
	 Lech	Wałęsa.	Bohater,	Symbol,	legendarny	przywódca	
Solidarności	–	wielkiego	ruchu,	który	przyniósł	Polsce	WOL-
NOŚĆ	i	natchnął	do	walki	o	Nią	ludzi	w	wielu	krajach	Europy.	
Walki	zwycięskiej.	Świat	od	tych	pamiętnych	dni	się	zmienił.	
Polska	zapisała	sie	w	historii	 jako	 lider	 tych	zmian.	Polska	 i	
najbardziej	rozpoznawalny	z	żyjących	Polaków	–	Wałęsa.
	 Jak	 nazwać	 to	 wszystko,	 co	 rozpętano	 w	 ostatnich	
dniach	przeciwko	Wałęsie?	Odpowiednie	słowa	nie	nadają	się	
wszakże	do	druku.	Wałęsa	 jest	bohaterem,	 ale	 jest	 też	 czło-
wiekiem.	Człowiekiem,	który	jak	wszyscy,	popełnił	kilka	błę-
dów.	Jednak	tego,	co	zrobił	dla	Polski,	dla	Europy,	dla	całego	
świata,	nic	nie	jest	w	stanie	przekreślić.
	 Lech	Wałęsa	już	dawno	ostrzegał	nas	Polaków	przed	
ludźmi,	którzy	nie	potrafią	niczego	zbudować,	potrafią	nato-
miast	zburzyć	Nie	śniło	mu	się	wtedy,	jak	te	słowa	okażą	się	
prorocze.	Tak	bardzo	prorocze!	Może	przez	te	słowa	spotyka	
go	to,	co	się	właśnie	dzieje...	
	 Lecz	zamach	na	Wałęsę,	to	również	zamach	na		Soli-
darność,	zamach	na	Polskę!	To	groźna	próba	deprecjacji	Polski	
w	oczach	Świata.	Osiągnięcia	wolnej,	demokratycznej	Polski	
za	 chwilę	 mogą	 zostać	 zrównane	 z	 ziemią.	 Nie	możemy	 do	
tego	dopuścić!	
	 Nie	da	się	napisać	historii	od	nowa.	Nie	da	się	zapisa-
nych	w	jej	kartach	bohaterów	zrzucić	z	piedestału	i	postawić	
na	 ich	miejscu	nowych	–	własnych.	Każdy,	kto	sądzi	 inaczej,	
kto	próbuje	w	 ten	sposób	zaspokoić	 swoje	osobiste	ambicje		
lub	 	zagłuszyć	dręczące	go	wyrzuty	sumienia,	musi	usłyszeć	
wyraźny	przekaz:	To	się	wam	nie	uda!	My,	obywatele	wolnej	
Polski,	na	to	nie	pozwolimy!
	 Lechu	–	jesteśmy	z	Tobą!

MY, SOLIDARNI
  Każdy z nas powinien mieć prawo do obrony swojego imienia. To prawo zostało Lechowi Wałęsie zabrane, 
bo media – będące tubą propagandową obecnego rządu – skazały go już zaocznie za zdradę. Wydały wyrok i za-
opiniowały. Nie zgadzamy się z tego typu praktykami. My, jako Komitet Obrony Demokracji, solidaryzujemy się z 
Lechem Wałęsą i przypominamy, że bez Niego nie byłoby dziś nas. 

www.komitetobronydemokracji.pl
Dołącz	do	nas	na	Facebooku:	
KomitetObronyDemokracji
#KODdlaPolski
#KODdlaWolności
Twitter:	Kom_Obr_Dem
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Podsumowanie	 pracy	 nowego	 rządu.	
Co	 zyskaliśmy,	 a	 co	 straciliśmy?	 Czy	
obietnice	wyborcze	 zostały	 spełnione,	
czy	 też	 były	 zwykłą	 „kiełbasa	 wybor-
czą”?	 	 Czy	 rząd	 przypadkiem	 nie	 re-
alizuje	 zupełnie	 innego	 programu	 niż	
zapowiadany	w	kampanii?	Zapraszamy	
do	analizy	naszego	zestawienia.

str. 2

Czy	Komitet	Obrony	Demokracji,	będąc	
w	 opozycji	 do	 obecnego	 rządu,	 może	
jednocześnie	 być	 przejawem	 funkcjo-
nowania	 społeczeństwa	 obywatelskie-
go?	Co	właściwie	oznacza	termin	społe-
czeństwo	obywatelskie	i	z	jakich	źródeł	
się	 wywodzi?	 Zapraszamy	 do	 lektury	
artykułu.

str. 4

100 
DNI RZĄDU

KOD I SPOŁECZEŃSTWO
OBYWATELSKIE KOMITET OBRONY DEMOKRACJI
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Ustawy zapowiadane w kampanii wyborczej przez PiS. 
To te obietnice dały partii Kaczyńskiego tak dużą ilość 
głosów!  Pani premier Beata Szydło wymieniła je również 
w expose na pierwsze 100 dni rządu!

OBIETNICA:	Obniżenie	wieku	emerytalnego
REALIZACJA: Na	razie	projekt	złożony	w	sejmie	przez	pre-
zydenta,	leży	w	szufladzie.	Nie	zapowiada	się	na	jego	szybką	
realizację.	Na	pewno	nie	w	tym	roku.
SALDO: 0

OBIETNICA: Dotacja	500	zł	dla	każdego	dziecka
REALIZACJA: Jedyna	uchwalona	już	obiecana	ustawa	ale	nie	
w	takim	kształcie	jak	zapowiadali.		Zamiast	każde	dziecko,	
pieniądze	otrzyma	drugie	i	kolejne.	W	cyfrach	wygląda	to	tak:	
około	3,7	mln	dzieci	otrzyma	dotację,	natomiast	ok.	3	mln	nie	
otrzyma.		Dlatego	„zaliczamy”	tylko	połowę	obietnicy.
SALDO:	0.5

OBIETNICA: Podniesienie	kwoty	wolnej	od	podatku
REALIZACJA: Minister	finansów	konsekwentnie	udziela	wy-
mijających	odpowiedzi…	budżetu	nie	stać	jeszcze	na	realiza-
cję	tej	obietnicy.	Czy	kiedykolwiek	ten	rząd	będzie	na	to	stać?
SALDO: 0

OBIETNICA:	Darmowe	leki	dla	seniorów
REALIZACJA: Jak	na	razie	jest	projekt,	zatwierdzony	przez	
rząd.	Leki	będą	dostępne	najwcześniej	we	wrześniu!	Średnio	
…	12	zł	miesięcznie	na	seniora.	Rząd	zastrzegł,	że	jeśli	po	
pierwszym	kwartale	wydatki	przekroczą	50	proc.	planowane-
go	limitu,	minister	okroi	wykaz	darmowych	leków.
SALDO: 0

OBIETNICA: Podniesienie	najniższej	płacy	godzinowej	do	12	
zł
REALIZACJA: Projekt	jest,	co	prawda	opracowany,	ale	posiada	
jeszcze	wady	prawne.	Najwcześniej	zapowiadana	zmiana	wej-
dzie	w	życie	od	lipca	2016,	a	dla	niektórych	osób	01.01.2017.	
SALDO: 0

RAZEM DLA POLAKÓW:  0,5/5

Ustawy, łamiące zasady demokratycznego państwa pra-
wa, „podarowane” Polakom bez wcześniejszych zapowie-
dzi.

