
dowych; blokując dostęp obywateli 
do informacji o poczynaniach władzy 
(zawładnięcie mediami, odgradza-
nie się kotarami w Sejmie). Narzuca 
nam się szowinistyczną mentalność, 
fałszując polską historię w myśl ide-
ologii nacjonalistycznej, pobłażając 
mowie nienawiści i jednocześnie ją 
uprawiając, odmawiając przyjmowa-
nia uchodźców i jednocześnie strasząc 
nimi jak zarazą. Przerabia się Polskę 
na państwo wyznaniowe, demoluje 
dobry system szkolny, odsądza kryty-
ków władzy od czci, wiary i patrioty-
zmu.
 PiS chce kontrolować wszyst-
ko i wszystkich. Jest to dążenie do 
jakiejś „demokracji totalitarnej”, 
w którym rządy sprawuje wąska gru-
pa dążąca do kontrolowania każdego 
aspektu życia społecznego. Formal-
nie istnieje wolny rynek, własność 

prywatna, społeczeństwo quasi-oby-
watelskie. Nie ma masowego terroru 
ani jawnie działającej cenzury. „Wola 
suwerena” to tylko alibi dla decyzji, co 
dla Polaków ma być dobre a co złe. Bez 
wysłuchania opinii, bez konsultacji. 
Nie rządzą konstytucyjne organy: pre-
zydent, premier, marszałkowie Sejmu 
i Senatu. Nie ma już niezależnego od 
władzy Trybunału Konstytucyjnego, 
a na horyzoncie pojawia się zamach 
na niezależne sądy.
 Wielu z nas nie rozumie zna-
czenia Trybunału Konstytucyjnego, 
pytając, po co on jest potrzebny zwy-
kłemu człowiekowi? Tutaj przytoczę 
prosty przykład z ostatnich zimowych 
miesięcy. Cała Polska mówi o tzw. 
smogu, czyli zanieczyszczonym po-
wietrzu, które jest szczególnie uciąż-
liwe w miastach, czy miejscowościach 
uzdrowiskowych, jak Zakopane czy 
Rabka. Jak wiemy, w miejscowościach 
tych pobierana jest opłata klimatycz-
na od osoby za dobę pobytu. Turysta 
przebywający w Zakopanem zaskarżył 
urząd gminy do sądu za bezprawne 
pobranie opłaty klimatycznej, ponie-
waż oddychał zatrutym powietrzem. 
Jeżeli urząd gminy, działając pod 
dyktando PiSu doprowadzi do skie-
rowania sprawy do Trybunału Kon-
stytucyjnego, na decyzję w tej sprawie 
będziemy czekać całe lata, a opłaty 
będą pobierane niezależnie od jakości 
powietrza.
 Podobnie sprawa wygląda 
z wyborem sędziów do Krajowej Rady 
Sądownictwa czy wyborami samo-
rządowymi.  Sędziowie byliby wy-
bierani przez polityków jednej partii 
(PiS). W praktyce 
oznacza to utra-
tę przez sędziów 
n i e z a l e ż n o ś c i 
i niezawisłości, 
o których mówi 
art. 186 Konsty-
tucji RP. Wkrót-
ce każda sprawa 
skierowana do 
sądu może być 
r o z p a t r y w a n a 
pod kątem inte-
resu jednej partii.
 Co do 
wyborów samo-

rządowych, to szaleńcza kamaryla 
Jarosława Kaczyńskiego głosi, że w sa-
morządach istnieją układy korupcyj-
ne, wieloletnie i trzeba wprowadzić 
dwie kadencje dla samorządowców, 
łamiąc nawet reguły prawa rzymskie-
go (prawo nie działa wstecz) – podsta-
wy cywilizacji zachodniej. A przecież 
tych ludzi zawsze wybiera „suweren”, 
czyli obywatele, na których tak ocho-
czo powołuje się PiS.
 Te wszystkie fakty świadczą 
o tym, że w Polsce rządzą partyjni 
dworzanie Jarosława Kaczyńskiego, 
sprawujący funkcje publiczne z jego 
łaski i nadania. Skupieni na odczyty-
waniu jego woli, kaprysów i humorów. 
Każdy z nich jest udzielnym księciem, 
sprawującym władzę we „własnym 
księstwie”. Ich wartości i dążeń nie 
definiuje Konstytucja RP. Jest przecież 
„niesłuszna”, a posłowi Kaczyńskiemu 
wszystko wolno, bo to jest „człowiek 
wolności” namaszczony przez swoją 
grupę.       
 Rodacy, zwracam się do Was 
o uważne zastanowienie się nad po-
wyższymi faktami, bo albo będziemy 
żyć swobodnie w wolnym demokra-
tycznym kraju, albo będziemy żyć na 
emigracji wewnętrznej zniewoleni 
„demokracją totalitarną”. Władza rzu-
ci nam od czasu do czasu jakiś ochłap, 
abyśmy siedzieli cicho, ale będzie nas 
gnębić na różne sposoby i nikt nas nie 
ochroni. Inne narody mówić będą, że 
Polacy nie potrafią korzystać z dobro-
dziejstw demokracji. Ojczyzna jest 
w niebezpieczeństwie i demokracja 
także – a są one dla nas największymi 
wartościami!
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1) "Nowy Nacjonalizm" jest ruchem 
antyglobalistycznym; prawicowi na-
rodowcy przejmują rolę lewicy, która 
zaniedbała swoje zadanie krytyki neo-
liberalnej polityki globalizacji.

