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Jak z bicza strzelił?
To był długi rok, który minął tak szybko, że nie
zdążyłem się o ten rok postarzeć.

Rok temu, mniej więcej o tej porze moim
największym zmartwieniem było poszukiwanie
pomysłów na prezenty dla najbliższych. Bo już
gwiazdka za pasem, prawie dzwonią dzwonki sań,
a Piotrkowska skrzy się pięknie girlandami i milio-
nem światełek. A że bardziej lubię robić prezenty, niż
je dostawać, to myśli miałem planami zajęte.

Ale było jeszcze coś. Z tyłu głowy rósł niepokój. Każde
włączenie wiadomości powodowało rosnącą

godz. 17:00
Fabryka Wełny Hotel & Spa

ul. Zamkowa 2Pabianice,

ZBIGNIEW HOŁDYS
Porozmawiajmy o Polsce
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,

godz. 16:45
Łódź, ul. Piotrkowska 138

Pikieta w rocznicę wprowadzenia
stanu wojennego
"PEŁZAJĄCY STAN WOJENNY"

13
grudnia
2016

grudzień 2016 - styczeń 2017

irytację, czułem coś, co wydawało mi się już nigdy nie powrócić. „Komunę”
czułem. Sączyła się powolutku, zawłaszczała coraz to nowe przestrzenie, skrycie,
nocą. Każdy poranek, to coraz ciemniejsze chmury nad tym, co szczerze i bez
patosu kocham - ojczyzną. Bo ja bałuciarz jestem, a bałuciarz to łodzianin,
a łodzianin to Polak przecież. Nikt inny. To tylko trzy kręgi, a każdy z nich większy,
tej samej ojczyzny.

Gdyby rok temu ktoś powiedział grupie ludzi, która spotkała się w Klubokawiarni
„Niebostan”, jak będzie wyglądał ich następny rok - czy ktoś uwierzyłby? Nie
przyszliśmy tam świętować, wysłuchać koncertu, nie znaliśmy się nawet.

Nie pamiętam życzeń świątecznych, ale z pewnością żadne się nie spełniło

W różnym wieku,
różnych zawodów,
z różnych środowisk,
a wszystkich przywiódł
ten sam niepokój. To
ćmienie z tyłu głowy.
Jakiś - zdawać by się
mogło - zapomniany
ucisk za mostkiem.

Kompletnie nie pa-
miętam, jak dowie-
działem się o tym spo-
tkaniu. Mgliste mia-
łem pojęcie, co to
oznacza, że powstaje
Komitet Obrony De-
mokracji. A nazwiska
Krzysztof Łoziński, Ma-
teusz Kijowski? Kto to?

A potem już tylko jazda
kolejką górską. Totalny
roller coaster.

Zdarzenia, twarze, fla-
gi, transparenty, twa-
rze, rosnący niepokój,
twarze, szukanie spo-
sobów na radzenie
sobie z lękiem, twarze.
I tysiące rozmów.

O Polsce.

Mirek Michalski
(Czytaj również na str. 2)



„Jedyne co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne
pragnienia” (Mariola Platte)

Ludzie są najpiękniejsi, gdy wierzą, gdy kochają innych, nie
znanych wcześniej

Myślałem długo, o czym napisać w tak szczególnym, rocznicowym

Dekoderze. Wymieniać wszystkie manifestacje? Wykłady,

dyskusje, zdarzenia? O tym, jak zdarzało się, że byliśmy (bywało,

że dosłownie) opluwani na ulicy przez zwolenników „dobrej

zmiany”? O Prezesie na drabince? O Długopisie w mig

podpisującym wszystko? Przepraszam długopisy - o Dudzie?

O premier, której jedyną zasługą jest to, że wzrosła sprzedaż

broszek? No przecież PKB od tego nie wzrosło. Przeciwnie,

dramatycznie spada. O tym, jak sądzę, pisać nie warto, a nawet

nie wypada. Są media, które żyją z pisania - tam szukajcie

o nich informacji.

Tak. Ten rok, największe szczęście, być może jedyne, to ludzie.

Poznawani na ulicznych manifestacjach, przy roznoszeniu ulotek,

dźwiganiu namiotów i wspólnym odpoczynku po kolejnej,

wspólnej pracy. Krok po kroku, słowo po słowie, rozmowa po

rozmowie tworzymy wielki mur. Przeciw zakłamaniu rządzących,

otwierający oczy na fałszywe obietnice, mur ludzi bezinte-

resownie życzliwych i kochających Polskę. Nawet jeśli ona nie

zawsze, jak choćby teraz, za sprawą sfory wygłodniałych rządzenia

egoistów, nie umila nam życia. Wierzę, że próby domalowania

gęby świń, które odsunięte zostały od koryta, czyli nam,

Komitetowi Obrony Demokracji, coraz bardziej dostrzegane są

jako żałosne kłamstwo. Bo przecież nie o chęć rządzenia nam

chodzi, nie o wyimaginowane stołki, nie o najświętszą dla PiSu

władzę, a o Ojczyznę. My, naród, my obywatele - nie my

żądni władzy.

