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21 lutego 2014 w hotelu Gromada Lotnisko w Warszawie odbyło się Noworoczne spotkanie mediów. 
Dzięki zaproszeniu Pana Marka Traczyka Prezesa Stowarzyszenia Polskich Mediów miałem zaszczyt 
z częścią kolegium Redakcyjnego Informatora Mazowsza uczestniczyć w tym ciekawym spotkaniu. Kilka 
godzin wcześniej członkowie SPM mieli możliwość spotkać się w Sejmie RP z Panem Marszałkiem 
Bogdanem Borusewiczem i omówić zasady współpracy dziennikarzy prasy z przedstawicielami urzędów 
państwowych. Ciekawa była również dyskusja na temat etyki dziennikarskiej. Wieczorem odbyła się 
biesiada noworoczna, w której uczestniczyli członkowie SPM oraz zaproszeni specjalni goście m.in. 
Pani Bali Marzec – Prezes Stowarzyszenia Wspólnota Kazachska, Pani Jolanta Lange – Wiceprezes 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Humanum i wiele innych 
osób związanych z SPM.

Noworoczne spotkanie Mediów.
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WIĘKSzOŚĆ LuDzI ŻyJe NIe We 
WłaSNyM DOMu, PRaCuJe DLa KOGOŚ, 
KTOŚ uCzy ICH ROzuMu PIORĄC MózGI 
W SzKOLe, PO PRaCy eKSCyTuJĄ SIĘ 
CuDzyM ŻyCIeM WCHłaNIaJĄC PaPKĘ 
z TV, ŻyCIe DuCHOWe zaSTĄPIła IM 
zINSTyTuCJONaLIzOWaNa DO PuSTyCH 
GeSTóW Bez zROzuMIeNIa ReLIGIa, 
a PaSJĄ TaKICH NIeWOLNIKóW JeST 
NIeWOLeNIe INNyCH, aROGaNCJa 
PaNóW PODDaNyCH POCzĄWSzy OD 
POLITyKóW SKOŃCzyWSzy Na CIeCIaCH, 
SPRzĄTaCzKaCH I DOzORCaCH WSzySCy 
CHCa RzĄDzIĆ, zaMIaST SłuŻyC 
I PRaCOWaĆ. 

No masters no slaves - bez panów, bez 
poddanych, bez władców, bez sług, bez 
rządów.

Od kilkunastu lat mieszkam na warsza-
wskim blokowisku. Nasz dozorca, a w zasa-
dzie Gospodyni jest prawdziwym opiekunem 
domu, który dba o porządek. Wszyscy wiedzą 
kim jest Pani Wiesia. Nie tak dawno przy bloku 
pojawił się bardzo ładny parkan, sadzonki drzew. 
Przed świętami Bożego Narodzenia 2013 cały 
budynek został pięknie przystrojony. Jak niewiele 
trzeba zrobić, aby lokatorzy budynku czuli się 
komfortowo. To ważne. zwłaszcza w dzisiej-
szych czasach kiedy wszyscy jesteśmy zabie-
gani, zdenerwowani. zapominając o gęstach 
życzliwości wobec sąsiadów.

Trzeba odróżnić zwyczajnych cieciów 
z osiedli spółdzielczych od dozorców zatrud-
nianych we wspólnotach. W mieście warszawka 
dozorca - (patrz ogłoszenia pracy) ma stawiane 
takie żądania, poza oczywiście sprzątaniem itd: 
średnie wykształcenie, samochód, uprawnienia 
elektryczne. za to łaskawcy administratorzy 
płacą mu żenujące grosze (800-1200 max), 

Cieciowa? Czy Gospodyni domu? 
a mieszkańcy kompletnie nie zorientowani (bo 
nie chcą, są takimi ignorantami) wydziwiają. 
Jeżeli ludzie z osiedla szanują pracę dozorcy to 
i dozorca pracuje ok. To się rzadko zdarza, ludzie 
są w dzisiejszych czasach totalnie zeświro-
wani. Dzieciaki tzw. właścicieli mieszkań potrafią 
nierzadko za namową rodziców takie numery 
robić na złość „cieciowi” że przekracza to granice 
wszelkie! Na Gocławiu - (w jednym z osiedli 
„nowobogackich”) dzieciaki poza ćpaniem, 
rozbijaniem flaszek, podpalały np. drewniane 
tablice ogłoszeń w klatkach, tak dla zabawy...
na Białołęce dla odmiany smarowały drzwi 
wejściowe do klatek jakimś trudno schodzącym 
syfem, obrywały drzwi wejściowe do klatek, 
pakowały zapałki w zamki aby cieć miał więcej 
pracy. Rodzice w/w pociech leżały na balko-
nach i z piwkiem w ręku poganiały ciecia do 
roboty. Wstyd bo większość z tych „właścicieli” 
(90% na niektórych warszawskich osiedlach) 
słomę w butach nosi, w bankach max zadłu-
żenia włącznie z mieszkaniami i z samocho-
dami w garażu, a rżnie bogaczy, jaśnie panów. 
Skoro lokatorzy są tacy jacy są to niech cudów 
od dozorców i sprzątaczek nie wymagają. Co 
z tego, że sprzątaczka zmyje całą klatkę skoro 
wieczorkiem już jaśnie państwo wprowadza 
utytłane psy ze spacerów i totalnie brudzi całą 
klatkę włącznie ze scianami? 

Sprzątaczki jak i dozorca pracują z grubsza do 
15-tej, a płace dostają mizerną, nadgodziny 
nie są opłacane, jak w całej RP. Może więc 
więcej szacunku nawzajem do siebie? Czy 
Pani Wiesia, jej koleżanki i koledzy z branży 
nie powinni być doceniani za dodatkową troskli-
wość i zaangażowanie z jakim podchodzą do 
swoich obowiązków? 

„Lokator”

Święta Bożego Narodzenia 2013 (klatka w 
budynku przy ul. 1-go Sierpnia 44a) jak co 
roku pięknie przystrojona.