2) Na utratę znaczenia instytucji de-
mokratycznych na poziomie państwa 
narodowego reaguje on agresywnym 
nacjonalizmem połączonym z protek-
cjonizmem.

3) Pod względem polityki ekonomicz-
nej Nowi Nacjonaliści działają w zgo-
dzie z neoliberalizmem, który piętnu-
ją jako panowanie elit. Tym samym 
reprodukują kryzysy, mające swój 
początek w niedostatecznie regulowa-
nych rynkach globalnych oraz działa-
niach aktorów rynków finansowych.

4) Nowy Nacjonalizm, zasadniczo 
zgodny z rynkiem, wspierany jest 
przez mentalność "człowieka ekono-
mii" (homo oeconomicus), zorien-
towaną na dążenie do "bogactwa, 
władzy i prestiżu" (Thomas Hobbes). 
Prowadzi to do radykalnego zakłóce-
nia relacji społecznych powiązań i wy-
raża się w wyobrażeniach o własnej 
wspaniałości po stronie nowych elit 
rządzących, w tendencji do dehuma-
nizacji Innych oraz w paranoi własne-
go wladczego Ja. W zgromadzonych 
wokół nich środowiskach często daje 
się stwierdzić rodzaj "buntowniczego 
podporządkowania" autorytarnym 
przywódcom.

5) Rozpętane ekonomiczne nacjonali-
zmy wraz z autorytarno-populistycz-
ną polityką wytwarzają chaos; chaos 
jest korzystny dla Nowej Prawicy, któ-
ra deklaruje ustanowienie porządku 
i bezpieczeństwa.

6) Populiści obiecują ludowi: "Od-
damy wam władzę". Doszedłszy do 
władzy, populizm okazuje się niede-
mokratyczny, nawet gdy dokonał tego 
pod płaszczem demokracji.

7) Nacjonalistyczny prawicowy po-
pulizm stanowi perwersję wyzwolenia 

ludu, krytykowanie przez niego elit 
jest skrzywionym surogatem efek-
tywnej krytyki rządów. Praktykuje on 
bowiem idolatrię narodu: gloryfiku-
je wyimaginowany naród, stworzony 
i reprezentowany przez przywódców-
-uwodzicieli. Taki naród ma zawsze 
rację i nie potrzebuje już podziału 
władzy ani demokratycznych proce-
sów parlamentarnych, ponieważ, jako 
swoiste corpus mysticum, stanowi 
"jedność rządzonych z rządzącymi" 
(Carl Schmitt).

8) Populizm jest antypluralistyczny: 
konstruuje on kulturalnie homogenny 
lud państwowy, wykluczając Innych.

9) Dla obrony narodowego "My" pro-
wadzi on walkę przeciwko wszystkim 
Obcym wewnątrz i zewnątrz i w ten 
sposób produkuje tożsamość narodo-
wą opartą na wykluczeniu.

10) Odpieranie Obcych służy nowemu 
prawemu populizmowi do przedefi-
niowania walki o większą sprawiedli-
wość społeczną na walkę w obronie 
własnej cywilizacji przed zalewem 
barbarzyńców.

11) Praktykowane wykluczenie In-
nych motywowane jest różnicą kultu-
rową, pojmowaną jako naturalna i po-
strzeganą esencjalistycznie.

12) W konstrukcji narodowego "My" 
przeciwstawnie do "Oni" zyskuje pozor-
ne uznanie różnorodność kulturowa.

13) Etnopluralizm w dyskursie nacjo-
nalistycznym prowadzi jednak w re-
zultacie do świata apartheidu, świata 
zamkniętych jednostek kulturowych: 
każdy naród jest inny i ma żyć tam, 
skąd pochodzi. Równa się to z ra-
sizmem bez pojęcia rasizmu.

14) Tym samym demokracja podlega 
etnizacji: "demos" staje się "etnosem", 
to znaczy, polityczna zasada, mają-
ca za cel uczestnictwo wszystkich we 
wszystkich dotyczących ich kwestiach, 
przekształca się w kult tożsamości 
ludu czy wspólnoty narodowej.

Tezy odnośnie do
„Nowego Nacjonalizmu”
 Beat Dietsch (Tłumaczenie Magdalena Telus)

Bo jedni zazdroszczą szaleństwa, 
a drudzy rozsądku. Mamy więc tra-
dycję i potrafimy jej użyć. I choć to 
dziewiętnastowieczne „użycie” spo-
wodowało, że wolności i demokracji 
skosztowaliśmy zaledwie przez lat 
kilka tylko w dwudziestym wieku, to 
w końcu - na nowo konfederację za-
wiązując - przywróciliśmy wolność 
i sprawiedliwość dla wszystkich. 
 I słusznie żyjemy w głębokim 
przekonaniu, że właśnie tędy droga. 
Do mądrego Państwa wszystkich oby-
wateli. Do tolerancji i uczciwości. Do 
normalności. Co nas zatem powstrzy-
muje? Czy nie przypadkiem my sami?
 Niczemu prawo nie jest win-
ne, że nie jest przestrzegane - tylko my 
– obywatele, że prawa przestrzegania 
nie uczymy. Że prawa przestrzegania - 
nie dość stanowczo żądamy. Że prawa 
przestrzeganie - nie jest podstawową 
naszą wartością. 
 Że gdzieś oczkiem mru-
gniemy, szybkość przekroczymy, na 
czerwonym przebiegniemy, dziecku 
zwolnienie przed klasówką napisze-
my, a jak odpisze na tej klasówce, to 
ramionami wzruszymy. Bo prawo głu-
pie, złe, surowe. 
 I jest też czasem takie, więc 
je zmienić może trzeba konfederacką 
siłą. Ale wpierw tą samą konfederac-
ką mocą trzeba prawa przestrzegać. 
Niczym świętości. Tylko tak możemy 
to prawo na swoje miejsce przywrócić. 
Naszą wspólną, wielką Konfederacją. 
By stało się na powrót fundamentem. 
Naszą codzienną Konstytucją.