Wojska Obrony Terytorialnej mają liczyć nawet 35 000 żołnierzy, przy obecnej 100-tysięcznej armii. Żołnierzami WOT mają być,

w pierwszej kolejności, członkowie pobudzonych „patriotycznie” grup paramilitarnych.

Nie na darmo płk Krzysztof Gaj – współtwórca koncepcji obrony terytorialnej stwierdził, że WOT będzie zajmował się „wzmacnianiem

patriotycznych fundamentów Sił Zbrojnych” i kultywowaniem tradycji oddziałów i żołnierzy wyklętych”. O znaczeniu, jakie PIS

przywiązuje do istnienia WOT może świadczyć fakt, iż ten rodzaj wojsk ma być oddzielnym, piątym rodzajem sił zbrojnych, nie

związanym z wojskami lądowymi.

Szczytem bezczelności ze strony Antoniego Macierewicza jest, że właśnie on, jako minister obrony, ma być zwierzchnikiem tej nowej

formacji. Jest to sprzeczne z dotychczasowymi przepisami, według których szefowie wszelkich innych rodzajów wojsk podlegają

dowódcy generalnemu rodzajów sił zbrojnych, a nie ministrowi.

Kiedy czytamy opracowanie Narodowego Centrum Studiów Strategicznych pod tytułem Koncepcja Obrony Terytorialnej w Polsce, nie

dziwi pośpiech PiS w tworzeniu brygad WOT: „Wyposażona w broń maszynową, umundurowana formacja paramilitarna, może

stanowić skuteczny środek zapobiegawczy (odstraszający) działaniom antyrządowym. Formacje zdolne będą, z uwagi na

uwarunkowania formalno-prawne, do podejmowania działań operacyjnych bez konieczności wprowadzania stanów nadzwyczajnych”.

To po prostu będzie PiS-owski odpowiednik niechlubnej pamięci ZOMO…

Paweł Wika

Kochajcie Poetów
Napisał kiedyś, jeszcze w czasach niechlubnej „komuny” Andrzej

Poniedzielski przepiękny list do Polski:

I tak chciałbym zakończyć te wspomnienia z mijającego roku.

Nie zapominajmy o nadziei. Bo ludzie są najważniejsi. Rodacy,

krajanie, ale i każdy, który budzi się o poranku, nocą zasypia i ma

prawo wierzyć, że obudzi się w szczęśliwym, spokojnym i bez-

piecznym miejscu.

I to jest dla mnie absolutna wartość nadrzędna. Żeby walcząc

o praworządny, bezpieczny, dostatni kraj pamiętać, że to przede

wszystkim są ludzie. Wszystkim, których poznałem przez ten rok,

serdecznie dziękuję, że jesteście. Że Wam się chce. Każdemu tyle,

ile może. A jeśli nam cokolwiek się nie udało, zawiedliśmy

oczekiwania, proszę, zrozumcie. Jesteśmy tylko mieszkańcami

tego pięknego kraju. Jak każdy z Was. Nie jesteśmy politykami,

zawodowymi organizatorami. My tylko, jak Wy, kochamy Polskę.

I jej mieszkańców.

I nie traćmy, bardzo Was wszystkich o to proszę, nadziei. Bo nie

jest prawdą, że nadzieja jest matką głupców.

(i każdego następnego)

Mirosław Michalski

„Coraz trudniej nam pisać do Ciebie,

coraz trudniej do Ciebie nam być,

coraz trudniej przerobić na siedem

numer nieba, pod którym przyszło nam żyć”.

Szczęśliwego Nowego Roku.
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Człowiek, który całe życie knuł z niechęci do ludzi, nosił w sobie kompleksy i zawiść, który przemykał z wiecznym strachem
za kołnierzem, musiał w swoim przygarbieniu mieć poczucie życia na klęczkach. I żeby się poczuć raźniej, chce wmówić
Polakom, że dopiero teraz – razem z nim – wstaną z kolan.

Wygląda na to, że niestety wielu na te brednie dało się nabrać. Dzisiaj zamiast dumy z dokonań minionego ćwierćwiecza, ze zbudowania

przyjaznej, mądrej, otwartej na świat, tolerancyjnej Polski, podejmują więc wraz z prezesem obłąkańczą mistyfikację „wstawania z kolan”.

Po to jedynie, żeby boleśnie… upaść na twarz.

Twarz prezes już dawno stracił, ale martwi upadek naszej ojczyzny. Doświadczenia ostatnich 12 miesięcy zwiastują bowiem szorowanie

w najbliższej przyszłości „polską gębą” po bruku.