USTAWA:	Nowelizacja	ustawy	o	Trybunale	Konstytucyjnym
SKUTKI: Jeżeli	Trybunał	Konstytucyjny	się	nie	obroni,	po-
przez	własne	orzeczenia,	ustawa	całkowicie	paraliżuje	pracę	
Trybunału.	Ustawa	łamiąca	postanowienia	KONSTYTUCJI	!!!
SALDO: 1

USTAWA:	Nowelizacja	ustawy	o	służbie	cywilnej
SKUTKI: Ustawa	przewiduje	m.in.	likwidację	konkursów	i	
powoływanie	urzędników	przez	organy	władzy.	Likwiduje	
zakaz	upartyjnienia	służb.	Dzięki	temu	bezpartyjni	fachowcy	
zostaną	zastąpieni	przez	ludzi	jednej	partii!!
SALDO: 1

USTAWA:		Nowelizacja	ustawy	o	mediach	publicznych
SKUTKI: Ustawa	zniosła	kadencję	dotychczasowych	szefów	
radia	i	telewizji	publicznej.	Zamiast	obiektywizmu,	media	sta-
ły	się	tubą	propagandową	jednej	partii!	To	jeszcze	nie	koniec	
zmian!
SALDO: 1

USTAWA:	Nowelizacja	ustawy	o	policji.
SKUTKI: W	skrócie:	ustawa	inwigilacyjna!	Służby	będą	mogły	
sprawdzać,	gdzie	się	logujemy	i	na	jak	długo,	będą	mogły	wie-
dzieć,	z	kim	się	kontaktujemy,	kiedy,	gdzie	i	jak	długo	przeby-
wamy!		Zabierają	nam	prawo	do	prywatności!
SALDO: 1

USTAWA:	Zmiana	ustawy	o	prokuraturze
SKUTKI: Ustawa	daje	nieograniczona	władzę	jednej	osobie	
–	ministrowi	sprawiedliwości.	Oznaczać	to	może	polityczne	
sterowanie	śledztwami,	czyli	niszczenie	opozycji	i	zamiatanie	
pod	dywan	występków	„swoich”.	Likwidacja	prokuratury	woj-
skowej	ma	zapewne	służyć	głównie	„prawdzie”	smoleńskiej.
SALDO: 1

RAZEM PRZECIW POLAKOM:    5/5

Minęło	pierwsze	100	dni	rządu.	Czas	na	oceny.	To,	że	Prawo	i	Sprawiedliwość	składało	obietnice	bez	pokrycia	podczas	
kampanii	wyborczej	to	nic	nowego	w	naszych	realiach.	Większość,	o	ile	nie	wszystkie	partie,	tak	robią.	W	tym	przypadku	skala	
niespełnionych	obietnic	jest	jednak	porażająca!	Jeśli	dołączymy	do	takiej	kampanii	wyborczej	exposé	pani	premier,	w	którym	
określiła	m.in.	plany	na	pierwsze	sto	dni	i	wymieniła	ustawy	DLA	Polaków,	jakie	w	tym	czasie	wprowadzi	to	okaże	się,	że	była	
to	jedna	WIELKA	ŚCIEMA!	Poniżej	zestawiliśmy	w	buchalterski	sposób	stopień	realizacji	obietnic.	I	co	nam	wyszło?	To	najgor-
sze	pierwsze	100	dni	rządu	w	ostatnich	26	latach,	w	demokratycznej	Polsce.	Właśnie	–	demokratycznej.	Po	tych	stu	dniach	nie	
można	już	tak	mówić!	W	tym	czasie	rząd	odniósł	poważne	„sukcesy”	w	niszczeniu	DEMOKRACJI…	To	jedyne	jego	wymierne	
osiągnięcia…	Spójrzmy	na	zestawienie:

100 DNI RZĄDU - wielka ściema  
i zamach na demokrację

Niespełnionych	obietnic,	albo	tych,	których	spełnienie	nie	będzie	możliwe	jest	znacznie	więcej.	My	ograniczyliśmy	się	do	tych,	
które	miały	być	zrealizowane	w	pierwszych	100	dniach.	Już	zapowiadane	są	pociągnięcia	rządu	wystawiające	do	wiatru	kolej-
nych	wyborców,	którzy	dostarczyli	znaczną	ilość	głosów:	górników,	rolników,	handlowców.	To	na	pewno	nie	jedyni	oszukani...	
Lista	wzrośnie.

Redakcja Dekodera
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DORWAĆ WAŁĘSĘ!
Oglądam	 stare	 fotografie	 z	 okresu	

PRL.	 Scena	 pierwsza,	 robotnicy	 niosą	
Wałęsę	na	ramionach	po	podpisaniu	Po-
rozumień	Sierpniowych.	Kolejne	zdjęcie,	
również	z	1980	roku	przedstawia	Wałę-
sę	w	podobnej	pozie,	z	kwiatami	w	ręku,	
po	złożeniu	wniosku	o	rejestrację	NSZZ	
Solidarność.	 Obraz	 kolejny,	 uroczystość		
wręczenia	 Nagrody	 Nobla,	 Danuta	 Wa-
łęsa	 w	 imieniu	 męża	 wygłasza	 wykład	
przed	królem	Norwegii	i	Komitetem	No-
blowskim.	Wałęsa	w	Kongresie.	Wałęsa	
roześmiany	po	obradach	Okrągłego	Sto-
łu.	Wałęsa	rozmawia	z	Jaruzelskim	przy	
stole.	Wałęsa	z	Janem	Pawłem	II.	Wałęsa	
składa	ślubowanie	prezydenckie.	Płonie	
kukła	Wałęsy...	 Dużo	 zdjęć,	 dużo	wspo-
mnień.

Przemówienie	 Lecha	 na	 Kapitolu	
było	wielkim	wydarzeniem.	 Tym	więk-
szym,	 że	 wcześniej	 przed	 połączonymi	
izbami	 amerykańskiego	 parlamentu	
przemawiało	 tylko	 dwóch	 obcokrajow-
ców:	 Francuz	 Marie	 Joseph	 de	 La	 Fay-
ette,	 oraz	 Winston	 Churchill,	 premier	
Wielkiej	Brytanii.		Zwrotem	„My,	Naród”,	
którym	 rozpoczął	 swoje	przemówienie,	
wywołał		owację	na	stojąco.	Nieprzypad-
kowo	Wałęsa	użył	pierwszych	słów	ame-
rykańskiej	 konstytucji,	 dowiódł	 tego	 w	
kolejnych	zdaniach:	„My,	Naród!	Oto	sło-
wa,	 od	 których	 chcę	 zacząć	moje	 prze-
mówienie.	Nikomu	na	tej	sali	nie	muszę	
przypominać,	 skąd	 one	 pochodzą.	 Nie	
muszę	 też	 tłumaczyć,	 że	 ja,	 elektryk	 z	
Gdańska,	też	mam	prawo	na	nie	się	po-
woływać.”