 W sobotę 7 maja 1791 roku 
marszałkowie skonfederowanego 
sejmu wydali uniwersał, ogłaszający 
uchwalenie konstytucji: 
„Ojczyzna nasza już jest ocalona. Swo-
body nasze zabezpieczone. Jesteśmy od-
tąd narodem wolnym i niepodległym. 
Opadły pęta niewoli i nierządu.”

 Szczególnie dzisiaj – publika-
cja takiej treści – przydałaby się nam 
naprawdę.

Konfederacja 
Kuba Karyś
dokończenie ze str. 1
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  Właściwie w XIX wieku tkwią 
korzenie współczesnego „problemu 
z nacjonalizmem” jako terminem 
niejednoznacznym, czy niekoniecz-
nie negatywnym. Trudno bowiem 
ówczesne ruchy narodowe traktować 
jako zjawisko negatywne, gdyż mia-
ły na celu uznanie praw tych ludzi, 
którym wtedy odmawiano udziału 
w życiu społecznym. Zrywy politycz-
ne Greków, Polaków, Węgrów i Wło-
chów budziły powszechny szacunek 
i cieszyły się moralnym wsparciem 
zwolenników Wolności, Równości 
i Braterstwa. I wojna światowa w za-
myśle takich idealistów jak Woodrow 
Wilson miała zadośćuczynić demo-
kratycznym aspiracjom nacjonalizmu 
(tj. ruchów narodowych). 
 Druga twarz nacjonalizmu, 
do której odnoszą się tezy 8-14 dr 
Ditschy, długo była na Zachodzie 
wyodrębniana jak nacjonalizm et-
niczny, wschodni, a nawet „zły” (bad 
nationalism). Istotą tej różnicy wobec 
doświadczeń wcześniejszych jest za-
akcentowanie w dwudziestowiecznej 
wersji narodu nierówności swój-obcy, 
jako nierówności, która dyskwalifiku-
je społecznie, politycznie i moralnie 
Obcych. W tym „etnicznym” ujęciu 
świat opiera się na prostym podziale, 
w którym do narodowego „My” przy-
pisane są wszystkie pozytywne cechy, 
a „Obcy” są dychotomiczną opozycją 
tego wyobrażenia. Jeżeli bez uprze-
dzeń spojrzymy na ten element wy-
obrażenia narodu, to można uznać, 
że jest ona najbardziej abstrakcyjną 
i kruchą podstawą idei narodowej. 
Zakres przemocy, która przetoczyła 
się przez wiek XX związanej z promo-
waniem tego założenia – czyli fizycz-
nym likwidowaniem Obcych – jest 
nieznany w historii ludzkości. Jakie 

są wyniki tych działań? Nawołuje się 
do dalszej przemocy, ponieważ „czy-
stość narodów” jest jeszcze bardziej 
zagrożona niż wcześniej. Świetnym 
przykładem jest Polska, wyjątkowa 
w świecie w tym względzie, że jest to 
jedno z nielicznych państw praktycz-
nie monokulturowych (monoetnicz-
nych), a zwolennicy takiego etniczne-
go nacjonalizmu duszą się tu od utraty 
własnej tożsamości i dyszą chęcią upo-
korzenia, a może też zlikwidowania 
Obcych (cyklistów, wegetarian i sam 
już nie wiem kogo jeszcze). Opiszmy 
tych Obcych dokładnie: są to obywa-
tele Polski (ale czy suweren?), którzy 
w perfidny sposób posługują się pol-
skim językiem (dlatego, że to ich ro-
dzimy język), od pokoleń noszą ewi-
dentnie etnicznie polskie nazwiska 
(ale proszę się za bardzo nie sugero-
wać, bo nie jest pewne czy np. takie 
nazwisko jak Zapałowski, choć wyda-
je się polskie nie pochodzi od miejsco-
wości Zapałów w powiecie jarosław-
skim, gdzie ludność miejscowa, wtedy 
gdy nazwiska nadawano była w 100% 
ruska), czytali Mickiewicza, Sienkie-
wicza i Biblię. Z drugiej jednak strony 
moralnie zostali podejrzani (uwaga na 
jedność moralno-społeczno-politycz-
ną narodu!), gdyż nie wierzą w Wiel-
ką, Tysiącletnią, Mocarstwową Polskę 
Katolicką. Wydaje się, że najbardziej 
oszukańczym zabiegiem, na jaki się 
w publicznych dyskusjach godzimy to 
nazywanie tych wyznawców „wielkiej 
tysiącletniej” prawdziwymi Polakami, 
choć nie radzą sobie nawet z lekturą 
„W pustyni i w puszczy”. 
 Oznacza to, że po likwidacji 
podejrzanych o obcość współobywa-
teli zawsze pojawią się następni „Oni”, 
co uniemożliwi osiągnięcie Nacjona-
listycznego Raju opisanego w tezach 