A co przyniosła dobra zmiana ?„ ”

� Paraliż Trybunału Konstytucyjnego, czyli zamach na prawo

obywateli do ochrony przed samowolą władzy.

Prawo rządzących do śledzenia, kontrolowania i cenzuro-

wania korespondencji elektronicznej każdego obywatela,

aż do blokowania wybranych stron internetowych, bez zgody

sądu.

Zapowiedź podporządkowania sądownictwa partii rządzącej,

czyli w istocie próbę zamachu na konstytucyjne prawo

obywateli do bezstronnego i sprawiedliwego wyroku.

Upolitycznienie prokuratury przez podporządkowanie jej

ministrowi sprawiedliwości, co oznacza  ingerencję w jej

niezależność, a w konsekwencji wszechwładzę partii.

Próbę zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej, odbierającego

kobietom prawa obywatelskie, ich podmiotowość i swobodę

w decydowaniu o własnym życiu i zdrowiu.

Rozdawnictwo intratnych posad w spółkach Skarbu Państwa

członkom rządzącej partii i jej sympatykom, z całkowitym

pominięciem wiedzy, wykształcenia, doświadczenia i kompe-

tencji, co w istocie prowadzi do rujnowania polskiej

gospodarki.

Likwidację konkursów na kluczowe stanowiska w Służbie

Cywilnej, czyli całkowite upartyjnienie urzędów

państwowych.

Odebranie rolnikom swobody w dysponowaniu własnym

majątkiem, co jest poważnym naruszeniem konstytucyjnych

praw własności, a jednocześnie pozbawienie obywateli nie

będących rolnikami prawa do nabywania gruntów rolnych

i leśnych, czyli pogwałcenie konstytucyjnej zasady równości

wszystkich wobec prawa.

Ustanowienie przywileju w kupowaniu ziemi rolnej i lasów

dla Kościołów i związków wyznaniowych, bez przymusu

samodzielnego uprawiania, czyli prawo do spekulacji

i bogacenia się hierarchów.

Miliony wydawane z naszych podatków na finansowanie

Kościoła katolickiego, co w istocie jest próbą uczynienia

z Polski państwa wyznaniowego.

Zawłaszczenie mediów publicznych - radia i telewizji,

skutkujące propagandowym kłamstwem i manipulację,

zamiast rzetelnej informacji i prawdy.

Powołanie Wojskowej Obrony Terytorialnej i wyposażenie

min. Macierewicza w prawo użycia jej przeciwko Polakom.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Skandaliczne działania ministra obrony narodowej Antoniego

Macierewicza – m.in. zerwanie kontraktu na śmigłowce Caracal

skutkuje pozbawieniem okręgu łódzkiego szansy na rozwój

nowoczesnych technologii wojskowych i utratą tysięcy miejsc

pracy.

Uczynienie z dramatu katastrofy smoleńskiej hucpy politycznej,

finansowanie niedouczonych i niekompetentnych „ekspertów”,

zamiast uznania orzeczeń wybitnych naukowców o uznanym

dorobku, wiedzy i światowej pozycji.

Zapowiedź reformy szkolnictwa, a więc cofnięcia edukacji

naszych dzieci do czasów PRL-u, zwolnień nauczycieli

i kłopotów samorządów.

Zrujnowanie pozycji Polski na arenie międzynarodowej

– m.in. skłócenie z UE oraz obrażanie uznanych i szanowanych

instytucji prawnych i ich przedstawicieli (Komisja Wenecka).

Podsycanie nacjonalizmu, sympatyzowanie z ruchami głoszą-

cymi faszystowskie hasła. Dzielenie Polaków na lepszych

i gorszych, wykorzystywanie uprzedzeń rasowych i narodo-

wościowych do szerzenia nienawiści i braku tolerancji.

Efektem działań w sferze ekonomicznej jest m.in. wyraźne

osłabienie wzrostu gospodarczego i PKB, nienotowany od dawna

gwałtowny spadek dynamiki wzrostu inwestycji i spadek wartości

naszej waluty. Cytując mistrza Młynarskiego, chce się zapytać:

„Co by tu jeszcze spieprzyć, panowie, co by tu jeszcze ?” Aż strach

się bać!

Janusz Nagiecki
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Dlaczego popieram Hannę Zdanowską,
prezydenta Łodzi?

Ponieważ ją podziwiam. Jako łodzianka,

może niespecjalnie stara, ale i nie młódka,

pamiętam czasy, kiedy moi znajomi i przy-

jaciele spoza Łodzi nie mogli pojąć mojego

przywiązania do tego miejsca. Bo było

naprawdę szaro, brudno, niebezpiecznie,

smutno... Dzisiaj, kiedy mnie odwiedzają,

prawie nie wierzą, że przyjechali znowu w

to samo miejsce. Miasto nie tylko

wypiękniało, ale stało się atrakcyjne ze

względu na liczbę i jakość propozycji

kulturalnych, kulinarnych, koncertów,

odczytów, spektakli, projekcji...