Wałęsa	był	jednym	z	wielu,	którzy	
o	demokrację	w	trudnym	dla	Polski	cza-
sie	walczyli.	Stanął	na	czele	strajku	i	po-
niósł	 tego	 konsekwencje.	 Wielokrotnie	
zatrzymywany,	 przesłuchiwany,	 nacho-
dzony	w	domu,	internowany.	Żywy	sym-
bol	tamtej	walki,	symbol	nadziei,	dzięki	
której	Polakom	udało	się	zrzucić	jarzmo	
„braterskiej	przyjaźni”	ZSRR.

Patrzę	na	kolejne	fotografie	i	przy-
pominam	sobie	momenty,	w	których	bu-
dził	we	mnie	 złość.	Wałęsa	 z	 różańcem	
na	szyi,	Matką	Boską	w	klapie	 i	ogrom-
nym,	odpustowym	długopisem	z	papie-
żem,	 uwieczniony	 podczas	 składania	
podpisu.	Wałęsa	kabotyn.	Czułam	praw-
dziwą	wściekłość,	 gdy	 pozwolił	Milcza-
nowskiemu	na	rozpętanie	 „afery	Olina”.	
Wstydziłam	się	za	niego,	gdy	wygłaszał	
swoje	 słynne	 „nie	 chcem,	 ale	 muszem”	
czy	 „zdrowie	 wasze	 w	 gardła	 nasze”.	
Kiedy	przed	debatą	prezydencką	 chciał	

podać	Kwaśniewskiemu	nogę,	wzbudził	
wyłącznie	moją	niechęć.

Wałęsa	z	krwi	i	kości.	Wałęsa	zwy-
czajny	człowiek.	Z	całym	spektrum	ludz-
kich	wad	 i	przywar.	Nadmiernie	pewny	
siebie,	 egoistyczny,	 popadający	 w	 sa-
mozadowolenie	i	zachwyt	dla	własnych	
dokonań.	Pijący	wódkę	z	Kiszczakiem.	Z	
niejasną	przeszłością,	która	będzie	wra-
cać	 jak	 bumerang.	 Człowiek	 z	 wielkim	
talentem	do	robienia	sobie	wrogów.	Jed-
nym	z	nich	stał	się	bliski	współpracow-
nik,	Jarosław	Kaczyński.

Czy	 Wałęsa	 donosił?	 Gończe	 psy	
przeciwko	Wałęsie	zostały	wypuszczone	
nie	 pierwszy	 raz,	 to	 już	 kolejne	 oskar-
żenie	 o	 współpracę	 z	 komunistyczną	
służbą	bezpieczeństwa.	 	Wygrany	przez	
byłego	 prezydenta	 proces	 lustracyjny	 z	
2000	 roku	 tylko	 podsycił	 temperaturę	
oskarżeń.	Wałęsę	sądzono	w	trybie	kar-
nym,	co	nakazywało	sądowi	zastosować	
domniemanie	 niewinności.	 Równocze-
śnie	 sąd	 orzekał	 w	 trybie	 wyborczym,	
co	 wymuszało	 przeprowadzenie	 przy-
spieszonej,	 24.	 godzinnej	 procedury.	
Rzecznik	 Interesu	 Publicznego	 tłuma-
czył	 wówczas,	 że	 zwyczajnie	 zabrakło	
mu	 czasu	 na	 zgromadzenie	 dowodów.	
Przeciwnikom	zabrakło	okazji,	która	po-
jawiła	 się	15	 lat	później,	 gdy	zza	grobu	
przemówił	generał	Kiszczak.	W	przecho-
wywanej	przez	niego	teczce	„TW	Bolka”	
znalazły	się	oświadczenia	o	rozpoczęciu	
współpracy	 ze	 Służbą	 Bezpieczeństwa,	
notatki	 służbowe	 ze	 spotkań,	 wresz-
cie	rejestr	wypłat	gotówki.	 	„Mamy	go!”	
krzyknęli	 gromko	 polityczni	 adwersa-
rze,	Wałęsa	to	agent!	Nikt	jeszcze	nie	po-
twierdził	 autentyczności	 znalezionych	
dokumentów,	przed	Instytutem	Pamięci	
Narodowej	 tygodnie,	 jeśli	 nie	 miesiące	
pracy.	Nie	przeszkodziło	to	prawicowym	
mediom	i	politykom	wydać	wyroku.	Wa-
łęsa	winny!

Życie	 Wałęsy	 przed	 1976	 rokiem	
było	 niesłychanie	 skomplikowane.	 Na-
pięta	 sytuacja	 społeczno-polityczna,	
fala	 strajków,	 masakra	 robotników	 na	
Wybrzeżu.	W	środku	wydarzeń	27.	letni	
robotnik	stoczniowy,	który	nagle	stał	się	
częścią	 ruchu	 wolnościowego.	 Nagaby-
wany	przez	aparat	bezpieczeństwa,	wie-
lokrotnie	zatrzymywany,		szantażowany.	
Strach	przed	konsekwencjami,	 ciężarna	
żona,	 przychodzące	 na	 świat	 kolejno	
dzieci.	 Czy	 w	 takiej	 sytuacji	 można	 się	
złamać	i	podpisać	„lojalkę”?	Jestem	pew-
na,	 że	 w	 obliczu	 siły	 argumentów	 SB	

łamało	się	wielu	ludzi	Solidarności.	Czy	
to	usprawiedliwia	osoby,	decydujące	się	
na	 współpracę?	 Stanowczo	 nie,	 jednak	
zbyt	 łatwo	 osądzać	 kogoś,	 nie	 będąc	w	
jego	 sytuacji.	 Warto	 pamiętać,	 że	 wal-
ka	o	wolność	w	 latach	70.	 i	 80.	nie	po-
legała	 na	 debatach	w	 telewizji,	 pisaniu	
opinii	dla	wolnej	prasy,	czy	rozmowach	
w	 trakcie	 rodzinnego	 obiadu.	 To	 była	
wojna	z	wrogiem,	który	nie	przebaczał. 
Ci,	 którzy	 byli	 internowani	 zostawiali	
rodziny	bez	 środków	do	życia,	nie	wie-
dzieli,	kiedy	zobaczą	własne	dzieci.	Znaj-
dowali	 się	 w	 dużo	 gorszej	 sytuacji	 niż	
inni,	którzy	po	latach	pozwalali	sobie	na	
stwierdzenia,	 że	 „mieli	 trudniej,	 niż	 in-
ternowani”.