7 i 8. Prawdę mówiąc trudno znaleźć 
dziś jakąkolwiek poważną teorię so-
cjologiczną, która umożliwiałaby pod-
trzymanie przekonania o jednolitości 
kulturowo-moralnej grupy liczniejszej 
niż małe miasteczko (pomijam oczy-
wiście teorie pochodzenia rosyjskiego, 
które wszystko udowodnią). 
 Gdyby zatem Nowy Nacjo-
nalizm opierał się wyłącznie na nie-
nawiści do Obcych, tak jak ma to 
miejsce w Rosji i Polsce, to jego nie-
bezpieczeństwo byłoby iluzoryczne. 
Wydaje się, że poważnym proble-
mem współczesnej Europy nie jest 
istnienie etnicznych nacjonalistów, 
ale dużo szersza obecność tęsknot za 
uporządkowanym społeczeństwem 
dobrobytu – patrz tezy 1-6. To tutaj 
nacjonalizm wkracza w swoją trzecią 
fazę. Wraca bowiem do idei suweren-
ności, dokłada do tego socjalną ideę 
bezpieczeństwa, łączy to z ważną dla 
wielu współczesnych tęsknotą za po-
rządkiem. Oznacza to, że nacjonalizm 
dzisiejszych populistów jest bardziej 
starą etykietą dla własnych reguł. 
Skojarzenie jednak narodu z tym so-
cjalno-ochronnym wyobrażeniem 
wielu obywateli sprawdza się w miarę 
dobrze. O tyle dobrze, o ile inni poli-
tycy nie potrafią pokazać, że zbiór tez 
Nowego Nacjonalizmu to chaos za-
miast porządku i zagrożenie zamiast 
bezpieczeństwa. W tym kontekście 
za bardzo przenikliwą należy uznać 
wypowiedź Prezydenta Rady Euro-
pejskiej Donalda Tuska, że: „silna UE, 
zdolna budować suwerenne relacje ze 
światem, chronić swój katalog warto-
ści i kulturę, bronić swoich granic ze-
wnętrznych, jest najlepszą i być może 
jedyną gwarancją narodowej i pań-
stwowej suwerenności.” 

 Bezpieczeństwo, wartości 
i suwerenności są po stronie zwo-
lenników Unii Europejskiej, a nie jej 
przeciwników. 

Iluzja narodu i nacjonalizmu
Dariusz Wojakowski
 Tezy dr Ditschy dotyczące Nowego Nacjonalizmu zarysowują obraz zja-
wiska, które posługując się terminami dobrze znanymi w historii Europy - naród, 
wolność, suwerenność - wprowadza na scenę polityczną specyficznie elitarystycz-
ną, wykluczającą ideologię. Mało kto dzisiaj pamięta, że wiek XIX był wiekiem 
kiedy naród  jednoznacznie kojarzył się z uznaniem praw jednostki oraz demo-
kratyzacją życia społecznego. 
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 Nad wyjaśnianiem przyczyn 
katastrofy pracowały dwie komisje. 
Rosyjska, czyli MAK, oraz polska 
Millera. Ustalenia obydwu komisji 
kwestionuje Jaroslaw Kaczyński, gdyż 
pominięta została jego teza o zamachu 
na Lecha Kaczyńskiego. Do udowod-
nienia tej tezy wyznaczył Antoniego 
Macierewicza, który przez siedem lat 
wprowadza Polaków w błąd różnymi 
głupimi teoriami.
 Na to, że doszło do 
katastrofy miało wpływ bar-
dzo wiele czynników. Tutaj 
zajmę się moim zdaniem 
najważniejszym z nich, czyli 
odpowiedzialnością za kata-
strofę Lecha Kaczyńskiego. 
Stawiam tezę, że głównym od-
powiedzialnym za katastrofę 
smoleńską jest Lech Kaczyń-
ski i postaram się tę tezę udo-
wodnić.
 Każdy samolot ma 
obowiązek posiadać dwie 
tzw czarne skrzynki, w któ-
rych zapisywane są parametry 
lotu oraz przebieg rozmowy 
w kabinie pilotów. Przebieg 
rozmowy z ostatnich minut 
lotu przedstawiono na zdję-
ciu. Ponad wszelką wątpliwość stwier-
dzono obecność w kabinie dwóch 
osób nie będących członkami załogi. 
Szefa protokołu dyplomatycznego 
Mariusza Kazany oraz Dowódcy Sił 
Powietrznych gen Andrzeja Błasika.
 Obecność kogokolwiek obce-
go w kabinie pilotów jest karygodnym 
naruszaniem procedur obowiązują-
cych w lotnictwie, gdyż ma wpływ 
na bezpieczeństwo lotu i lądowania. 
Dialog w kabinie wskazuje na to, że na 
pilotów wywierano presję aby wylądo-
wali mimo niesprzyjających warun-
ków atmosferycznych. Kpt Protasiuk, 
kapitan samolotu informuje, że na lot-
nisku jest mgła i może lądowanie nie 
będzie możliwe, na co Kazana stwier-

dza: -Będziemy próbować do skutku. 
Na sugestię i prośbę Protasiuka aby 
wracać Kazana stwierdza: -Na razie 
nie ma decyzji Prezydenta co dalej 
robimy. Słychać również głos gen Bła-
sika: -Faktem jest że musimy to robić 
do skutku. Na ok 40 sek przed ude-
rzeniem samolotu o ziemię gen Błasik 
mówi: - Zmieścisz się śmiało.
 Nagrana rozmowa z kabiny 
pilotów, czyli to co tam się działo moż-

na określić jako ogromny skandal. Ze 
względu na bezpieczeństwo lotu kabi-
na pilotów jest zabezpieczana przed 
wejściem do niej kogokolwiek obcego. 
Takie są procedury w lotnictwie i ni-
komu nie wolno ich łamać. Gen Błasik 
doskonale te procedury znał, gdyż był 
doświadczonym pilotem.
 Na kwadrans przed kata-
strofą kpt Protasiuk zwraca się do 
Mariusza Kazany aby wracać i słyszy 
w odpowiedzi: -Na razie nie ma de-
cyzji prezydenta co dalej robimy. To 
wprost nie do uwierzenia. Prezydent 
laik w sprawach lotniczych przejmuje 
dowodzenie samolotem i to on podej-
muje decyzje w sprawie lądowania. 
W transporcie lotniczym obowiązuje 