Spojrzenie ludzi ze świata jest dla mnie

miarodajne, ponieważ patrzą na Łódź

z pewnego dystansu. Nie znają naszych

realiów, wobec czego nie mają pojęcia, kto

jest prezydentem miasta i z jakiego

środowiska politycznego się wywodzi.

A gdyby nawet wiedzieli, i tak nie mieliby

pojęcia, co to oznacza. Oceniają realną

rzeczywistość odartą z politycznych

konotacji. I ta rzeczywistość ich zachwyca.

Widzą odrestaurowane zabytki, nowe

tramwaje jadące po nowych torowiskach,

trasę W-Z, Stajnię Jednorożców, EC1,

Piotrkowską w nowej odsłonie, woonerfy

wyglądające jak śliczne, włoskie zaułki...

Oni nie wiedzą, że za tymi zmianami kryje

się odwaga, determinacja delikatnej,

subtelnej kobiety, która jest jednocześnie

kobietą z granitu. Moje poparcie nie

wynika z bezkrytycznego przyjmowania

wszystkiego, co Pani Prezydent i jej ekipa

robią. Na przykład nie podoba mi się

blokowanie występów cyrku ze zwierzę-

tami czy przyznawanie nadmiernych,

w moim pojęciu, uprawnień dla rowerzy-

stów. Ale na tle tego wszystkiego, co jest

dla miasta dobre, są to doprawdy dro-

biazgi.

Ponieważ jej ufam.

Nie zgadzam się z tymi, którzy utrzymują,

że polityka musi być koniecznie brudna,

nieuczciwa i pokrętna. Zdaję sobie

sprawę, że w tysiącach spraw trzeba

umieć poruszać się sprawnie, być szachi-

stą z gotowym planem na kilkanaście

ruchów do przodu, trzeba być graczem

twardym i nieustępliwym.

Ale to nie znaczy wcale, że gracz musi być

kłamliwym draniem, że rozgląda się tylko,

gdzie by tu coś skręcić, kogoś oszukać,

wykorzystać, skrzywdzić. I właśnie głębo-

ko ufam, że Prezydent Hanna Zdanowska

będąc człowiekiem uczciwym i szlache-

tnym, takim właśnie jest politykiem.

Podczas moich dziennikarskich kontaktów

z Panią Prezydent nigdy nie zdarzyło mi

się, by poprosiła o skasowanie, czy wy-

cięcie jakiegokolwiek fragmentu nagrania

(a jakże często spotykam się z takimi

prośbami w codziennej praktyce!), nigdy

nie odmawia komentarza, zawsze gotowa

do współpracy i otwarta. A kiedy

zaskoczyłam ją prośbą o namalowanie

olejnego obrazu na oczach telewidzów,

wykazała się poczuciem humoru i dystan-

sem wobec siebie (nawiasem mówiąc –

obraz, który powstał, był całkiem udany).

Nie wierzę w zasadność wysuniętych

oskarżeń. I nie godzę się na sformuło-

wania: „Nie wiem, nie znam dokumentów,

Dlaczego wychodzę na ulicę i protestuję
przeciw oskarżeniom kierowanym pod
adresem Hanny Zdanowskiej?

wygłaszane przez asekurantów, którzy tak

strasznie boją się komuś zaufać, że aż

popadają w śmieszność. Wiedzą, że nie

o żaden kredyt tu chodzi, ani o żadne

poświadczenia, zaświadczenia czy inne

kwity, ale o to, że Łódź rzadko kiedy

głosowała na PiS, że nasz prezydent jest

z PO, nasi radni postanowili stosować się

do wyroków Trybunału Konstytucyjnego

a miejski program In Vitro działa. Nie

przyszło Wam do głowy, moi Państwo, że

czasami odwagą jest właśnie zaufać,

zdecydowanie przeciwstawić się niszcze-

niu czyjegoś dobrego imienia? Czy Wasze

zaufanie jest oparte wyłącznie na kwi-

tach? Jeśli tak, to bardzo, z głębi serca,

Wam współczuję.

Ponieważ nie godzę się na nieczystą walkę.

Szanuję ludzi o odmiennych poglądach,

mających inną wizję świata niż ja.

Szanuję, bo ten nasz spór jest gwarantem

demokracji. Może czasami ja przekonam

kogoś, może czasami ktoś mnie? Może

spojrzę na problem z innej perspektywy,

może ktoś zerknie nań z mojej?

Ale pod jednym warunkiem – że będą to

rozmowy merytoryczne, co nie znaczy, że

nudne i pozbawione emocji. Wulgarne,

często obsceniczne tyrady, groźby, życze-

nia spędzenia reszty życia w pudle to coś,

na co mojej zgody nie ma.