Czy	Wałęsa	donosił?	Szczerze	mó-
wiąc,	 nie	 ma	 to	 dla	 mnie	 obecnie	 zbyt	
wielkiego	znaczenia.	Wałęsa,	jeśli	nawet	
przed	 1976	 coś	 podpisał,	 zapłacił	 już	
swoją	 cenę.	 Zapłacił	 spokojem	 i	 wol-
nością,	 osłabieniem	 więzi	 z	 najbliższą	
rodziną,	 utratą	 należnego	 szacunku	we	
własnym	kraju.	Nie	będę	rozdzierać	szat,	
gdyby	 okazało	 się,	 że	 współpracował.	
Miałabym	mu	wówczas	za	złe	wyłącznie	
to,	że	nie	przyznał	się	do	tego	otwarcie.	
Liczę,	 że	 pomimo	 wyroku,	 jaki	 już	 na	
niego	 wydano,	 sprawa	 zostanie	 rzetel-
nie	 i	 uczciwie	 zbadana,	 a	 dokumentom	
przyjrzą	się	niezależni	eksperci.	Liczę	na	
to,	że	Polska,	w	której	znów	wieje	gorący	
wiatr	 historii,	 nie	 pozwoli	 zlinczować	 i	
zniszczyć	 swojego	 bohatera.	Wierzę,	 że	
znajdzie	 się	 wielu	 takich	 jak	 ja,	 którzy	
nie	byli	zwolennikami	prezydentury	Wa-
łęsy	czy	jego	decyzji	politycznych,	ale	ro-
zumieją	znaczenie	jego	osoby	dla	współ-
czesnych	 losów	 naszego	 kraju.	 My	 nie	
chcemy	 tej	 historii	 pisać	 na	 nowo.	 Nie	
chcemy	ciągnących	się	latami	procesów,	
wskutek	których	okaże	się,	że	najwybit-
niejszymi	 postaciami	 antykomunistycz-
nej	opozycji	byli	bracia	Kaczyńscy.	Wie-
lokrotnie	 słyszałam	 słowa	 Władysława	
Frasyniuka,	który	dobitnie	mówił	„Jarek	
(…),	 ciebie	 tam	nie	było”.	Lecha	Wałęsa	
był,	walczył,	pokazał	nam,	 co	 to	znaczy	
odwaga,	 odwaga	 mimo	 wszystko.	 Mię-
dzy	innymi	dzięki	niemu	jesteśmy	teraz	
w	 zjednoczonej	 Europie,	 w	 NATO.	 Sta-
liśmy	się	silnym	narodem.	A	my,	naród,	
możemy	mówić	i	pisać	o	tym,	co	nas	boli,	
co	uważamy	za	cholernie	niesprawiedli-
we.

Daria Skowera, KOD Katowice
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Według	 	 –	 mocno	 uproszczonej	 –	
definicji	 słownikowej	 społeczeństwo	
obywatelskie	 charakteryzuje	 się	aktyw-
nością	 i	 zdolnością	do	 samoorganizacji,	
w	efekcie	czego	osiąga	zamierzone	cele	
bez	 impulsu	 i	 pomocy	 struktur	 pań-
stwowych.		Pojęcie	to	(którego	rodowód	
sięga	starożytności)	wprowadził	do	lite-
ratury	oświeceniowy	filozof,	John	Locke	
przeciwstawiając	 porządek	 społeczny	
porządkowi	 natury.	 Było	 ono	 odbiciem	
przemian	społecznych,	 zachodzących	w	
ówczesnej	Europie.	O	ile	później,	u	kon-
tynuatorów	 tej	 koncepcji	 (m.in.	 Georga	
W.	 F.	 	 Hegla),	 społeczeństwo	 obywatel-
skie	powstawało	w	oparciu	o	mechani-
zmy	wytworzone	przez	państwo,	o	 tyle	
w	 Polsce	 w	 czasie	 zaborów	 koncepcja	
ta	 wiązała	 się	 z	 przymusowym	 byciem	
w	 opozycji	 do	 struktur	 państwowych	 i	
była	 realizowana	 równolegle	 z	 założe-
niami	 „pracy	 organicznej”.	 Tak	 właśnie	
funkcjonowało	w	zaborze	pruskim	 	To-
warzystwo	Oświaty	Ludowej,	mające	za	
zadanie	zakładanie	bibliotek	na	wsiach,	
Związek	Młodzieży	Polskiej	„Przyszłość”,		
które	nauczało	–	zabronionych	w	zabo-
rach	 rosyjskim	 i	 pruskim	 –	 języka	 pol-
skiego	 i	 historii	 Polski,	 czy	 też	 Towa-
rzystwo	Oświaty	Narodowej,	 krzewiące	
szkolnictwo	 i	 prowadzące	 akcję	 uświa-
domienia	narodowego.	

We	współczesnym	polskim	dyskur-
sie	politycznym	pojęcie	 „społeczeństwa	
obywatelskiego”	 zostało	w	gruncie	 rze-
czy	wypromowane	przez	komunistów	 i	
to	dwukrotnie.	Pierwszy	raz,	gdy	w	pol-
skim	tłumaczeniu	dzieł	Karola	Marksa	z	
1949	r.	termin	„społeczeństwo	cywilne”	
zostało	 zastąpione	 wyrażeniem	 „społe-
czeństwo	 obywatelskie”	 i	 drugi	 raz,	 po	
obradach	 Okrągłego	 Stołu,	 gdy	 ówcze-
sna	władza	za	nic	nie	chciała	użyć	w	sto-
sunku	do	 Solidarności	 określenia	 „ruch	
społeczny”	 i	 używała	 właśnie	 terminu	
„społeczeństwo	obywatelskie”.	W	chwili	
obecnej	 struktury	 państwowe	 najchęt-
niej	 używają	 słów	 „społeczeństwo	 oby-
watelskie”	 dla	 określenia	 działań	 orga-
nizacji	 pożytku	 publicznego,	 jednostek	
ochotniczych	straży	pożarnych,	fundacji	
itp.	Czyli	mniej	lub	bardziej	zinstytucjo-
nalizowanych	 tworów.	 Społeczeństwo 
obywatelskie jest przestrzenią działania 
instytucji, organizacji, grup społecznych 
i jednostek, rozciągającą się pomiędzy 
rodziną, państwem i rynkiem, w której 
ludzie podejmują wolną debatę na temat 
wartości składających się na wspólne do-

bro oraz dobrowolnie współdziałają ze 
sobą na rzecz realizacji wspólnych inte-
resów. To	fragment	„Strategii Wspierania 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 
na lata 2007-2013”,	publikacji	Minister-
stwa	Polityki	Społecznej.

Czy	 w	 świetle	 tych	 ustaleń	 KOD	
można	 uznać	 za	 przejaw	 funkcjonowa-
nia	społeczeństwa	obywatelskiego?	W	li-
teraturze	przedmiotu	wydziela	się	czte-
ry	 podstawowe	 funkcje	 społeczeństwa	
obywatelskiego:	1.	edukacyjną	–	kształ-
towanie	 	 świadomości	 obywatelskiej	 i	
obywatelskich	postaw;	2.	integracyjną	–	
umacnianie	spójności	społeczeństwa;	3.	
mobilizacyjną	–	inspirowanie	obywateli,	
władz	 publicznych,	 innych	 określonych		
środowisk	 do	 aktywności	 w	 procesie	
budowy	społeczeństwa	obywatelskiego;	
4.	 programową	 –	 bezpośrednie	 oddzia-
ływanie	 na	 proces	 	 budowy	 Programu	
Operacyjnego	Społeczeństwo	Obywatel-
skie	 oraz	 wzmacnianie	 pośrednich	 re-
lacji	z	 innymi	strategiami	i	programami	
operacyjnymi.	Punkt	4	świadczy	o	trak-
towaniu	 społeczeństwa	 obywatelskiego	
jako	 prorządowego,	 wpisującego	 się	 w	
politykę	społeczną	aparatu	państwa.	