ściśle stosowana procedura. Na pokła-
dzie samolotu kapitan jest pierwszym 
po Bogu i tylko on może podejmować 
wszelkie decyzje dotyczące lotu. Tym-
czasem w locie do Smoleńska kapi-
tan został ubezwłasnowolniony przez 
Prezydenta. Oczywiście to był błąd 
kapitana Protasiuka, ale pamiętał on 
doskonale lot do Gruzji w 2008 roku 
z Lechem Kaczyńskim. Wtedy był 
drugim pilotem a kapitanem był ma-
jor Grzegorz Pietruczuk.
 Gruzja była wówczas w stanie 
wojny z Rosją o Osetię Południową. 
Dlatego lot zaplanowano do Gandżi 
w Azerbajdżanie. W trakcie lotu Lech 
Kaczyński podjął decyzję aby lądować 
w Tbilisi. Ze względu na braki nawi-
gacyjne, brak informacji pogodowych 
a zwłaszcza brak systemu ostrzegania 

o namierzaniu przez radary 
samolotow bojowych major 
Pietruczuk odmówił lądowa-
nia w Tbilisi. Wybuchła awan-
tura z Prezydentem, który za-
rzucił dowódcy tchórzostwo. 
Wielkie odgrażanie się Pre-
zydenta, i rzeczywiście major 
miał sprawę w prokuraturze. 
Pietruczuk odszedł z pułku 
i przestał latać. Kpt Protasiuk 
na pewno doskonale pamię-
tał lot do Gruzji i zapewne 
chciał uniknąć losu majora 
Pietruczuka, dlatego pozwo-
lił wtrącać się Prezydentowi 
w swoje kompetencje, co za-
owocowało ogromną tragedią.
 Treść rozmowy w kokpicie 

świadczy o tym, że Mariusz Kazana 
oraz gen Błasik byli wysłannikami Le-
cha Kaczyńskiego w misji specjalnej, 
ale nie tylko. Tuż za kabiną pilotów 
usytuowana była salonka Prezydenta 
zajmowana przez Lecha i Marię Ka-
czyńskich. Za salonką prezydencką 
znajdowała się salonka nr 2, salonka 
nr 3, oraz część pasażerska. Mariusz 
Kazana oraz Andrzej Błasik mieli 
miejsce w salonce nr 3.
 Do kabiny pilotów nikt po-
stronny nie mógłby się przedostać, 
gdyż trzeba byłoby przejść przez sa-
lonkę prezydencką.
 Prezydent jest osobą szcze-
gólnie chronioną przez oficerów BOR 
i nikt nawet posłowie czy członkowie 

Smoleńsk – jaka jest prawda?
Jan Pomian
Dziesiątego dnia każdego miesiąca prezes rządzącej partii celebruje tzw mie-
sięcznice poświęcone katastrofie smoleńskiej. Trwa to już siedem lat i na każdej 
prezes powtarza, że dochodzimy do prawdy. Prezes ma rację, chcielibyśmy poznać 
prawdę o katastrofie. Prawdę tę prezes zna, ale robi wszystko aby Polacy jej nie 
poznali. Dlaczego? Myślę, że ten tekst wiele wyjaśnia.
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 „Nie podskakuj, miły, nie pod-
skakuj” – parafrazując słowa piosenki 
Marka Grechuty, należało pogrozić rzą-
dowi Ewy Kopacz i Platformie Obywa-
telskiej. Ale tradycyjnie, obudziliśmy 
się „z ręką w nocniku”.  Pani Ewa z całą 
świtą również. Narzekaliśmy na skład 
rządu, na niekompetencje niektórych 
ministrów, na pewien chaos i brak po-
rozumienia pomiędzy poszczególnymi 
resortami. Ale scenariusza jaki nam 
zgotował nowy rząd pod marionetko-
wym kierownictwem Beaty Szydło, nie 
wymyśliłby nawet najlepszy autor hor-
rorów. Żeby chronić nasze zdrowie i nie 
doprowadzić do nerwowego rozstroju, 
wspomnę tylko najbardziej kontrower-
syjne osoby powołane na bardzo odpo-
wiedzialne stanowiska.
 Przegląd nowych ministrów 
nie napawał optymizmem. Stołki zo-
stały obsadzone dziwnie inaczej my-
ślącymi politykami PiS. 
1. Profesor Jan Szyszko. Minister 
w rządzie Jerzego Buzka i Jarosława 
Kaczyńskiego. Po ośmiu latach wra-
ca na stanowisko w rządzie Szydło. 
W czasach IV RP dążył do zniszcze-
nia unikatowej Doliny Rospudy. Jego 
słynnym stwierdzeniem z tamtych 
czasów jest wmawianie, że Dolina zo-
stała ukształtowana przez ludzką dzia-
łalność i jako antropogeniczna, nie 
ma wartości przyrodniczej, co przeczy 
doniesieniom naukowym.  Planował 
również wycinkę Puszczy Białowie-
skiej, wpisanej na listę Światowego 
Dziedzictwa. Twierdził, że przyczyną 
obumierania Puszczy jest zła gospo-
darka leśna. Również to jest sprzeczne 
z doniesieniami naukowymi i aktual-
ną wiedzą na temat ochrony przyrody.
2. Zbigniew Ziobro, minister w rządzie 
Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosła-
wa Kaczyńskiego. W rządzie Beaty 
Szydło desygnowany na stanowisko 
Ministra Sprawiedliwości. Zasłynął 
z tego, że w celu skupienia władzy               
w jednym ręku, do rangi Ministra 
Sprawiedliwości dorzucił funkcje 
Prokuratora Generalnego. Bardziej 
mroczną stroną jego politycznego 
życiorysu jest niewyjaśniona dotych-
czas sprawa śmierci Barbary Blidy. 