Ciepłej wody w kranie.

Tak, tej wyśmiewanej ciepłej wody. Bo ona

jest symbolem spokojnej, stabilnej,

wygodnej normalności, do której konse-

kwentnie prowadzi Hanna Zdanowska

moje miasto. I życzę sobie, by mogła robić

to w komforcie żmudnej, ale konsekwen-

tnej pracy, nieprzerywanej idiotycznymi

rewelacjami. By ci, którzy rozpaczliwie

szukając czegokolwiek znaleźli... spłacony

kredyt, przestali zaprzęgać służby pań-

stwowe do nieczystej walki z politycznym

przeciwnikiem.

Dlaczego wściekam się w mediach
społecznościowych, kiedy widzę pełne
jadu wpisy, pozbawione merytorycznych
podstaw?

Czego życzę sobie?

Dorota Ceran

26 listopada około 4000 osób z Łodzi i województwa stanęło w marszu Murem Za Hanką
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Właśnie rok temu, mimo przedświątecznej i zimnej niedzieli,

ponad 5 tysięcy ludzi po raz pierwszy zaprotestowało w Łodzi

przeciw niszczeniu polskiej demokracji. Od tego dnia, wraz

z tysiącami mieszkańców miast, miasteczek i wsi naszego

województwa uczestniczyliśmy w dziesiątkach demonstracji

i marszów – począwszy od styczniowego protestu na Placu

Powstańców w Warszawie przeciw zawłaszczaniu przez

rządzących publicznych mediów, przez Radom, Wrocław

i Gdańsk, po Czarny Marsz wraz z łódzkimi Dziewuchami

i listopadowy Marsz Niepodległości.

Zorganizowaliśmy dziesiątki pikiet i flash mobów. Działa nasz

Klub Dyskusyjny, noszący imię Władysława Bartoszewskiego, pod

którego patronatem odbyło się wiele spotkań z interesującymi

ludźmi. Mieliśmy okazję porozmawiać m.in. z europosłanką Różą

Thun, prof. Jerzym Stępniem, prezydentami: Lechem Wałęsą

i Bronisławem Komorowskim, a także z prof. Tomaszem

Nałęczem, b. premierem Kazimierzem Marcinkiewiczem,

publicystą i pisarzem Edwinem Bendykiem oraz legendami

opozycji: Władysławem Frasyniukiem i Andrzejem Celińskim.

Napoleon rzekł kiedyś, że do wygrania wojny potrzeba trzech

rzeczy - pieniędzy, pieniędzy i jeszcze więcej pieniędzy. My,

w łódzkim KOD, zdajemy sobie sprawę z tego, że do budowy

mądrego, zorientowanego i odpornego na manipulacje

społeczeństwa potrzeba trzech rzeczy - edukacji, edukacji

i jeszcze więcej edukacji! Dlatego przygotowaliśmy dziesiątki

ulotek i plakatów na temat każdej ustawy i przestępstw, jakich

dopuszcza się aktualna władza. Rozmawialiśmy z łodzianami na

piknikach, spotykaliśmy się z Wami również przy naszych

punktach informacyjnych PIKOD – niemal codziennie przez całe

wakacje stały co najmniej 4 (czasami było ich nawet 7) namioty

w różnych punktach Łodzi. Zebraliśmy wiele ciepłych słów,

płynących z serca datków i rad, wymieniając je na setki rozmów,

dyskusji i rozdanych ulotek oraz DeKODerów. Można było nas

spotkać również poza Łodzią, w niewielkich miasteczkach

i wsiach przy okazji np. akcji Budzik, organizowanych dla nawią-

zania kontaktów z mieszkańcami całego województwa.

Przez ten rok zdobyliśmy wielu oddanych przyjaciół i współ-

pracowników – za najważniejszych dla nas w Łodzi wypadałoby

uznać magazyn "Liberte!" oraz związany z nim klub "6 Dzie-

lnica", a także łódzkie "Dziewuchy dziewuchom". Pierwsze

wydarzenie organizowaliśmy z nimi już w kwietniu, zanim jeszcze

ktokolwiek pomyślał o Czarnym Proteście i od tego czasu

nieprzerwanie, stale i bardzo owocnie współpracujemy! Cieszą

nas również systematyczne kontakty i zainteresowanie

lokalnych mediów. Nasi rzecznicy i przedstawiciele co i rusz

pojawiają się w telewizji TOYA, często rozmawiamy z Gazetą

Wyborczą, Dziennikiem Łódzkim czy Radiem Łódź.

Jak to zazwyczaj bywa, w pewnym momencie zaczęło nam

brakować własnego, stałego i pod dachem miejsca na spotkania

z Wami, a także do przechowywania transparentów i innych

rzeczy koniecznych "małemu manifestantowi" do wykonywania

swojej pracy. Z tym również sobie poradziliśmy. W ciągu nieco

ponad dwóch miesięcy, własnymi rękami i niemal bezkosztowo

przywróciliśmy z totalnej ruiny do życia lokal na parterze

zabytkowej kamienicy przy ul. Gdańskiej 29.