505975755
    1247204
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 Pomyślmy chwilę, jaka ogromna moc twórcza lub 
destrukcyjna jest przypisana językowi w cudownej 
opowieści biblijnej o wieży Babel. Podobnie mówi 
przysłowie „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Język 
to człowiek, to jego moralność, nauka, sztuka, cywi-
lizacja, to nasze „Litwo, ojczyzno moja” i nasze 
„mc2”, ale język to także narzędzie do manipulo-
wania ludźmi dla własnej korzyści, do ich ogłupiania 
i zniewalania. ale wtedy to nie jest już jeden język, 
język porozumienia, to jest już inny język, drugi, 
dziesiąty, język oszustwa. 
Jeżeli język zaczyna się „mieszać” i tworzyć dodat-
kowo „kastowy”, hermetyczny żargon prawny, który 
opanowuje prawo i urzędy publiczne, to społeczeń-
stwo i państwo jest chore i popada w ruinę.
Stan języka stosowanego w prawie i urzędach 
to stan zdrowia lub choroby społeczeństwa 
i państwa.
aBy PRzeSTRzeGaĆ PRaWO RP, MaMy 
PRaWO ROzuMIeĆ zaPISy TeGO PRaWa. 
Prawo jest tworzone przez sejm, senat, prezydenta 
i polski rząd oraz przez obsługujących te instytucje 
ekspertów i prawników, mających zapewnić spój-
ność, precyzyjność i zrozumiałość sformułowań 
skierowanych do konstytucyjnego podmiotu tego 
prawa, czyli polskiego obywatela.
 Młodzież często wymyśla różne głupie rzeczy, żeby 
wyrazić swój bunt wobec otoczenia i pokazać, jacy 
to oni są oryginalni. Jest pewna grupa osób, która 
realizuje to właśnie poprzez ciągłe twierdzenie, że 
życie jest bez sensu, a wszyscy ludzie (z wyjątkiem 
ich samych) to źli idioci. Myślą, że dzięki temu mają 
fajny styl. Poza tym w ten sposób się dowartościo-
wują, ponieważ wydaje im się, iż są wielkimi, oświe-
conymi filozofami, którzy poznali prawdę o świecie, 
w przeciwieństwie do „tej całej ciemnej masy”, która 
pozytywnie podchodzi do świata. To coś podobnego 
do emo (nie mam na myśli prawdziwej subkultury 
emo, tylko aktualny trend panujący wśród nastolatek 
polegający na cięciu się itp.). Nienawidzenie wszyst-
kich to typowy przykład patrzenia na świat przez 
pryzmat stereotypów, jednak naprawdę niewielu 
ludzi zasługuje na szacunek, a często również ci 
pozornie cnotliwi okazują się podli. Każdy człowiek 
jest po trosze egoistą, lecz większość z tym nie 
walczy. Każdy w życiu popełnia błędy, lecz niewielu 
próbuje je naprawić. Nie znam doprawdy człowieka, 
który nigdy pod pozorami braterskiej pomocy nie 
ukrył chęci zdobycia własnych korzyści, nieko-
niecznie materialnych. Robimy to nawet nieświa-
domie. Patrząc na to w ten sposób, trudno kochać 
ludzkość.
Nienawidząc wszystkich ludzi powinniśmy niena-
widzić również siebie.

Czy brak tolerancji jest równoznaczny z dyskry-
minacją? W moim odczuciu granica pomiędzy tak 
zdefiniowanymi tolerancją a dyskryminacją jest 
trudna do uchwycenia i nie jestem do końca pewien, 
czy da się być nietolerancyjnym i jednocześnie nie 
dyskryminować. 

Cudowna moc języka... czyli Wieża Babel...
O tolerancji i dyskryminacji najczęściej mówimy 
w kontekście mniejszości narodowych, wyznanio-
wych czy seksualnych. Dyskryminacja homosek-
sualistów, homofobia, nietolerancja religijna czy 
dyskryminacja kobiet są częstym tematem dyskusji 
także publicznej. Mniejszości walczą zajadle, 
a ich głównym postulatem jest walka o równość 
wobec prawa. ale czy ta upragniona równość jest 
w naszym kraju w ogóle możliwa? Czy biorąc 
pod uwagę przepisy prawa postulowana równość 
rzeczywiście równością jest? 

ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny 
i opiekuńczy (Dz.u. 1964 Nr 9 poz. 59) rozpoczyna 
się od słów: „Małżeństwo zostaje zawarte, gdy 
mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą 
przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświad-
czenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński”. 
Czy zatem homoseksualiści walczący o prawo do 
zawierania związków małżeńskich walczą o równo-
uprawnienie? W moim odczuciu nie! Osoby homo-
seksualne są tak samo równe wobec prawa jak 
heteroseksualiści. Tak samo jak oni mogą zawrzeć 
związek małżeński z osobą płci przeciwnej i tak 
samo nie mogą tego zrobić z osobą tej samej płci. 
Ich walka to co najwyższej próba zmiany prawa, 
pewnego rodzaju lobbing, przy czym wtórnym pyta-
niem jest, czy homoseksualiści woleliby poszerzenia 
definicji małżeństwa czy też ustanowienia nowego 
statusu, który gwarantowałby im otrzymanie wszyst-
kich praw i obowiązków wynikających z zawarcia 
związku małżeńskiego, które są specyfikowane 
w dalszej części Kodeksu?

Podobnym przykładem są postulaty o usta-
lenie parytetów dla kobiet. Czy to walka o równo-
uprawnienie? Nie, wręcz przeciwnie. To walka 
z równouprawnieniem, gdyż postuluje traktowanie 
kobiet wobec prawa w sposób bardziej uprzywile-
jowany niż mężczyzn. Parytety jednak już istnieją. 
W przypadku niektórych programów dofinanso-
wania, dotyczących np. staży czy przeciwdziałania 
bezrobociu, istnieją wytyczne określające ile procent 
wśród beneficjentów muszą stanowić kobiety.  
Czy w przypadku zapełnienia miejsc przezna-
czonych dla mężczyzn, nie jest to sytuacja, którą 
można określić jako „prześladowanie poszcze-
gólnych osób lub grup społecznych albo ograni-
czanie ich praw ze względu na rasę, narodowość, 
wyznanie, płeć itp.”?

W mojej ocenie najtrudniej ocenić sytuację 
w przypadku mniejszości wyznaniowych i naro-
dowych. W tej kwestii czuję potrzebę oddzielenia 
grubą kreską uchodźców (uchodźstwo – „stały 
lub czasowy pobyt poza granicami własnego 
państwa, spowodowany przyczynami ekonomicz-
nymi, politycznymi lub religijnymi”) od dobrowol-
nych (i)migrantów. Jednakże powyższa definicja 
utrudnia mi postawienie wyraźnej krechy. Sporne są 
zwłaszcza przyczyny ekonomiczne, które występują 
w definicji uchodźstwa. Czy zatem w kontekście 
takiej definicji Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii 
są uchodźcami?

Potrzeba oddzie-
lenia uchodźców 
od dobrowol-
nych migrantów 
j e s t  c h y b a 
dosyć intuicyjna. 
W mojej opinii 
uchodźca ma 
moralne prawo 
do domagania 
się złamania 
zasady równo-
uprawnienia na rzecz niesienia mu dodatkowej 
pomocy w kraju, do którego uciekł przed dyskry-
minacją, jaka spotkała go w ojczyźnie. Dobrowolny 
(i)migrant jednak w mojej opinii takiego moral-
nego prawa nie posiada. Jeśli świadomie zdecy-
dował się przebywać w kraju o odmiennej kulturze, 
obyczajach i systemie prawnym, powinien się do 
tej nowej rzeczywistości dostosować, a przynaj-
mniej nie wymagać od niej, aby dostosowała się 
ona do niego.