W dziwnych okolicznościach strzeli-
ła sobie  w pierś podczas przeszuka-
nia jej domu przez ABW. Niestety nie 
zabezpieczono wówczas śladów na 
miejscu zdarzenia, a agentka obecna 
przy wydarzeniu umyła ręce, co nie 
pozwoliło ustalić, czy są na nich ślady 
prochu.  Pamiętamy również, że prze-
ciwko Zbigniewowi Ziobro został do 
sejmu złożony wniosek o postawienie 
go przed Trybunał Stanu. Oskarżony 
został o związek  z aferą gruntową 
(nadzorował śledztwo, a jednocześnie 
był przesłuchiwany jako świadek), 
bezprawne odsunięcie od śledztwa 
w sprawie przecieków z CBA  Marzeny 
Kowalskiej z Prokuratury Apelacyjnej 
oraz wyrażenie zgody na działania 
operacyjne CBA  dotyczące polity-
ków Samoobrony, w tym A. Leppe-
ra. Wniosek został przyjęty, lecz do 
przegłosowania zabrakło pięciu gło-
sów, w tym Premier Ewy Kopacz. Czy 
była to celowa zagrywka posłów PO, 
czy przypadek? Odpowiedzmy sobie 
sami, chociaż ja nie wierzę w przypad-
ki  w polityce.
3. Antoni Macierewicz – Minister 
Obrony Narodowej. Wieloletni prze-
wodniczący zespołu badania zama-
chu w Smoleńsku. Tak, zamachu, bo 
jest on już jednym z ostatnich, którzy 
uparcie lansują takową teorię, nie wie-
rząc w nią. Ale tak wymaga pryncypał, 
więc nie można go zawieść. Dopusz-
czając Macierewicza do tak ważnej 
dziedziny jak Obrona Narodowa, pani 
Szydło zachowała się jak nieodpowie-
dzialne dziecko dające małpie brzy-
twę.  Pan Macierewicz nie zasługuje 
na takie zaufanie. Powinien otrzymać 
duży zestaw ołowianych żołnierzyków 
i uczyć się odpowiedniej strategii na 
kuchennym stole. Dzieje się jednak 
inaczej. Pan Antoni postanowił stwo-
rzyć coś na kształt gwardii narodowej, 
czyli Obronę Terytorialną. Grozi, że 
wojowie tej struktury wyposażeni zo-
staną w broń palną, którą będą prze-
chowywali w domu. Czy nie nasuwa 
się porównanie do bojówek działają-
cych w latach trzydziestych u naszego 
zachodniego sąsiada?  Bo mnie jedno-
znacznie. 

rządu nie ma do niego dostępu, chyba, 
że Prezydent sobie tego życzy. Tak więc 
przejście przez salonkę prezydencką 
do kabiny pilotów mogło nastąpić na 
wyraźne polecenie Prezydenta. W in-
nym przypadku oficerowie BORu nie 
pozwoliliby na to. Takie są procedury 
ochrony Głowy Państwa i od tych pro-
cedur nie ma żadnych odstępstw.
 Na podstawie tych faktów, 
które opisałem można wyciągnąć je-
den wniosek. To Prezydent Lech Ka-
czyński wysłał do pilotów Kazanę 
i gen Błasika aby zmusili pilotów do 
lądowania mimo niesprzyjających wa-
runków, tym samym doprowadził do 
katastrofy.
 Do takiego wniosku nie tylko 
ja doszedłem. Dziewiątego lutego tego 
roku Radosław Sikorski umieścił na 
twitterze następujący wpis: W wigilię 
miesięcznicy smoleńskiej przypomi-
nam: wypadek spowodował głów-
ny pasażer i jego przedstawiciel w 
kokpicie pilotów mówiąc - zmieści-
cie się śmiało.
 Szczególną odpowiedzial-
nością należy obarczyć tego przed-
stawiciela czyli gen Błasika. Był do-
świadczonym pilotem i zdawał sobie 
sprawę z warunków lądowania. Lotni-
sko w Smoleńsku w zasadzie przezna-
czone jest dla samolotów wojskowych. 
Nie posiada elektronicznego systemu 
naprowadzania ILS /Instrument Lan-
ding System/ pozwalającego lądować 
w warunkach ograniczonej widocz-
ności. Tak więc takie warunki jakie 
były tego dnia, w żadnym wypadku 
nie pozwalały na lądowanie. Na po-
lecenie Prezydenta aby spowodować 
lądowanie samolotu powinien zdecy-
dowanie to odradzać, a nie zmuszać 
pilotów. Zmieścisz się śmiało. Te 
słowa oznaczały wyrok śmierci dla 96 
ludzi. Teraz partia rządząca robi z gen 
Błasika bohatera, a jednocześnie stara 
się tuszować fakty. Ostatnio wezwano 
na przesłuchanie ekspertów, którzy zi-
dentyfikowali głosy w kabinie. To jest 
zastraszanie. Należy więc zapytać pre-
zesa do jakiej prawdy chce dojść.