Serdecznie zapraszamy!

Michał Mostowy

W poniedziałek, 19 grudnia mija rok od dnia pierwszej manifestacji na Placu Dąbrowskiego, który dla wielu jest

momentem faktycznego powstania łódzkiego KOD.
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Po jej skandalicznej wypowiedzi o konieczności deportacji

ateistów, prawosławnych i muzułmanów, którzy nie podpiszą

stosownego oświadczenia, że znają i zobowiążą się respektować

Konstytucję RP, postanowiliśmy pojechać do matecznika

posłanki.

W Pajęcznie, gdzie Pielucha ma jedno ze swoich dwóch biur

poselskich, zjawiliśmy się już o dziesiątej rano na parkingu

centrum handlowego. Przywitał nas miejscowy koder Mariusz,

prywatnie tata naszej Michaliny, któremu bardzo dziękujemy za

pomoc. Przy okazji mówimy też gorące „dziękuję” reprezentacji

Bełchatowa, która nas dziś wspomogła.

Byliśmy troszkę rozczarowani małym o tej porze ruchem, ale

okazało się, że niepotrzebnie. Gdy tylko jedno z nas zaczęło

czytać konstytucję, pojawili się pierwsi zainteresowani,

a w chwili, gdy na miejscu staliśmy już wszyscy, tłumek gapiów

był już całkiem pokaźny.

Z ciekawością obserwowano nas, słuchano, co czytamy,

sylabizowano napisy na transparentach. Niektórzy okazywali

nam wyraźnie poparcie, inni wzruszali ramionami i odchodzili.

Jeden z panów poprosił o egzemplarz konstytucji, a gdy go

dostał, odszedł zadowolony, podczytując po drodze.

Ostry dźwięk budzika zakończył czytanie, ale nie naszą akcję.

Ruszyliśmy między ludzi z ulotkami i dobrym słowem.

Największym zainteresowaniem cieszyły się nasze ulotki

„pieluchowe”, na które mieszkańcy Pajęczna często reagowali

słowami: „Jaki wstyd ona nam przyniosła”, choć trafiali się także

tacy, którzy kazali nam się od posłanki odczepić, bo to „taka

baba”! Trafił się też pan, który poradził nam, żeby jechać na

Posmykowiznę (na którą się zresztą wybieraliśmy), bo Pielucha

tam mieszka. Nie był zresztą jedyną tak uczynną osobą, bo

później właściciel sklepu, w którym Beata kupiła wcześniej

ładowarkę, zatrzymał się przy nas radząc nam to samo. Jakże się

ucieszył, słysząc, że właśnie stamtąd wróciliśmy.

Akcję rozpoczęliśmy flash mobem na placu pomiędzy
kościołem a targowiskiem.

Pod domem handlowym dowiedzieliśmy się, że jesteśmy

„cholery niechrzczone” i powinniśmy wziąć się do roboty!!

Typowy wielbiciel PiS-u bardzo się na nas denerwował, a po-

nieważ słowa miłości, które do niego kierowaliśmy, powodowały

u niego jeszcze większe wzburzenie, postanowiliśmy odejść, aby

nie narażać pana na atak serca.

Biuro posłanki było niestety zamknięte, zatem zostawiliśmy

tylko ślad swojej obecności w tym miejscu w postaci karteczek

z pytaniami i prośbami (np. „Czy mogłabyś zmienić imię, bo mi za

Ciebie wstyd? Beata”), zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia

i pojechaliśmy na Posmykowiznę.

Spory dom ogrodzony drewnianym płotem okazał się

nieprzystępny. Dzwonka nie było, brama i furtka zamknięta, na

naszą małą pikietę i okrzyki nikt ani w ogrodzie, ani w oknie się

nie pojawił, choć oczywiście niekoniecznie oznacza to, że

pozostaliśmy niezauważeni.

W sąsiednim domu na podwórko wyległo parę osób, które pilnie

się nam przyglądały. Nawiązaliśmy z nimi rozmowę, ale nie byli

do nas zbyt przychylnie nastawieni i na początku próbowali nam

nawet wmówić, że się pomyliliśmy, bo pani Pielucha tu wcale nie

mieszka. Potem stwierdzili, że jesteśmy „świadki Jehowy”, a gdy

wyjaśniliśmy, że my z KOD-u, to pogrozili nam, że wezwą

„niebieskich”.