Ja szanuję każdego. Po drugie NIe toleruję 
hipokryzji. Po trzecie jest nią oczekiwanie szacunku 
od kogoś, samemu nie szanując innych. Po czwarte 
tolerancyjny nie oznacza że wszystko toleruje. Po 
piąte toleruję wyznawców innych religii, wyznać, 
opinii, poglądów, osób z inna orientacją, itp. Mówiąc 
kolokwialnie: Szanuję każdego, toleruję to co nie 
jest złe, akceptuję to co uważam za najlepsze. złe 
natomiast jest nietolerancyjne zachowanie, zabi-
janie, etc. Osoba nietolerancyjna nie zasługuje na 
tolerancję. TaKa PRaWDa. Coraz więcej hipo-
krytów na świecie. uważają, że mogą mieć to, 
czego sami nie dają. Żałosne. zła się nie toleruje, 
resztę toleruje. akceptuje się tylko to, co się uważa 
osobiście za słuszne. I tutaj nie trzeba akceptować 
np. homoseksualistów. ale tolerancja to coś podsta-
wowego. Szacunek dla każdego, tolerancja dla tego 
co NIe jest złe, akceptacja tego co się uważa osobi-
ście za słuszne. Tak to działa i tak powinno być. 
Homoseksualizm np. NIKOMu nie szkodzi, Żydzi, 
Murzyni tak samo. W naszym kraju, tolerancja 
najczęściej rozumiana jest jako akceptacja, poparcie 
dla homoseksualizmu (z większym naciskiem na 
to drugie). Jeśli napiszę, że uważam homoseksu-
alizm za rzecz złą, za rzecz nienormalną od razu 
jestem nazywany homofobem, człowiekiem nieto-
lerancyjnym. Nikogo nie obchodzi fakt, że nigdy nie 
prześladowałem, nie wyzywałem ludzi z powodu 
ich orientacji. Ba, mam nawet znajomych homo-
seksualistów. Prawda jest taka że 99% naszego 
społeczeństwa toleruje zło, kradzież, kłamstwo. 
Lepszym stwierdzeniem jest że zła nie należy tole-
rować . Jacy tak naprawdę jesteśmy: My Polacy 
w kraju katolickim?

Claudia Gunter
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- Mam nadzieję, że Pani Prezes będzie odpowiadała 
w miarę szczerze.
- Nie, na pewno…
- Ja wiem, ja żartuję. Chciałbym pięknie poprosić 
w imieniu Czytelników „Informatora Mazowsza” – 
Panią Prezes – Bali Marzec – Prezesa Wspólnoty 
Kazachskiej w Polsce, aby była uprzejma przekazać 
nam garść szczegółów na temat Wspólnoty, – kiedy 
została zawiązana?, kiedy Państwo pokazaliście się 
po raz pierwszy w Polsce?, dlaczego?
- zaczęliśmy się rejestrować w 2002 roku. 
zarejestrowaliśmy się – a dlaczego? – bo okazało 
się, że w Polsce mieszka dużo – może nie Kazachów 
– a Kazachstańskich – to jest Polaków, ludzi, którzy 
kiedyś mieszkali w Kazachstanie. albo bardzo 
często spotykam ludzi, którzy mówią, że ichni tam 
rodzice, dziadkowie, czy ktoś z rodziny mieszkał 
w Kazachstanie. Mieszkał – w sensie przebywał 
kiedyś, wywieziony…
-, Czyli to są potomkowie, tak?
- Potomkowie, tak. I na tym tle doszliśmy do wniosku, 
że wypadałoby założyć Stowarzyszenie, żeby tych 
ludzi, związanych z Kazachstanem, którzy nie znają 
może nawet tego Kazachstanu, ale mają sentyment 
do niego, gdzieś tam w sercu kropelkę tej miłości. 
Tak Stowarzyszenie zostało zawiązane.
- Kto był pomysłodawcą, pani Prezes?
- Pomysłodawcą byłam ja, no i tutaj u nas byli jeszcze 
repatrianci z Kazachstanu też. Pierwszym naszym 
działaniem było zorganizowanie wystawy dwóch 
panów repatriantów, którzy mieli już po osiemdzie-
siąt parę lat, a którzy byli wywiezieni do Syberii 
z Polski, kiedy mieli chyba około trzech albo pięciu 
lat. Tacy „Malutcy Sybiracy”, że tak powiem. Byli 
wywiezieni do Syberii, i tam po kilkudziesięciu latach 
pozwolili im przesiedlić się do Kazachstanu. I pan 
Kołakowski, pan alfons Kołakowski – to jest malarz 
– i drugi – to wystawę robiliśmy tych dwóch panów – 
Hilary Gilewski – też malarz z Kazachstanu. Sędziwi 
panowie, ale bardzo znani w Kazachstanie. Bo to 
nie byli tacy- byle, jacy - że tak powiem - malarze. 
a jeden z nich był prezesem malarzy Kazachstanu 
– zaznaczam. Także naprawdę bardzo ciekawe 
prace… Wystawę zorganizowaliśmy tu – w Muzeum 
Narodowym. I w tym budynku, co znajdowało się 
Muzeum Narodowe - miało wtedy jeden budynek 
na terytorium łazienek Królewskich. Także była tam 
wystawa – ponad miesiąc. W każdym bądź razie była 
to jedna z naszych pierwszych akcji. I wtedy pierwszy 
raz poczuliśmy, że władze polskie nie są obojętne 
dla takich działań, dla takich stowarzyszeń jak nasze, 

którzy robimy tę małą może pracę, ale bardzo ważną 
dla Polski. Pokazujemy, prezentujemy, zapozna-
jemy Polskę z tymi Polakami, którzy byli zmuszeni 
mieszkać na obczyźnie. I to są Polacy, którzy osią-
gnęli tam – poza granicami Polski – osiągnęli sukcesy. 
W tamtym momencie to byli malarze.
- a jak duża jest diaspora polska, pani Prezes, 
w Kazachstanie?
- Polska diaspora jest bardzo duża w Kazachstanie. 
Teraz około sześćdziesięciu tysięcy Polaków tam 
mieszka, ale było wywiezionych prawie czterysta 
tysięcy do Kazachstanu. Prawie – mówię, bo jakby 
nie ma dokładnych liczb tego. I ci Polacy są tam, 
ponieważ do Polski wróciło rodzin – około dwóch 
– trzech tysięcy. To jest naprawdę kropla w morzu. 
I my, jako Stowarzyszenie jesteśmy tą cieniutką 
nicią wiążącą Polskę z Kazachstanem, i z Polakami 
tam mieszkającymi i z Kazachami, którzy miesz-