Tymczasem	 KOD,	 realizując	 pozo-
stałe	 trzy	 –	 ważne	 dla	 społeczeństwa	
obywatelskiego	–	 funkcje,	podobnie	 jak	
polskie	 tajne	 organizacje	 działające	 w	
czasach	zaborów	 lub	współczesny	 ruch	
solidarnościowy	 oraz	 Komitet	 Obro-
ny	 Robotników,	 wyrasta	 ze	 społecznej	
niezgody	 na	 zastaną	 polityczną	 rzeczy-
wistość.	Mając	za	sobą	taki	rodowód,	w	
sposób	 oczywisty,	 KOD	 stoi	 w	 kontrze	
do	propozycji	zmian	wnoszonych	przez	
obecny	 rząd.	 Stoi	 także	 w	 kontrze	 do	
społeczeństwa	 typu	 autorytarnego,	 w	
którym	wszelkie	dziedziny	życia	są	pod-
porządkowane	 państwu,	 z	 jakim	 mie-
liśmy	 do	 czynienia	 w	 czasach	 PRL-u,	 a	
także	 obecnie	 (zawłaszczenie	 mediów	
publicznych,	 „ustawa	 inwigilacyjna”,	
ubezwłasnowolnienie	 Trybunału	 Kon-
stytucyjnego).	 Zbiorowa	 aktywność	
społeczna,	 jaką	 przejawia	 KOD,	 polega-
jąca	 na	 spontanicznym	 organizowaniu	
się	 i	 wspólnym	 działaniu	 grupy	 osób	
o	 podobnych	 interesach	 politycznych	
oraz	ideowych,	może	być	z	całą	pewno-
ścią	 uznana	 za	 przejaw	 „społeczeństwa	
obywatelskiego”.	Tylko	w	ten	sposób	bo-
wiem	wytwarzają	się	mechanizmy	arty-
kułowania	interesów	grupowych.	

Henryk	 Sasinowski	 w	 artykule	
Społeczeństwo obywatelskie i jego rola w 

budowie demokracji	wspomina	o	dwóch	
konstytutywnych	 dla	 społeczeństwa	
obywatelskiego	 czynnikach:	 obywatel-
skiej	 aktywności	 grupowej	 i	 świado-
mości	 obywatelskiej.	 Właśnie	 te	 dwie	
cechy	odnajdujemy	w	KODzie:	udział	w	
manifestacjach	 i	 pikietach,	 organizowa-
nie	się	w	struktury	jest	wyrazem	wspól-
nego	 działania,	 a	 głoszone	 przez	 KOD	
hasła	w	obronie	demokracji	–	wyrazem	
wzrostu	świadomości	obywatelskiej	Po-
laków.	 O	 ile	 sferę	 działania	 organizacji	
pozarządowych,	 jaką	 jest	 np.	 3	 Sektor,	
regulują	akty	prawne,	o	tyle	KOD	dopie-
ro	 wykuwa	 sobie	 formy	współistnienia	
w	 ramach	mechanizmów	państwowych	
(rejestracja	 stowarzyszenia,	 prace	 nad	
statutem).	

Zważywszy,	 że	 kształtowanie	 de-
mokracji	 w	 Polsce	 jest	 procesem	 mło-
dym	 (liczy	 sobie	 bowiem	 niespełna	 30	
lat,	podczas	gdy	dojrzałe,	demokratycz-
ne	społeczeństwa	liczą	sobie	ponad	200)	
można	uznać	KOD	za	inicjatora	budowy	
demokratycznego	 społeczeństwa	 oby-
watelskiego	 w	 ramach	 post-solidarno-
ściowego	 dyskursu	 politycznego.	 Jakie	
są	więc	 cele	 działania	 tego	 typu	 społe-
czeństwa?	 Przede	 wszystkim	 chodzi	 o	
wciągniecie	do	uczestnictwa	w	życiu	pu-
blicznym	większej	ilości	obywateli,	 jako	
wyraz	podmiotowości	tychże	obywateli.	
Po	 drugie:	 rozwój	 alternatywnych	 –	 do	
tych	 proponowanych	 przez	 państwo	 –	
form	 życia	 społecznego,	 jako	 wyrazu	
integracji	społecznej.	I	po	trzecie:	stwo-
rzenie	 podstaw	 funkcjonowania	 dobre-
go	 państwa,	 jako	 ostateczny	 rezultat	
działania	 świadomego	 społeczeństwa.	
Wiele	wskazuje	na	to,	że	w	Polsce	mamy	
do	 czynienia	 z	 obywatelską	 apatią	 (wi-
dać	 to	 chociażby	 po	 niskiej	 frekwencji	
wyborczej).	Czy	KOD	będzie	udaną	pró-
bą	 przełamania	 deficytu	 demokratycz-
nego?	Wszystko	zależy	od	tego,	jak	wielu	
ludzi	uda	się	zaangażować	w	ideę,	o	któ-
rej	pisali	autorzy	pracy	pt.	Głos w dysku-
sji na temat wizji rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego w Polsce,	 iż	 społeczeń-
stwo obywatelskie jest pewnym typem 
środowiska moralnego, umożliwiającym 
wszechstronny rozwój człowieka jako 
istoty społecznej, zdolnej do nawiązy-
wania i podtrzymywania, nawet wbrew 
przeciwnościom, solidarnej więzi z in-
nymi i zdolnej do realizacji zespołu idei 
demokratycznych, opartych na godności, 
rozumie, wolności i odpowiedzialności. 
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30	 stycznia	 2016	 roku,	 tradycyj-
nie	 na	 pl.	 Solnym	 (nazywanym	 już	 po-
wszechnie	placem	KODu)	odbył	się	sze-
ściogodzinny	 happening	 zatytułowany	
Artykuły pierwszej potrzeby. Chleb i Kon-
stytucja.	 Wydarzenie	 rozpoczęło	 się	 o	
godzinie	10.30	 i	 trwało	do	16.30.	Akcja	
miała	 charakter	 rotacyjny:	 przy	 zmie-
niającej	się	wciąż	publiczności	odbywa-
ły	 się	 na	 przemian	 prelekcje,	 wykłady,	
przyśpiewki,	 recitale	 i	 odczytania	 róż-
nych	 tekstów	 (m.in.	 Pochwała głupoty 
Erazma	z	Rotterdamu	i	fragmenty	Etyki 
wielkiej	Arystotelesa).	

O	 każdej	 pełnej	 godzinie	 (zatytu-
łowanej	w	programie	jako	Godzina	chle-

ba	 i	Konstytucji)	 był	wydawany	 świeży	
chleb	 wraz	 z	 tekstem	 ustawy	 zasadni-
czej,	łącznie	w	ilości	500	sztuk	każdego	
z	tych	artykułów	pierwszej	potrzeby.	W	
tym	czasie	aktorzy	–	Andrzej	Wilk,	Ewe-
lina	 Paszke-Lowitzsch	 i	 Igor	 Kujawski	
–	 odczytywali	 ze	 sceny	 wybrane	 frag-
menty	tego	najważniejszego	dla	polskiej	
demokracji	dokumentu.	