Na pobliskiej tablicy ogłoszeniowej przyczepiliśmy plakaty

i ulotki, po czym wyruszyliśmy do Działoszyna, gdzie pospa-

cerowaliśmy w pełnym rynsztunku (transparenty, tabliczki,

tobołki), rozdaliśmy masę ulotek, przeprowadziliśmy szereg

ciekawych rozmów, usłyszeliśmy niezwykle interesujące plotki

na temat posłanki Pieluchy (których nie będziemy tu przytaczać)

i zobaczyliśmy znacznie więcej gestów uznania niż potępienia!

Dzień był naprawdę niezwykły!

Warto budzić ludzi!!

Ewa Kruszyńska

„Regionalne Błysk Budziki” to jedna z form działań edukacyjnych łódzkiego

KOD. Polega na wyjeździe do miejscowości w woj. łódzkim chętnych

KODerów i przeprowadzeniu flash moba (najczęściej: czytanie Konstytucji)

oraz akcji ulotkowych. | INFO: www.facebook.com/groups/blyskbudzik

Grudzień rozpoczęliśmy dalekim wyjazdem, do którego zmobilizowała nas posłanka PiS Beata Mateusiak-Pielucha.
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Konkrety, które znamy, dotyczą wyłącznie propozycji struktu-

ralnych – likwidacja gimnazjów, zwana przez minister

edukacji narodowej wygaszaniem (sic!), rozszerzone do czterech

lat licea, itp. Wspomniane zmiany, choć istotne, bo przyniosą

gminom nowe koszty, a nauczycielom szlifowanie bruku, służą

dziś jednak do odwrócenia uwagi od dyskusji o zmianach progra-

mowych. A te są o wiele ważniejsze, ponieważ programy naucza-

nia i cele wychowawcze decydują o tym, co pozostaje w głowach

młodych ludzi, co będzie wpływać na ich światopogląd, czy

postawy ideowe… Co dziś na ten temat wiemy? Nic, bo MEN

milczy jak zaklęte? I tu paradoks… Parafrazując można

rzec: Jeśli bowiem edukacja, jak to się teraz

dzieje, ma być poglądów władzy, jej relacji ze

społeczeństwem, wizji przeszłości, oglądu i ocen rzeczywistości,

to wszystko przecież wiemy.

Od pierwszych, częściowo wolnych jeszcze wyborów, mieliśmy

do czynienia z edukacją, która dążyła do stworzenia warunków,

by uczeń otrzymywał wiedzę i takie narzędzia poznawcze czy

analityczne, które pozwoliłyby mu, zgodnie ze swym rozwojem

samodzielnie kształtować własną przyszłość i filozofię życiową.

Wszędzie podkreślano wagę dysputy, wyborów moralnych,

konieczność poszukiwania, weryfikowania tez, samodzielności…

Uprzedzając krytykę powiem, że nie wszystko i nie zawsze się

udawało, bo edukacja to proces dynamiczny, którego uniwersum

nie jest w pełni przewidywalne. Niemniej, pomimo różnych

zastrzeżeń edukacja zmierzała ku wspieraniu człowieka światłego

i otwartego na świat. Dzięki temu powoli zaczęliśmy już

posługiwać się (nomen omen) człowieka –

poszukiwacza siebie i odpowiedzi na różnorakie pytania.

I przyszła zmiana… I zaczęła lekcję nowego, …
Okazało się, że dyskusja, polemika są narzędziami pozbawionym
jakiegokolwiek sensu wobec gotowych i narzucanych ideowych
odpowiedzi; że pytania o uzasadnienie są wyśmiewane, a pyta-
jący są traktowani z wyniosłą pogardą wszechwiedzących; że

fałszywie

Sokratesa

osobliwą emanacją

kodem czyli językiem

obcego języka

nic nie wiem, a wiem!

straciliśmy prawo różnej oceny postaw i zachowań ludzi;
że musimy przyjmować jedną i jedynie słuszną wykładnię tego,
co dobre i tego, co złe; że niektórym wolno więcej; że historia nie
ma nic wspólnego z historią; że słowa:

, etc, używane wobec ludzi o innych poglądach, mogą stać
się niezastąpionymi do wyrażania dezaprobaty oraz w pełni
akceptowalnymi przez rządzących… I tak dalej, i tak dalej…

Ten właśnie język znajdzie swe odbicie w celach

wychowawczych i edukacyjnych, podstawach programowych

tak zwanej reformy edukacji. Nasze dzieci będą musiały się go

uczyć. Być może po to, by jako niesamodzielne narzędzie

władzy, bez skrupułów, kiedyś i dla tych albo innych rządzących

realizować stare, totalitarne hasło:

We współczesnym świecie nauka języka obcego jest niezbędna.

, jak ten proponowany przez dobrą (?) zmianę

Piotr Staroń

gnida, zdrajca, szuja,
bydlę

Władza naucza nas swojego języka. Obcego cywilizacji
europejskiej, obcego Polsce, obcego wolności, obcego
demokracji.

Program Partii - programem
narodu!

Takiego też?!