kamy teraz tutaj. Informujemy Polskę, co dzieje się 
tam w Kazachstanie, bo dla Polski Kazachstan nie 
jest obojętny. I to nas bardzo cieszy. Tym bardziej, 
jak nam dużo Polaków mówi, że czują jakby taki 
sentyment…
- Sentyment? Chęć powrotu? Jest coś takiego 
w Polakach?
- Nie to, że chęć powrotu, a chęć po prostu 
odwdzięczyć się, chociażby tą uwagą, i mówieniem 
o Polsce i zwróceniem uwagi Polaków na tematy 
kazachskie.
- a niech mi pani Prezes powie – dość dużo – 
wydaje mi się – czytałem w ostatnich tygodniach 
na temat sytuacji politycznej w Kazachstanie, na 
temat opozycji, na temat Polaków, różnego rodzaju 
stowarzyszeń, fundacji, które częściowo wspierają 
Polaków, częściowo Kazachów – czy ta diaspora 
polska, która jest w tej chwili.
– ja myślę bardziej w tej chwili o młodych ludziach, 
– czyli dzieciach i wnukach – czy oni mają jakiekol-
wiek zabezpieczenie, czy chęć przyjazdu do Polski, 
czy utrzymywania kontaktów z Polską?
- Myśli pan o Polakach, którzy mieszkają tam za 
granicami?
- Tak.
- Na pewno. Polacy tu w Polsce powinni pamiętać, 
że ci Polacy, którzy mieszkają poza granicami Polski; 
bądź to Kazachstan, bądź to Rosja, uzbekistan. Są 
tam, daleko Polacy. Oni tęsknią za swoją ojczyzną. 
Ojczyznę tę prawdziwą – mają jedną – to Polska. 
Oczywiście – tę nabytą też mają ojczyznę, którą 
kochają dzisiaj, gdzie leżą groby ich rodzin, przodków 

– te kraje, gdzie oni teraz mieszkają. Oczywiście. Tam 
mają znajomych, przyjaciół, rodziny…, ale, ale - to ta 
Polska, ta, jak to Polacy mówią „macierz” – tak? - jest 
tutaj. I oni za nią tęsknią, śpiewają… I kiedy śpiewają 
– płaczą. Dlaczego? – bo oni tęsknią… Czasami są 
pokolenia Polaków, którzy mieszkają dzisiaj tam – 
w Kazachstanie, którzy nigdy nie widzieli Polski, ale 
wiedzą, że tam, gdzieś hen, hen daleko – jest ich 
ojczyzna – ta pierwsza, ta z krwi – jakby… I tęsknią… 
I oczywiście – chcieliby przyjechać…
- ale nie mają warunków finansowych, nie mają 
takich możliwości.
- Oczywiście. Musi pomóc Polska bezdyskusyjnie.
- a jak rząd polski? Jak ocenia pani – pani Prezes – 
czy władze samorządowe poszczególnych dzielnic, 
czy gmin w Polsce? Czy rząd?
- Oczywiście gminy, miejscowa władza stara się 
pomagać Polakom przyjechać stamtąd do Polski. 
ale naprawdę – to są „jediniczki” - że tak powiem, 
pojedyncze, pojedyncze przypadki. Nawet trudno 
użyć słowa „przypadki”. Nie jest to masowo.
- Czym jest to podyktowane? Czy brakiem chęci? 
Czy polityczna sytuacją? Czy sytuacją ekonomiczną? 
Że nie ma tej chęci.
- Ja bym to wszystko razem; i ekonomicznie, ale 
i z drugiej strony Polska pomaga – wystarczy 
wejść na stronę Ministerstwa Spraw zagranicznych 
prawie na całym świecie: i w afryce, i w arabskim 
świecie…, a jakoś nie ma takiego punktu pomocy 
organizacjom prorządowym, działającym dla Polaków 
w Kazachstanie. Nie ma, nie ma, prawie, że nie 
ma.
- a może to jest, może to tak wygląda – pani Prezes, 
że byłe republiki związku Radzieckiego są jak 
gdyby gorzej traktowane przez pryzmat polityki, 
przez pryzmat gospodarki. Może to odium dawnego 
związku Radzieckiego tak przytłacza trochę Polaków, 
nawet tutaj tych miejscowych, że oni jak gdyby nie 
czują tej chęci, że bardziej się utożsamiają z ludźmi, 
z Polakami z unii europejskiej – w cudzysłowie 
– niż z tym rynkiem takim trochę dla nich bardzo 
„egzotycznym”.
- ale my nie mówimy o współpracy. Współpraca 
Polski i Kazachstanu jest bardzo dobra, ekono-
miczna. a my mówimy o współpracy dusz jakby. 
Moralnej pomocy tym Polakom…
- ale właśnie współpraca ekonomiczna może się 
jakby przekładać na chęć pomocy Polakom.
- Może się i przekłada, bo Polska chce współpra-
cować z Kazachstanem w ekonomicznej płasz-
czyźnie. ale ja jednak nie myślę, że polscy politycy 
myślą, że dlatego żeby współpracować z władzami 
Kazachstanu na płaszczyźnie ekonomicznej, dlatego 
my nie będziemy popierać Polaków. Raczej tak nie 
jest. Raczej tutaj właśnie ten aspekt ekonomiczny, 
że Polska nie ma tych funduszy, które na przykład 
włożyli Niemcy, którzy też tam wywieźli tysiące, 
tysiące swych rodaków, w ciągu tam paru lat, kilka-
naście lat temu, prawie, prawie całość tych Niemców 
wywieźli, którzy, mieszkali tam, a byli wywiezieni po 
drugiej wojnie, czy to przed drugą wojną, w czasie 
drugiej wojny światowej. Wszystkich ich wywieźli 
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Niemcy do Niemiec, do siebie. Pociągami specjal-
nymi, samolotami. Całe te transporty, które szły, 
miały uproszczone procedury, żeby ich wywieźć 
do ojczyzny swojej. Polska takich akcji nie robi. Ja 
myślę, że jest to na płaszczyźnie ekonomicznej, bo 
raczej Polacy duże serce mają do swoich rodaków 
tam. Ja tu mieszkam sporo lat i wiem, obserwuję 
i mogę powiedzieć to z całą odpowiedzialnością. 
Tych ekonomicznych jakby środków brak. ale tu 
nie można wytłumaczyć całości tego procesu, prze-
siedlenia tych Polaków stamtąd tutaj. ale są i poli-
tyczne: zmiana władzy, co parę lat, zmiana poli-
tycznej wizji jakby – to wszystko nakłada ten ślad 
jakby. I suma summarum za te dwadzieścia parę 
lat wolności Polski i w Kazachstanie niepodległości 
– Polacy – jak byli tam – tak i są. Dlatego takie 
organizacje jak nasza są potrzebne przypominać 
Polsce, Polakom, politykom, dziennikarzom - przy-
pominać im o Polakach mieszkających tam i przypo-
minać, w jakich warunkach oni mieszkają. Bo nasze 
Stowarzyszenie, my mówimy o tej aktualnej sytuacji 
Kazachstanu dzisiaj, na co dzień mówimy. Co się tam 
dzieje, co jest nie tak, co jest tak? Dlatego zawsze 
cieszymy się, że z Kazachstanu do Polski przyjeż-
dżają grupy artystyczne, występy artystów, czy przy-
jeżdżają naukowcy, czy przyjeżdżają studenci tu, do 
Polski. To nas zawsze cieszy. Jedyne, jak jadą polscy 
politycy – tam, czy politycy kazachscy przyjeżdżają 
tutaj – staramy się pikietować – przypominać tym 
samym i społeczeństwu polskiemu i opinii publicznej 
światowej, tym, co dzieje się tam – w Kazachstanie 
niedobrego.