Podczas	 happeningu	 odbyły	 się	

także	cztery	prelekcje		popularnonauko-
we.	 Prof.	 Bartłomiej	 Nowotarski	 na	 ży-
wym	modelu	 (aktorka	 Klaudia	 Jachira)	
zademonstrował,	jak	działa	Konstytucja	
w	 podtrzymywaniu	 ustroju	 demokra-
tycznego.	Dr	Bogusław	Bednarek	(który	
zgromadził	 najliczniejszą	 widownię)	 z	
wrodzoną	 erudycją	 wygłosił	 wykład	 o	
chlebie,	dzięki	któremu	mogliśmy	dowie-
dzieć	się	o	różnicy	między	chlebem	prza-
śnym	i	razowym	oraz	jej	semantycznych	
i	praktycznych	znaczeniach.		Dodatkowo	
poznaliśmy	znaczenie	kulturowe	zacho-
wań	 związanych	 z	 wypiekaniem	 oraz	
spożywaniem	chleba,	jak	również	z	jego	
symboliką	 w	 sztuce	 i	 literaturze.	 Prof.	
Aleksander	 Labuda	 opowiedział	 nam	 o	
początkach	 KODu	 i	 w	 swojej	 prelekcji	
starał	 się	 poszukać	 odpowiedzi	 na	 py-
tanie:	Czy	KOD	jest	organizacją	politycz-
ną.	 	Wykład	ten	uzupełniło	wystąpienie	
Michała	 Korczaka,	 lidera	 wrocławskie-
go	 KODu,	 który	 zaimprowizował	 prze-
mówienie	 na	 temat	 swojej	 pracy	 pio-
nierskiej	 przy	 organizacji	 pierwszych	
wystąpień	KODu	we	Wrocławiu.	Nie	za-
brakło	 także	 wykładu	 pomysłodawcy	 i	
współorganizatora	happeningu	–	Leszka	
Budrewicza	 –	wrocławskiego	opozycjo-
nisty	z	czasów	Solidarności	i	pierwszego	
redaktora	wrocławskiego	wydania	 „Ga-
zety	Wyborczej”,	 który	 w	 sposób	 obra-
zowy	uświadomił	 zgromadzonym,	 skąd	
wziął	 się	 układ	 barw	 w	 naszej	 fladze	
narodowej	 (zainteresowanych	 odsyła-
my	 do	 publikacji	 	 Leszka	 Budrewicza).	
Prelekcje,	które		zromadziły	największą	
publiczność,	 były	 urozmaicone	 m.in.	

mini-recitalem	 wrocławskiej	 aktorki	
Klaudii	 Jachiry,	 satyryczną	 pogadanką	
o	 politycznych	 przygodach	 własnego	
kota,	którą	przygotował	satyryk	związa-
ny	ze	znanym	programem	“Studio	202”	
i	dziennikarz	Marian	Maciejewski	 	oraz	
śpiewaniem	 piosenek	 i	 kupletów	 (nie-
których	przy	dźwiękach	harmonijki	ust-
nej,	na	której	grał	Leszek	Budrewicz).

Podczas	 całej	 akcji	 działały	 dwa	
stoliki	 informacyjne,	 przy	 których	
uczestnicy	i	uczestniczki	KODu	udzielali	
informacji	 na	 temat	 struktur	 i	 działal-
ności	naszej	organizacji,	 jak	również	na	
temat	projektu	społecznej	ustawy	o	Try-
bunale	Konstytucyjnym,	 która	 jest	wła-

śnie	 przygotowywana	 przez	 KOD.Przez	
cały	 czas	 rozdawany	 był	 nasz	 biuletyn,	
który	cieszył	się	niesłabnącym	zaintere-
sowaniem.	Rozdaliśmy	łącznie	ok.	1700	
sztuk.	 Część	 egzemplarzy	 pojechała	 do	
Austrii	 i	Wielkiej	Brytanii	 (Londyn),	do	
naszej	Polonii,	co	nas	niezmiernie	cieszy.	
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HAPPENING ARTYKUŁY PIERWSZEJ POTRZEBY. 
CHLEB I KONSTYTUCJA

W	dniach	8-9	 lutego	gościła	w	Polsce	delegacja	Komisji	
Weneckiej.	 Jej	 zadaniem	 było	 zasięgnięcie	 opinii	 w	 sprawie	
ostatnich	 zmian	 zasad	 funkcjonowania	 Trybunału	 Konstytu-
cyjnego.	Delegację	zaprosił	szef	polskiego	MSZ	–	Witold	Wasz-
czykowski.	Wizyta	Komisji	związana	jest	ze	sporem	konstytu-
cyjnym,	jaki	wybuchł	wokół	TK	pod	koniec	zeszłego	roku.	Po	
szeregu	 kontrowersyjnych	 działań	 dokonanych	 przez	 parla-
ment	i	prezydenta,	w	opinii	wielu	krajowych	i	zagranicznych	
obserwatorów,	w	Polsce	zagrożona	została	równowaga	trójpo-
działu	władzy.

Członkowie	 delegacji	 spotkali	 się	m.	 in.	 z	 prezydentem	
Andrzejem	Dudą,	prezydium	Sejmu	i	Senatu,	sędziami	Trybu-
nału	 Konstytucyjnego,	 ministrem	 sprawiedliwości,	 rzeczni-
kiem	praw	obywatelskich	oraz	przedstawicielami	Helsińskiej	
Fundacji	Praw	Człowieka.	Komitet	Obrony	Demokracji	–	wów-
czas	wciąż	nieformalny	ruch	społeczny	–	wysłał	do	Komisji	list	
przedstawiający	 stanowisko	 i	 obawy	KOD	w	 sprawie	Trybu-
nału.	Przyjęcie	pełnej	opinii	w	 sprawie	 zapytania	Polski	 jest	

przewidziane	podczas	najbliższej	sesji	Komisji,	w	dniach	11-
12	marca	2016	r.

Opinia	Komisji	nie	jest	w	żaden	sposób	wiążąca	dla	kra-
ju,	wobec	którego	jest	wydawana.	Jest	jednak	istotnym	czyn-
nikiem,	opiniotwórczym	w	kraju	 i	 zagranicą.	Także	Bruksela	
za	 pośrednictwem	 Komisji	 może	 zapoznać	 się	 z	 sytuacją	 w	
danym	 kraju.	 Dalsze,	 ewentualne	 kroki	 Unii	 Europejskiej	 w	
sprawie	 polskiego	 kryzysu	 konstytucyjnego,	 będą	 zapewne	
opierały	się	na	opinii	Komisji	Weneckiej.	

Europejska	Komisja	na	rzecz	Demokracji	przez	Prawo	–	
bo	tak	brzmi	oficjalna	nazwa	Komisji	Weneckiej	–	jest	ciałem	
doradczym	Rady	Europy	 (nie	mylić	 z	UE).	Należy	do	niej	60	
państw.	Zadaniem	Komisji	jest	wydawanie	opinii	w	sprawach	
ustrojowo-konstytucyjnych,	które	dotyczą	funkcjonowania	de-
mokracji.	Komisja	powstała	w	1990	roku,	w	związku	z	proce-
sami	demokratyzacji	dokonującymi	się	w	Europie	Środkowo-
-Wschodniej.	Polska	należy	do	niej	od	1992	roku.
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       K 
MŁODOŚCI
      D DEKODER: Jak to się stało, że 

zostałeś liderem Dolnośląskiej 
Młodzieżówki KOD?