Czego możemy spodziewać się po tak pompatycznie zapowiadanej,
a niezwykle powierzchownie prezentowanej reformie edukacji?

Pomysły PIS na funkcjonowanie ochrony zdrowia mają w rzeczywistości na celu zabór środków przeznaczonych na leczenie
pacjentów.
Do tej pory ochrona zdrowia miała dwa źródła finansowania: skromne środki z budżetu państwa i nasze składki w ramach
ubezpieczenia społecznego. PiS planuje zlikwidowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne i - jak to było za komuny – powrót do
finansowania ochrony zdrowia tylko z budżetu państwa. Przy obecnej rozrzutności rządzacych, już teraz wiadomo, że na ochronę
zdrowia zawsze będzie brakowało pieniędzy. Powrócą dobrze znane patologie: zacofana medycyna i przekupstwo. PiS chce też
przenieść finansowanie badań z poradni specjalistycznych do gabinetów lekarzy rodzinnych. Czy lekarz rodzinny jest najbardziej
odpowiednim lekarzem, który ma decydować o rodzaju badań, w tak specjalistycznych dziedzinach medycznych, jak ortopedia,
neurologia czy psychiatra? Odpowiedzi na to pytanie trzeba szukać w fakcie, że obecny minister zdrowia też jest lekarzem rodzinnym.
Rząd chce także zrezygnować z rozdziału pieniędzy przeznaczonych na ochronę zdrowia na zasadzie przetargów. Zamierza wybrać
określoną grupę szpitali , którym będzie płacił ryczałt. Stawia tylko jeden warunek – szpitale mają przyjąć określoną liczbę pacjentów.
Będzie się zatem liczyć tylko liczba przyjętych pacjentów. Szpitale na ryczałcie będą, jak gorących kamieni, unikać pacjentów w ciężkim
stanie czy ze skomplikowanymi schorzeniami. Co z pozostałymi? Cała reszta, w tym szpitale, które dawniej nazywano rejonowymi,
będą walczyły w przetargach o resztki z pańskiego stołu.
Kolejną zmianą ma być zupełne wycofanie lekarzy z karetek pogotowia. Mogłoby się wydawać, że nareszcie dołączymy do rozwiązań
już obowiązujących w Europie zachodniej. Niestety diabeł tkwi w szczegółach. Są bowiem zabiegi ratujące życie, jak np. poród przez
cesarskie cięcie, czy drenaż worka osierdziowego, których ratownik nie przeprowadzi. Na zachodzie w takich trudnych przypadkach
lekarz dojeżdża do miejsca zdarzenia. U nas takiego rozwiązania się nie przewiduje. Nie pozostaje nic innego, jak tylko wszystkim życzyć
dużo dobrego zdrowia!

Paweł Wika
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___Patryk Jaki

wiceminister sprawiedliwości o działaniach

Komisji Europejskiej

Zamiast zająć się napływem

islamskiej zarazy, zajmują się stanem

praworządności w Polsce.

___Beata Gosiewska, europosłanka PiS

Unia Europejska zmierza w bardzo
złym kierunku. Tak naprawdę jest
to mniej totalitarna forma ustroju
komunistycznego.

Jedne przerażające, bo ukazujące prawdziwe zamiary PiS, inne można by uznać za śmieszne, gdyby nie
świadczyły o bezczelności, arogancji albo zwyczajnej głupocie (nie)miłościwie nam panujących.
Przypominamy kilka cytatów z tegorocznych wypowiedzi przedstawicieli tzw. suwerena:

ESSO

___Jarosław Kaczyński

Całkowita racja jest po naszej stronie.Jeśli trzeba będzie tę rację umocnićpoprzez akty normatywne i ustawy,to z całą pewnością to uczynimy.

___Dominik Tarczyński, poseł PiS

Jeśli kobieta zostanie zgwałcona

i będzie chciała zabić swoje dziecko,

niech zgłosi się do mnie,

a ja je adoptuję.

___Paweł Kukiz

Nie mogę ze względów etycznych zgodzić
się na projekt, który mówi ‘róbta co chceta
ze swoim dzieckiem, bo to moje ciało’.
Trzeba było zdawać sobie sprawę,
komu się dawało to ciało i kiedy się
dawało, że się nie rozleciało.

Wygrała ta partia
i morda w kubeł!

___Marcin Wolski
dyrektor TVP2 o logice „dobrej zmiany”

___Beata Mateusiak-Pielucha, posłanka PiS

Powinniśmy wymagać od ateistów,

prawosławnych czy muzułmanów

oświadczeń, że znają i zobowiązują się

w pełni respektować polską Konstytucję

i wartości uznawane w Polsce za ważne.

Niespełnianie tych wymogów powinno

być jednoznacznym powodem do deportacji.

Jestem zakochany w tymbudżecie. Z wzajemnością.
___wicepremierMateusz Morawiecki