Pamięć jest zawodna. Papier nie. (V)
Jerzy Bednarowicz

ciąg dalszy na str. 14
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 To nie będzie głęboka analiza 
polityczna. To będzie opis pewnego 
systemu zachowań, który przynależy 
niezwykłej grupie społecznej egzystu-
jącej w naszej polskiej kałuży ubłoco-
nych gumiaków i pochyłego drzewa 
wedle „ponbócka” na rozstaju, które-
go błockiem z tej kałuży ochlapiemy - 
mknąc siedemnastoletnim potworem 
„turbopierdzącym” basowo „Jesteś 
szalona”. Na „gryla” do kumpla z woja, 
bo mu baba piąty raz zaciążyła, więc 
go stać i flachę stawia bimbru, co go 
w piwnicy pędzi i gada, że nocką pój-
dziem sąsiadowi psa żywcem zakopać, 
bo szczeka gnój po nocy. A ja, że po 
co zakopać, jak żywa gadzina, to szpa-
dlem przez łeb i po kłopocie. Dużo by 
gadać i mało wypić, bo w południe 
suma, a sobaka jakaś taka nie nasza…
taka za ładna, za czysta, za...
 A zatem Donald Tusk. 
Uśmiechnięty Europejczyk w niena-
gannie skrojonym garniturze, zaprzy-
jaźniony z przywódcami wielu krajów 
facet grający w piłkę, z prawem jazdy 
i pewnie niejednym kontem w banku 
oraz kartą kredytową, posługujący 
się biegle komputerem oraz językiem 
angielskim, wiszący w młodości na 
kominach i tak normalnie po ludzku 
sympatyczny. Facet. Zwyczajny facet, 
który sam robi zakupy. Nawet w Bruk-

seli. No to jak go cholera lubić.
 Zastanawiałem się po co im 
to było. Po jaką cholerę pakować się, 
w z góry przegrane i to sromotnie sza-
leństwo, które kompromituje Polskę 
- co posła Kaczyńskiego pewnie mało 
interesuje, ale przede wszystkim kom-
promituje ich samych. Po co? Z czystej 
nienawiści? Z czystego prostego i nie-
skrępowanego pragnienia zemsty? Że 
niby „Schadenfreude” kieruje bezre-
fleksyjnie polskim systemem zacho-
wań? Nie, za mało trochę, nawet jak na 
cynicznych uzurpatorów tkwiących 
w mrokach średniowiecza przy świecy 
i samobiczowaniu? I nagle rozbłysła 
mi w głowie gorącej myśl natrętna jak 
monotonia marszałka Kuchcińskiego 
kochanego – to był prezent „dla gryla”.
 Siedzem sobie z kumplem 
z woja i paczamy. Nosz kurna - nasi 
ido jak burza. Postawili się pańskiej 
sforze. Polej. Ta baba z brocho to jaja 
ma. Twarda jest. I patrzcie gratulu-
jo. Dziękujo z kwiatami na lotnisku. 
A ten wyfiokowany miglanc niemiec-
ki, czy skąd on tam jest to nam ukrad 
kasę i uciek. I myśli, że my Polacy nie 
potrafimy? No damy radę. Polej.
 Elektorat szanuje, elektorat 
docenia, elektorat wierzy. Notowania 
rosną. 
 I tylko ubłocony „ponbócek” 
na dróg rozstaju rozłożył bezradnie 
ręce i wciąż powtarza – dlaczego?

Dostał raz zadanie nasz kwiat dyplomacji:
Zablokować łamanie w Unii demokracji,
I  wyjaśnić Europie jakie są powody,
Że na wybór Tuska nie ma naszej zgody,
Że w jej interesie - i rzecz jasna Polski -
Jest, by szefem Rady został Sariusz-Wolski.
Rząd chciał  żeby się odbyła poważna debata
I by mógł przedstawić swego kandydata.
By się wszystko działo rozważnie, pomału,
Tak jak wybierano sędziów Trybunału.
Słuchali premierzy, głowami kiwali,
I  na złość Polakom, znów Tuska wybrali.
Pomyślałem sobie: na nic dobra zmiana,
Toć Rząd nie przekonał nawet i Orbana!
I tu się myliłem, kompletnie, z kretesem,

To co wziąłem za klęskę, to było sukcesem!
Pani Premier dostała na lotnisku kwiaty,
Były gratulacje, szampan i wiwaty.
I przyznam szczerze, że się zawstydziłem,
Że własnego Rządu tak nie doceniłem. 
Jego sprytu, finezji oraz przebiegłości
Mógłby mu  Ulisses nawet pozazdrościć.
Oni Tuska poparli, na niego stawiali,  
A przed całą Unią tylko udawali!
Gdyby tak otwarcie Donalda zgłosili,
Zaraz by się wszyscy na niego krzywili.
                              ***
Chodzi mi po głowie także inna pointa,
Trochę bliższa prawdy, bo pewnie mniej kręta:
Taki triumf już odniósł – powiedzieć Wam kto?
- Cesarz Napoleon. Gdzie? - Pod Waterloo!