Kasper Zaręba: Od	 kiedy	 przy-
szedłem	 na	 pierwsze	 spotkanie	
KODu,	brakowało	mi	czegoś	w	ro-
dzaju	grupy	młodzieżowej.	Jak	tyl-
ko	dowiedziałem	się	o	powstaniu	
Młodzi	 KOD,	 nie	 zastanawiałem	
się	 długo	 i	 postanowiłem	 zawią-
zać	regionalną	strukturę.	I	tak	oto	stałem	się	liderem	Dol-
nośląskiego	Młodego	KODu,	ale	gdy	grupa	zacznie	na	dobre	
działać,	wykreuje	się	nowy	lider,	ja	wrócę	do	PR	:)	

D.: Kto tworzy młodzieżówkę? Co łączy tę grupę?
K. Z.: Młodzieżówkę	 tworzą	osoby	do	 trzydziestego	 roku	
życia.	Tę	grupę	łączy	przede	wszystkim	to,	że	jej	członkowie	
są	zaniepokojeni	obecną	sytuacją	w	Polsce.	Po	pierwszych	
dniach	dostaję	dużo	pozytywnych	 sygnałów	w	związku	z	
powstaniem	grupy	-	z	czego	bardzo	się	cieszę	:)	

D.: Jaki jest cel istnienia takiej grupy? Czy młodzi nie 
chcą, nie mogą działać ze starszymi od siebie?
K. Z.: Wielu	młodych	do	tej	pory	nie	mogło	odnaleźć	się	w	
grupie	ze	starszymi	od	siebie,	a	tym	samym	nie	mogli	re-
alizować	swoich	inicjatyw.	Nie	każdy	potrafi	w	grupie	ludzi	
starszych	od	siebie	przebić	się	ze	swoim	pomysłem.	Działa-
jąc	w	grupie	młodzieżowej	będą	mieli	większą	siłę	przebi-
cia,	a	współpraca	będzie	o	wiele	lepsza.	

D.: Jakie są plany na najbliższy czas? Czym chcecie się 
zajmować?
K. Z.: Spotkaliśmy	się	w	poniedziałek	22	lutego,	bo	na	po-
czątku	przede	wszystkim	trzeba	się	poznać.	Niedługo	wy-
jazd	do	Warszawy	na	marsz	My	Naród.	W	porozumieniu	z	
Arturem	Sierakowskim,	liderem	młodzieżówki	ogólnopol-
skiej,	chcemy	pomóc	przy	organizacji	tego	wydarzenia.	W	
perspektywie	długofalowej	chcemy	zająć	się	uświadamia-
niem	społeczeństwa	jakie	negatywne	skutki	wnoszą	ostat-
nie	ustawy.	Wielu	młodych	nie	wie,	czym	jest	ustawa	o	in-
wigilacji,	która	została	przedstawiona	jako	policyjna.	Przed	
nami	jeszcze	wiele	pracy,	ale	dostrzegam	w	młodzieżówce	
dolnośląskiej	 duży	 zapał	 do	 działania.	 Wszystkie	 osoby,	
które	chcą	do	nas	dołączyć	i	brać	czynny	udział	w	naszych	
działaniach	zapraszam	do	kontaktu	na	priv.	

Kasper Zaręba, młody duchem i ciałem, z cudownym poczu-
ciem humoru. Kocha swojego psa Merci, dobre wino i zieloną 
herbatę. W KOD DOLNOŚLĄSKIE pełni funkcję koordynatora 
działu PR, działu młodzieżowego i rzecznika biuletynu DE-
KODER.

Redakcja Dekodera

WYWIAD Z KASPREM ZARĘBĄ
organizatorem Dolnośląskiej 
Młodzieżówki KOD

Jestem studentką. Pracuję. Działam w Komitecie Obrony De-
mokracji. Interesuję się kulturą, sztuką, turystyką. Czy polityką? 
W pewnym stopniu tak, ale w stopniu ograniczonym. Nie jest to 
dziedzina, która zajmuje moje życie na co dzień. Bo po co się dener-
wować? Przyjemniej jest spotkać się ze znajomymi, pójść do kina, 
wyskoczyć na weekend za miasto. Oczywiście! Ale nie mogę być 
całkowicie bierna wobec polityki, bo to ona reguluje i ustala pew-
ne porządki-zasady w państwie. Zasady, które potem mają wpływ 
między innymi na to, w jaki sposób mogę spędzać czas wolny. 

Bardzo cenię sobie wolność i swobodę w podejmowaniu decy-
zji. Nie lubię jak ktoś mi mówi, co mam robić. Jestem pewna, że Wy 
też nie! Nie wyobrażam sobie, że nie mogłabym już uczestniczyć 
w ulubionym festiwalu filmowym, bo będzie przeszkadzał władzy i 
mógłby być zakończony. Nie wyobrażam sobie nie mieć prywatno-
ści podczas korzystania z telefonu, i to nie dlatego, że ktoś w komu-
nikacji miejskiej podglądałby mnie ukradkiem, lecz przez służby 
mundurowe, które bez mojej wiedzy mogą śledzić każdy mój ruch. 
Po powrocie z uczelni lubiłam obejrzeć program telewizyjny, lecz 
już go nie emitują. Nastąpiły zmiany w polskiej telewizji, „niesłusz-
ni” twórcy odeszli, nie ma dalszych emisji niektórych z programów. 
Każdy z nas ma swoje przyzwyczajenia, ulubione rzeczy. Dlacze-
go mają nam zostać zabrane, ograniczone tylko dlatego, że nie są 
zgodne z nowo przyjętym wzorcem poprawności politycznej?

Komitet Obrony Demokracji, mimo tematów politycznych, 
jest przede wszystkim działaniem o moją i Waszą wolność oraz 
prywatność. To nie jest egoistyczne nawoływanie do tego, aby po-
zwalano nam na wszystko. Chcemy tylko, żeby nie odbierano nam 
tych wolności, z których mogliśmy korzystać do tej pory. Działal-
ność w Komitecie jest zupełnie dobrowolna. Poświęcam na nią tyle 
czasu, ile mogę.

Jeśli masz trochę wolnego czasu, napisz, przyjdź, poznaj nas!

Angelika Sikora

List Angeli

PONADTO	DO	PRZECZYTANIA	NA	STRONIE	INTERNETOWEJ
www.dekoder.wroclaw.pl

Ukradli Księżyc, chcą ukraść Solidarność
Czy KOD stanie się partią polityczną?
O rzekomej apolityczności KODu
Artykuł 55. Kilka słów o trudach obrony dobrego imienia Polski
Co dalej?
A	także	wiersze,	kuplety,	relacje	z	życia	społeczności	KODu

„Jedna rzecz znakomicie zastępuje doświadczenie: 
młodość.” Maurice Chevalier
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Jarek Kaczyński naszym przyjacielem jest!…	 –	 taki	 tekst,	
na	melodię	popularnej	przyśpiewki	Glory, glory, Alleluja!	po-
winniśmy	 śpiewać	 na	 każdej	 manifestacji	 Komitetu	 Obrony	
Demokracji.