- a co dzieje się, Pani Prezes?
- Nie dzieje się nic dobrego, ta sama osoba - 
Nursułtan Nazarbajew - rządzi od ponad dwudziestu 
lat w Kazachstanie. Prawdami i nieprawdami, że tak 
powiem. W sensie prawdami - ani jedne wybory 
w Kazachstanie nie zostały uznane przez międzyna-
rodowe organizacje między innymi takie jak OBWe, 
ani jedne wybory w Kazachstanie nie zostały uznane 
za demokratyczne, wolne wybory. To świadczy o tym, 
że władza – każde wybory – wiemy o tym, – że 
każde wybory dostosowuje. Kilka było referendów 
o przedłużenie mandatu prezydenta, bez wyborów, 
po prostu to referendum przedłuża się.
Dlatego dwadzieścia parę lat rządzi Nazarbajew 
– tam, w Kazachstanie. I rządzi tak, że bogaci się 
tam – można powiedzieć – jeden procent ludności 
Kazachstanu, to jest Nazarbajew i jego rodzina, 
którzy mają miliardy dolarów, są w spisie Forbes, 
i jego otoczenie, a zwykły naród mieszka w biedzie 
– o tym my piszemy, dajemy fakty konkretne – ile 

zarabiają zwykli obywatele w Kazachstanie. To 
wszystko świadczy o tym, że w państwie kazach-
skim dzieje się niedobrze. I Polska ma, powinna, 
nawet ma obowiązek zainteresować się jak żyje 
zwykły obywatel – tam – w Kazachstanie. Między 
innymi, dlatego, że pośród nimi są zwykli obywatele 
Polacy, mieszkający w Kazachstanie. I Kazachowie 
– przodkowie tych Polaków, którzy pomagali kiedyś 
Polakom.
- My jesteśmy moralnie zobligowani do tego żeby 
wspierać w tej chwili Wasze inicjatywy poprawy 
własnej sytuacji bytowej. a niech mi Pani Prezes 
powie, – jeżeli jest taka sytuacja – jak Pani mówi – 
dość dramatyczna w Kazachstanie – sytuacja poli-
tyczno-gospodarcza – czy jest jakiekolwiek przeło-
żenie opozycji na parlament, na rząd? Czy są jakieś 
przypadki, próby chociażby zmiany takiej sytuacji?
- ja Wam powiem, że Nazarbajew trzyma nie tylko 
kraj cały żelazną ręką, on i światu próbuje wmówić, 
że on jest jedynym, który może rządzić tym krajem. 
I rezultat jest taki, że opinia światowa „przymyka oko” 
temu, co dzieje się tam, w Kazachstanie, stawiając 
tylko na współpracę gospodarczą z Kazachstanem. 
a Nazarbajew, wiedząc o tym, zakręca śrubę – tam 
w Kazachstanie – wolności słowa, wolności zebrań, 
w ogóle pojęcie „wolności” jest zakręcone tak „na 
amen”, że ludzie nie mają żadnych wolności.
- Nie ma opozycyjnych gazet?
- Nie, wszystko jest prawie pozamykane. Jeżeli, 
jeszcze gdzieś coś tam zostało, o czym Nazarbajew 
jakimś cudem jeszcze nie zwrócił na to uwagi, czy 
po prostu udało się, ale wszystko pozamykane, 
wszystko jest zlikwidowane.
- Nie macie dostępu do telewizji satelitarnej, do tele-
wizji na przykład z azerbejdżanu, z uzbekistanu?
- Telewizja satelitarna, wie Pan – teraz jest dwudziesty 
pierwszy wiek, jest internet, jest telewizja sateli-
tarna, każdy może w domu, ludzie mają i satelity 
i anteny. ale procentowo w Kazachstanie – internet 
ma niewiele ludzi. Satelity – tak samo. Dlaczego? 
Poziom życia w Kazachstanie jest bardzo niski, 
zarobki są bardzo niskie. Nauczyciel zarabia dwieście 
dolarów, lekarz zarabia dwieście dolarów.
- a jakie to ma przełożenie?
- Przełożenie? Ceny są takie jak w Polsce, nawet 
droższe, nawet droższe. To świadczy, jaki jest 
poziom życia. Ceny –wszystkie takie jak w Polsce. 
Obserwujemy: mięso, mleko, chleb i meble – to 
wszystko na przykład muszą przywieźć z europy. 
Kazachstan prawie mało, co produkuje sam. 
Wszystko musi przywieźć.
Kazachstan ma ropę, gaz, całą tablicę Mendelejewa, 
bo tam są bardzo bogate zasoby naturalne. I to 
wszystko sprzedaje na świat, a ze świata przywozi 
to wszystko.
- a jak współpraca Wasza z tymi republikami 
obok?
- Na ile wiem – Nazarbajew dogaduje się 
i z Karimovem, i tam z innymi sąsiadującymi, 
i z Chinami, i z Rosją, bo Nazarbajew – tak powiem 
- boi się i Chińczyków i Rosjan. zresztą te jego 
obawy ja rozumiem. Nasz siedemnastomilionowy 