Na „gryla”
Kuba Karyś

 Myślę, że szkoda papieru na 
opisywanie działań tej „przebarwnej” 
postaci, która swoim zachowaniem 
nieraz przyprawia o zawrót głowy. 
Szkoda tylko, że mogąc się       z niego 
śmiać, zmuszeni jesteśmy jego pomy-
słami do płaczu.
 Pośród mianowanych mini-
strów można dopatrzeć się jeszcze in-
nych, nietrafionych kandydatur, jed-
nak ich bezprecedensowe zachowania 
nie budzą aż takich kontrowersji. 
 Kontrowersji, które zadziwia-
ją i przerażają Polaków i Świat w dzia-
łaniach tego rządu jest wiele. Można 
pisać o nich godzinami, lecz moje fe-
lietony mają tylko przypomnieć, zasy-
gnalizować działania od ich genezy. 
 W tym odcinku zawarłem 
okres niewiele dłuższy niż miesiąc, 
może półtora. I proszę zwrócić uwagę 
ile złego zostało zrobione   w tym czasie. 
Czy można się dziwić, że społeczeń-
stwo stać było na zryw, który przero-
dził się w spontaniczny ruch, nazwany 
Komitetem Obrony Demokracji. To 
w tym krótkim okresie rządów fe-
rajny Kaczyńskiego Polacy przejrzeli 
zamiary posła z drugiego planu i po-
stanowili dać odpór jego dążeniom. 
 Co działo się dalej, przed-
stawię w następnym felietonie, bo 
pamięć jest ulotna, a warto pamiętać 
fakty, które doprowadziły do sytuacji 
bardzo groźnej dla naszego kraju.
(w oparciu o materiały Pani Magdy Topińskiej)

dokończenie ze str. 13

Sukces poniesiony
Tulium
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• 25 II – pikieta Podkarpackiego Komitetu Obrony Demokra-
cji przed budynkiem Sądu Rejonowego w ramach ogólno-
polskiej akcji „Strajk Obywatelski: Nie Dla Upartyjnienia 
Sądów”. W pikiecie brało udział 150 osób. Inicjatywa KOD 
wspierana była przez partie opozycyjne.

• 2 III – W Rzeszowie odbyło się spotkanie z Krzysztofem Ło-
zińskim. Rozmowy dotyczyły przyszłości politycznej i go-
spodarczej Polski oraz  celów Komitetu Obrony Demokra-
cji. W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób.

• 8 III – Ogólnopolski Strajk Kobiet. Z tej okazji miały miejsce 
demonstracje w wielu miastach Podkarpacia: w Rzeszowie, 
Przemyślu, Krośnie, Sanoku, Dębicy. Najliczniejsza rze-
szowska demonstracja zgromadziła ok. tysiąca osób.

• 10 III – Komitet Obrony Demokracji Podkarpackie włączył 
się do Ogólnopolskiej Akcji Uchodźczyniom na Dzień Ko-
biet „Granice Europejskich Serc”. W regionie finał akcji od-
był się w Przemyślu, gdzie organizatorki przekazały pomoc 
dla kobiet osadzonych w lokalnym ośrodku dla uchodźców. 
Sprawozdanie z akcji i rozmowa z jej inicjatorką Natalią Ge-
bert na str. 4-5.

• 25 III – Z okazji 60-lecia Traktatów Rzymskich w Rzeszowie 
i Lubaczowie odbyło się Ogólnoeuropejskie śpiewanie Ody 
do Radości.

• 1-2 IV – 20-lecie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. W ra-
mach obchodów rocznicy w niedzielę czytano konstytucję 
w Krośnie. W Rzeszowie na Lisiej Górze zasadzony został 
buk upamiętniający Konstytucję RP (felieton na str. 1).

Zapraszamy na wydarzenia w kwietniu i maju:

• 25 kwietnia – w Dębicy odbędzie się koncert Leszka Wójto-
wicza, godz. 18.30, Willa Wiluszówka, ul. Rzeszowska 56, 
wstęp wolny

• 11 maja - Sytuacja kobiet w Polsce. Spotkanie z prof. Mał-
gorzatą Fuszarą w Rzeszowie; godz. 18.00; Instytut Chune 
Goldberga.

• 15-16 maja - Spotkania z posłem RP Stefanem Niesiołow-
skim w Mielcu i Rzeszowie

• 24-25 maja - Spotkania z Barbarą Nowacką w Rzeszowie 
i Krośnie

Kalendarium wydarzeń 
Marzec - Kwiecień 2017

 Doceniając wielki wysyłek podkomisji MON 
prowadzonej przez Towarzysza dra Berczyńskiego, 
chcemy jak suweren przyłączyć się do poszukiwania 
przyczyn katastrofy smoleńskiej i podmiotów, które 
mogły ponosić odpowiedzialność za wszelkie okolicz-
ności lotu TU-154 z 10 kwietnia 2010 roku. W tym celu 
publikujemy tajemniczy list znaleziony na stronach ty-
godnika Wprost, podpisany przez jednego z organiza-
torów lotu - Władysława Stasiaka. Z góry nie liczymy 
na żadne apanaże, gdyż zdajemy sobie sprawę, że zapla-
nowane w tym roku 4 mln zł na działalność podkomisji 
są śmiesznie małe wobec takich wyzwań, jak tworzenie 
symulatorów bomb psychodynamicznych, czy wykar-
mienie dość licznej podkomisji.

KODkarpacie 
ujawnia
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