Kazachstan – zaznaczam – i półtora miliarda już 
teraz Chiny, to liczby takie same za siebie mówią. 
a z drugiej strony mamy Rosję, stu pięćdziesięcio-
milionową. Także sytuacja i ta geograficzna jest 
specyficzna Kazachstanu. ale nasz Kazachstan 
ogromny, osiem i pół razy większy niż Polska, bogaty 
w zasoby. I ten naród kazachski, którego zresztą jest 
w Kazachstanie osiem milionów – nas – Kazachów 
– pośród tych siedemnastu. Reszta to są Polacy, 
Rosjanie, ukraińcy, tam ponad sto narodowości. 
Także ten naród – te siedemnaście milionów wszyst-
kiego – powinni żyć tak jak „ser w maśle”, – że tak 
powiem. Powinny być – nie wiem – rzeki z mleka 
i czekoladowe brzegi i tak dalej. Tak nie jest. Naród 
żyje bardzo biednie i zastraszony, bo najmniejszy 
sprzeciw narodu, pokazanie swojej niezgody z poli-
tyką władzy – kończy się więzieniem, zwolnieniem 
z pracy rodziców, zwolnieniem ze studiów dzieci. 
zresztą te mechanizmy, restrykcje, które kiedyś 
stosowano w czasach stalinizmu. Nic się nie zmie-
niło, tylko zmieniło to niby formę – w sensie – tak to 
„po cichu robią”, – co wcześniej robili otwarcie.
- ale jesteście narodem optymistycznym, nie podda-
jecie się. Czy jest jakiś marazm w Kazachach, że 
skoro już tyle lat to trwa to będzie znowu kolejne 
lata trwało? Że świat, europa, nawet okolica – nie 
jest w stanie, czy nie chce Wam pomóc?
- Ja powiem – nie chce pomóc. Świat nie interesuje 
się, – co tam? – jak żyje naród? Świat wie dosko-
nale, co dzieje się tam – w Kazachstanie, wie dosko-
nale. ale nie chce ingerować, ponieważ ma dobre 
stosunki ekonomiczne. Tam są i firmy z europy, są 
firmy ze Stanów, i oni kupują te zasoby, i nie chcą 
psuć stosunków, Nazarbajew im odpowiada. ale nasz 
naród kazachski - nam to nie odpowiada.
- ale jednocześnie nie jesteście w stanie, nie macie 
na tyle siły przebicia, nie macie tyle wewnętrznej siły, 
chęci, predyspozycji, żeby zrobić coś, żeby zmobi-
lizować jakąś część opinii miejscowej, ale również 
opinii publicznej – nie wiem - jak z nami mieszkają 
Kazachowie poza granicami Kazachstanu, jak z nami 
są na świecie, jaką mają siłę przebicia – czy w ogóle 
mają jakąś siłę przebicia – i czy w ogóle oni chcą 
i mogą się angażować właśnie w spory polityczne 
u Was. Czy Wy chcecie w ogóle tak naprawdę, – 
bo ja obserwuję, że skoro Pani Prezes mówi, że 
Nazarbajew jest od ponad dwudziestu lat, a przez 
te ponad dwadzieścia lat do tej pory nie powstała 
jakakolwiek siła polityczna mogąca sprzeciwić się 
dotychczasowemu prezydentowi, i prosić chociażby 
czy nawet starać się wywierać jakąś mini presję na to, 
żeby ludziom – Waszym ludziom – zaczęło się jakoś 
inaczej żyć? Czy to nie jest również wynik jakiegoś… 
tak jak w Polsce kiedyś było, – że nie ma tego zrywu, 
nie potraficie się skonsolidować? c.d.n.

z Panią Bali Marzec 
rozmawiał Krzysztof Wietecha

zdjęcia Michał Stankiewicz

www.wspolnotakaz.pl
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w których nie ma takiej historii. Również tłumaczenie 
się, że kryteria nie pozwalają jest absurdem, albo 
nawet ignorancją człowieka w potrzebie. ale nie jest 
to wina pracownika socjalnego. Po prostu kierownicy 
zespołów, filii i w ogóle dyrekcja przyjęli taki model 
niesienia pomocy. Oczywiście udziela się świadczeń 
także w niektórych przypadkach, w których gospo-
darstwa przekraczają kryteria, ale z reguły są to przy-
padki osób, które postraszą awanturą w mediach. 
Czy pracownicy socjalnie są źli? Nie, na pewno 
nie. Latami pracują pod kierowniczkami, które życie 
znają ze szkoleń. z góry w ogóle idzie silna presja. 
Od cholery rzeczy trzeba sobie przyswoić w ogóle 
z zawodem niezwiązanych, to polityka bezpieczeń-
stwa, to normy ISO. Ok. Wszędzie tak jest. Musimy 
świadczyć usługi na wysokim poziomie. Tak. Tylko 
w MOPRz-e normy są tylko na papierze. Pracownicy 
zarabiają mało. za naprawdę ciężką pracę, wykań-
czającą psychicznie. zderzają się z zimną instytucją 
i potem stają się jednym z jej ogniw. Czy to uspra-
wiedliwia niejednokrotnie bardzo specyficzne trakto-
wanie podopiecznych? W najbliższym numerze IM 
przedstawimy „ciekawą” historię naszego redakcyj-
nego kolegi. Ponad 3 lata opieki ze strony miejsco-
wego OPS wyryło niezatarte wspomnienia. Materiał 
będzie bombowy a przytoczone fakty i dokumenty 
mamy nadzieję pozwolą naszym czytelnikom ocenić 
jak bardzo ingerujące w życie prywatne instytucje 
państwowe pozwalają sobie na naginanie prawa.

Beata Bozdogan 

CIeRPLIWy, OTWaRTy I WRaŻLIWy Na 
KRzyWDĘ INNyCH. TaKI POWINIeN ByĆ 
PRaCOWNIK SOCJaLNy… a JaKI JeST?
 
Ludzie nic nie wiedzą o pracy pracowników socjal-
nych. Jest to praca BaRDzO zła i niedobra. Często 
trzeba pracować z przestępcami, śmierdzącymi 
pijakami, awanturnikami, gruźlikami, bandziorami. 
Normalni klienci MOPS to rzadkość. Wszyscy tylko 
wymagają lub obwiniają pracownika socjalnego za 
czyjeś nieudane życie, morderstwo, przemoc lub 
molestowanie. Pytanie brzmi jak normalny człowiek 
ma to znieść? Nikt nie wie ile pracowników socjalnych 
wykończyło się psychicznie, nikt nie zapytał, w jakich 
warunkach pracują, ile zarabiają, ile obowiązków 
mają? Pracownik socjalny może postarać się pomóc, 
ale nie może za kogoś przeżyć życia, patrzeć na ręce 
podopiecznemu na okrągło i na siłę „uszczęśliwiać”. 
Pracuje się za psie pieniądze a prestiż czy szacunek 

„Filantropi” z OPS
do zawodu żaden. Pracowników socjalnych traktuje 
się jak podludzi i wiecznie się na nich narzeka, nie 
mówiąc już o wygórowanych wymaganiach i natłoku 
obowiązków. Nie wiem czy ktoś wie ile pozostałe insty-
tucje państwowe zrzucają zadań i odpowiedzialności 
na MOPS? 
Chciałabym powiedzieć, że taki komentarz jest 
odosobnionym przypadkiem pozytywnej opinii na 
temat zawodu – pracownik socjalny. Starałam się 
być obiektywna, ale … zbyt wiele przykładów złego 
traktowania beneficjentów znam z autopsji, aby w tak 
łagodny sposób odnosić się do zawodu i osób nim się 
parających. Cieszę się, że media od czasu do czasu 
monitorują pracę OPS czy MOPR. Jeżeli chodzi 
o przepisy, to nie dyskwalifikują one nikogo znajdu-
jącego się w trudnej sytuacji, wymagającego pomocy. 
Prawda jest taka, że system, ale też samo funkcjono-
wanie poszczególnych filii daje wiele do życzenia. Ta 
struktura staje się opresją dla pracowników socjalnych, 
prowadząc do tego, że stają się oni skostniali, dzia-
łają automatycznie i bez jakiegokolwiek zrozumienia 
narzucają rozwiązania. Dziwię się, że dyrekcja na to 
nie reaguje, bo nie trzeba być bardzo spostrzegaw-
czym, by zauważyć nieprawidłowości. Pewnym stan-
dardem jest to, że w miesiącach, w których pracownik 
jest nadto zapracowany, na wizycie u potrzebujących 
wymusza złożenie rezygnacji z wniosku, ale obiecuje 
jednocześnie, że w przyszłym miesiącu przyjdzie 
i pomoc zostanie przyznana. Gdyby zajrzeć w teczki 
korzystających z pomocy, to niewiele byłoby takich, 
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 z pustego i Salomon nie naleje... za niski PKB 
mamy w Polsce, żeby starczyło dla wszystkich 
potrzebujących na godne życie. Przydałyby się 
kopalnie złota, diamentów lub chociażby gaz 
łupkowy. Mógłby ktoś pomyśleć i w Polskich wyna-
lazców zainwestować, bo to może być źródło 
dochodu dla Polski, ciągle słychać, że coś extra 
wymyślili, tylko na wdrożenia kasy nie ma, więc 
patenty się marnują albo ktoś inny na nich zarabia, 
nie Polska. a tak to będzie jak mawiał andropow 
„chcieliśmy dobrze a wyszło jak zwykle”. Chcą 
dobrze dla emerytów? To ich aktywizują - niedługo 
się okaże, że emeryturę dostanie ten kto do 8o 
roku życia pracował. Bo opłaca się emeryt, który 
jak najkrócej pobiera pieniądze z zuSu.
 Jak Rząd chce pomagać seniorom. Nic z niego 
nie wynika. Należy wskazać konkretne upraw-
nienia, łatwiejszy dostęp do służby zdrowia, do 
opieki, do badań itd.. Niech wszyscy znają swoje 
prawa. Dotychczas ukrywa się prawa nabyte, 
twierdząc że senior nie wystąpił z pismem o przy-
znania. Takim przykładem jest zuS, gdzie prawo 
do uprawnień nabywa się po złożeniu wniosku. 
To nie tylko przykład biurokracji, ale lekcewa-
żenia obywateli. Skąd taki rencista czy emeryt 
ma znać prawo, zmieniające się ciągle przepisy, 
gdy w zuS zatrudnionych jest setki specjalistów, 

Z pustego i Salomon nie naleje...
prawników za duże pieniądze. zatrudnienie ich 
ma za zadanie opóźnienie lub nie przyznanie 
uprawnień emerytowi, aby zuS miał większy zysk, 
aby pracownicy uzyskali premie. Podobno jest to 
realizacja art. 2 Konstytucji: Rzeczpospolita jest 
demokratycznym państwem prawnym, urzeczy-
wistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. 
Czy nie są to kpiny? W ue każdy ubezpieczony 
otrzymuje kilka lat wcześniej na piśmie, kiedy 
może przejść na emeryturę wcześniejszą, kiedy na 
ustawową i jakie otrzyma świadczenie. Terminowe 
uprawnienia realizowane są dla pracowników 
Rządu, dla posłów, eurodeputowanym itd.. z góry 
mają wszystko załatwione, a dlaczego nie zwykli 
obywatele? Podobno posłowie, eurodeputowani 
maja otrzymać emerytury po jednej kadencji czy 
po dwóch, gdzie wynagrodzenia są wysokie. 
zwykłym obywatelom kazano zniszczyć dokumen-
tację płacową do 1980 roku, pozbawiając wielu 
możliwości przeliczenia świadczeń.
Obcina się emerytury, podnosi ceny leków, buduje 
urzędy z utrudnieniami dojścia, skraca zielone 
światła na przejściach, zmniejsza ilość godzin 
opieki dla niepełnosprawnych, a niech no zacho-
ruje stary, samotny człowiek to mu mops na pewno 
nie pomoże, bo nie ma na to środków ani chęci, 
szpitali czy oddziałów geriatrycznych też nie znaj-

dziesz w większości miast i miasteczek. a domy 
seniora? to poczekalnie przedśmiertne (o ile 
w ogóle się do nich dostaniesz).Ludzie starzy 
w naszym kraju to zbędny balast, więc nie będzie 
ani pieniędzy, ani pomocy, Na PeWNO. 
„...Ponad pół miliona dzieci w Polsce nie dojada, 
bo ich rodziców nie stać, by „zapewnić im przy-
najmniej w co drugi dzień posiłek z mięsa, drobiu, 
ryby lub odpowiednika wegetariańskiego” - wynika 
z publikacji GuS, którą cytuje „Rzeczpospolita”. 
Dane zawarte w opracowaniu „Warunki życia 
rodzin w Polsce” są zatrważające - czytamy 
w gazecie. M.in. 450 tys. dzieci nie ma wszyst-
kich podręczników, bo rodziców nie stać na ich 
zakup. z powodu biedy 530 tys. dzieci nie chodzi 
do specjalistów, a blisko 600 tys. do dentysty. 
Ogółem na 8,9 mln dzieci w wieku 0-24 lata „na 
utrzymaniu” w niedostatku lub biedzie żyje 1,4 
mln. Okazuje się też, że z powodu biedy 530 tys. 
dzieci nie chodzi do specjalistów, a blisko 600 
tys. do dentysty. Nie dziwią zatem dane Fundacji 
Wiewiórki Julii, które mówią, że blisko 90 procent 
dzieci w wieku od 5 do 15 lat ma próchnicę. ...” 
zielona wyspa tuska z milionowymi premiami dla 
Kaplerów i porschakami dla Mirów.

Ewa Milewska
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NIe Ma RóWNOŚCI PłCI!!!
Tę różnicę widać na pierwszy rzut oka. To jest tak 
oczywiste, że trudno na ten temat dyskutować, 
a co dopiero badać. Tam gdzie nie ma jeszcze 
takich badań, należy stworzyć granty, a uczeni od 
gender wyrosną jak grzyby po deszczu.
Kobiety, które dadzą się przekonać szurniętym 
feministkom i egoistycznym narcyzom, że są 
gigantami, które mogą na swoje plecy zarzucić 
wszystkie ciężary, które powinni dźwigać faceci są 
na straconej pozycji.za dążenie do takiej ”dosko-
nałości” płaci się utratą urody i ładnej cery na 
skutek niedoboru snu. Płaci się utratą dobrej 
figury, bo nie ma czasu na prawidłowe odżywianie 
świeżym, nieodgrzewanym jedzeniem w domu.
Płaci się zanikiem wdzięku i kobiecości, a także 
utratą wrażliwości i inteligencji, która bezustannie 
musi być karmiona dobrą literaturą czytaną najle-
piej rano w łóżku, do południa. Płaci się brakami 
w wychowaniu dzieci, co przeważnie mści się 
w przyszłości i odbiera spokój na starość. Płaci 
się życiem w bezustannym bałaganie, gonitwie, 
poczuciu ciągle niedokończonych spraw. Płaci 
się zdrowiem.
a wtedy często narcyz nie jest w stanie tego prze-
nieść i zamienia na zdrowszy model.
To feministyczna propaganda prowadzona przez 
lata pozwoliła uwierzyć narcyzom, że nie muszą 
finansowo odpowiadać za rodzinę, (niech sobie 
sama zarobi).Że można mieć pretensje do kobiety, 
że nie tylko nie jest na najwyższym szczeblu 
kariery, ale dodatkowo źle gospodaruje czasem 
i nie jest miła, a nerwowa.
Pozwala narcyzowi myśleć o kobiecie, jak 
o mocnym w barach chłopie, na którym 
w razie niedyspozycji jakiejkolwiek ma prawo 
się wesprzeć.
Teraz dodatkowo nowa nauka, pieprzniętych w łeb 
feministek i także homoseksualistów, chce, aby 
zamieszać w głowie dzieci. Chcą, aby dzieciom 
pomyliło się, kim są. aby nie mogły wtedy, kiedy 
powinny, tzn. we wczesnym dzieciństwie ziden-

Gendermania czyli wolność, równość i braterstwo...
tyfikować swoją tożsamość, co jest absolutnie 
kluczowe w następnych fazach życia.
    Można wiele zarzucić Kościołowi katolickiemu, 
jako instytucji – zaczynając od inkwizycji, a na 
pedofilii kończąc. ale Kościół to nie tylko kler! To 
również zwykli katolicy, zwykli ludzie. Tacy sami 
jak wszyscy inni nie wyłączając ateistów, agno-
styków czy ludzi innej wiary. I w każdej z tych 
grup spotyka się osoby niegodne by nazywać 
ich ludźmi, złoczyńców itp., ale tylko na Kościele 
„wiesza się psy” za wszystkie plagi, jakie spoty-
kają ludzkość. Na przykład ostatnio – pedofilia. 
zgoda – niektórzy duchowni wykorzystywali swą 
dominującą pozycję i wyczyniali to wielkie zło. 
ale zostało ono nazwane, dostrzeżone. zgoda 
– niektórzy duchowni nadal nie rozumieją, jakim 
złym zjawiskiem jest pedofilia próbując umniej-
szyć to zło. ale to również zostało dostrzeżone, 
oprotestowane a do bólu. a teraz z drugiej strony – 
pedofilskie ciągoty miało np. wielu „wielkich” cele-
brytów i co? Sprawy niektórych pokończyły się 
i cisza, ale nadal wiadomo, że nadal ten problem 
nadal jest nierozwiązany, a policja ciągle prowadzi 
działania próbując zniszczyć sieci międzynaro-
dowych pedofili. ale czy z tego powodu media 
krzyczą, że showbisnes jest siedliskiem tych 
zboczeńców? ano nie. Czy tytuły gazet dają po 
oczach nagłówkami o tym, że psycholodzy dzie-
cięcy, nauczyciele czy prawnicy kryją swoich 
kolegów pedofilów? ano nie! Natomiast cały 
czas słyszę krzyk o Kościele przeżartym pedo-
filią, choć skala tego zjawiska w tej społeczności 
nie przekracza skali tego problemu w innych 
grupach mających kontakt z dziećmi. a gender? 
Można zaklinać rzeczywistość, że to nie ideologia 
a nauka. ale dlaczego wobec tego ta „nauka” 
wprowadzana jest cichaczem do przedszkoli? 
Czyżby dzieci będą w tym zakresie prowadziły 
jakieś badania? a może to na nich będzie się to 
odbywać? I to nie chrześcijanie zaczęli tą „wojnę 
podjazdową”. Jeśli słyszę na własne uszy tłuma-
czenia pewnej pani, która poprzez szerzenie 

„nauki” gender pragnie przedszkolakom wytłu-
maczyć m.in. rolę masturbacji w dorastaniu, dla 
której płeć fizyczna nie jest jakimkolwiek wskaźni-
kiem dla dalszego rozwoju dziecka i tym podobne 
inne „rewelacje” to przepraszam, mówimy o nauce 
czy o ideologii. Jej wypowiedź wyraźnie wska-
zywała na to drugie. Do tego dodam, że miałem 
„przyjemność” wysłuchać tego uzewnętrznienia 
tej pani poglądów, gdy Kościół jeszcze w ogóle 
nie wypowiadał się w tej sprawie. Pchnęła mnie 
do tego ciekawość i chęć poznania nowego 
zjawiska. Jeśli „gender” byłaby to rzeczywiście 
tylko nauka okrywająca zależności pomiędzy 
płcią a społecznym rozwojem jednostki nikt nie 
robiłby z tego powodu rabanu. Lecz tak nie jest! 
Przez wieki ukształtowany rozwój dziewczynek 
i chłopców był właśnie podyktowany różnicą płci. 
To kobieta rodzi dziecko i jakby nie wiem jak się 
ktokolwiek starał inaczej nie będzie. To ona będzie 
przez pierwsze chwile życia jego najbliższą istotą 
i żaden mężczyzna choćby był najlepszym pod 
słońcem ojcem nie zastąpi jej. I do tego zmierza 
wychowanie. a pilotem, żołnierzem, prezeską  
(a może prezesicą), czy nawet traktorzystką nikt 
nie zabrania jej być. Ba nawet nikt nie zmuszą 
jej by być matką! ale taka decyzja raczej nie 
zapada w wieku 3 czy 6 lat (czy nawet 13). 
Więc czy z tego powodu nie należy dziewczynek 
i chłopców różnić pod względem wychowania? 
Trzeba aczkolwiek w sposób mądry i przemy-
ślany. Natomiast filozofia (nie nauka) gender te 
różnice naturalne pomija, sprowadza do wspól-
nego mianownika wychowanie dzieci bez rozgra-
niczenia roli, jakie w życie zdecydowana więk-
szość kobiet i mężczyzn spełni – roli rodziców tj. 
matki i ojca. Czy się to komuś podoba czy nie? 
„Genderystom” to się bardzo nie podoba, ale czy 
z tego powodu pozostała większość ma im się 
podporządkować. Stanowczo nie.

Rafał Kosiński

Różnorodność w praktyce.
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