Nikt	bardziej	na	to	nie	zasługuje.	Nikt	nie	zrobił	tyle	do-
brego	dla	KODu,	 ile	uczynił	 ten	człowiek,	który	posiada	dziś	
największą	 władzę.	 Władzę	 porównywalną	 tylko	 z	 byłymi	
I-szymi	 sekretarzami	partii,	 której	nazwy	nie	 trzeba	wymie-
niać.	Komitet	powstał	przecież	w	odpowiedzi	na	pierwsze	ru-
chy	nowej	ekipy,	która	zamiast	zająć	się	obiecaną	w	kampanii	
wyborczej	poprawą	„ciężkiego	losu”	Polaków,	zajęła	się	nisz-
czeniem	 demokratycznych	 struktur	 państwa,	 zaczynając	 od	
Trybunału	Konstytucyjnego.	Tak,	to	nie	kto	inny,	jak	Jarosław	i	
jego	wierni	słudzy	wywołali	w	narodzie	ducha	sprzeciwu.	Du-
cha,	który	szybko	natchnął	wielu	ludzi.	Wielkie	dzięki!	

Ale	to	 jeszcze	nic!	Od	samego	początku,	ogarnięci	amo-
kiem	wyborczego	 sukcesu	 i	 przejęciem	władzy,	 politycy	 „je-
dynie	słusznej”	partii	 i	 ich	tuby	propagandowe	robili,	 i	nadal	
robią	wszystko,	aby	nasz	KOD	prężnie	się	rozwijał!	Jakże	pięk-
ne	słowa	wygłosił	prezes	w	TV	Republika:	„...To jest w genach 
niektórych ludzi, tego najgorszego sortu Polaków. Ten najgorszy 
sort Polaków jest niesłychanie aktywny, bo czuje się zagrożony...” 
.	To	było,	co	prawda,	o	innych	ludziach,	ale	wszyscy	odebrali	te	
słowa	 jako	podział	Polaków	na	kaczolubnych	 i	 resztę.	Ludzie	
zapisywali	się	gremialnie	na	fejsbukową	stronę	KODu	i	maso-
wo	przyszli	na	manifestację.	Mało	tego,	wielu	z	nich	przyniosło	
z	sobą	tabliczkę:	Jestem gorszego sortu.	Od	tego	czasu	znaczki	
z	podobnym	napisem	są	dumnie	noszone	przez	zwolenników	
KOD	 i	wywołują	 uśmiech	 aprobaty	 u	 napotkanych	 rodaków.	
Jarku,	to	był	strzał	w	dziesiątkę!

Nazajutrz	 po	 pierwszych	 manifestacjach	 (12.12.2015)	
wódz	znów	przemówił.	Jakże	i	to	było	miłe!	Przemiłe	nawet!	
Na	końcu	jego	artystycznego	występu	padły	(z	ust	suflera)	cu-
downe	słowa:	komuniści i złodzieje!	Przemiłe	 to	było,	ponie-
waż	pokazał	w	tym	momencie	jak	bardzo	jesteśmy	mu	bliscy!	
Przecież	zarówno	jedni	jak	i	drudzy	są	jego	ulubieńcami,	są	w	
jego	 najbliższym	 otoczeniu.	 Do	 komunistów	ma,	 co	 prawda,	
trochę	żalu,	że	nie	przymknęli	go	13	grudnia	choćby	na	dwa	
tygodnie,	przez	co	ma	niezręczną	lukę	w	życiorysie,		ale	i	tak	
lubi	ich	od	dawna!	Wystarczy	wymienić	Kryżego,	Jasińskiego	
a	ostatnio	Piotrowicza,	którego	uczynił	Pierwszym	Siepaczem	
Demokracji.	Ci	drudzy	 też	się	cieszą	 jego	względami!	 	Znane	
są	„lepkie	rączki”	jakie	mieli	w	młodości		koledzy:	Joachim	B.	
I	 Stanisław	 P.,	 co	 nie	 przeszkadza	 im	 cieszyć	 się	 względami	
miłościwego	 prezesa.	 Również	 niedawni	 bohaterowie	 „afery	
madryckiej”,	po	krótkim	postawieniu	do	kąta,	po	kolei	doznają	
łask	w	postaci	 intratnych	posadek.	Skoro	 Jaruś	ma	serducho	
otwarte	dla	 jednych	 i	 drugich,	 to	nas,	 umieszczonych	w	 tym	
samym	kotle,	też	kocha!!!	Wzruszam	się	na	samą	myśl...

Po	takich	wyraźnych	„gestach	przyjaźni”	do	pomocy	KO-
D-owi	ruszyły	rzesze	poddanych.	Ten	nazywany	przez	niektó-
rych	prezydentem,	nieco	wstrzemięźliwie,	tylko	raz	pomógł.	W	
wywiadzie	dla	BBC	uprzejmie	wykazał	się	znajomością	z	nami:	
„Te demonstracje składają się przede wszystkim z tych, którzy 
ostatnio rządzili Polską i zostali odsunięci od władzy przez pol-
skich wyborców....”.	Że	też	nikt	z	nas	nie	dostrzegł	go	w	tłumie!	
A	 przecież	 musiał	 tam	 być,	 skoro	 wszystkich	 rozpoznał!	 W	
każdym	razie	sprawił,	że	znów	szeregi	KODu	wzbogaciły	się	o	
kolejne	tysiące.	Co	prawda,	może	nie	tych,	co	by	chciała	głowa	

państwa,	ale	akurat	tych,	na	których	nam	zależy.	Oni	bowiem	
niczego	jeszcze	nie	stracili,	ale	zdają	sobie	sprawę,	że	tracą	coś	
najcenniejszego:	WOLNOŚĆ.	A	 tak	na	marginesie:	 określenie	
„głowa	państwa”	 jest	 tutaj	użyte	w	 takim	samym	kontekście	
jak	„głowa	rodziny”	w	odniesieniu	do	największego	pantofla-
rza,	którego	to	głową	obraca	nieustannie	wiadoma	szyja...

Pani	premier	też	nie	chce	być	obojętną	na	losy	KODu	i	też	

od	czasu	do	czasu	pomaga	nam,	jak	tylko	potrafi!	W	słynnym	
wywiadzie	dla	TVN24	była	uprzejma	wkurzyć	i	 jednocześnie	
zjednać	 nam	 nowych	 sympatyków	 stwierdzeniem:	 „protesty 
organizują ci, którzy utracili władzę i wpływy”,	i	oskarżyła	or-
ganizatorów	o	„próbę narzucenia przekazu, że w Polsce dzieją 
się rzeczy niesamowite”.	 Nocne	 uchwalanie	 ustaw,	 łamiących	
Konstytucję,	 zawożenie	 tychże	 nad	 ranem	 do	 prezydenta	 i	
przypilnowanie,	 aby	 je	 podpisał	w	pidżamie,	 to	 przecież	nic	
niesamowitego!	 To	 przecież	 normalka!	 Po	 tym	 wystąpieniu	
nawet	w	rodzinnych	Brzeszczach	 ludzie	pokazali,	 że	 jej	 chęć	
pomocy	zadziałała!	Wielkie	dzięki!

Zasługi	dla	KODu	dwojga	największych	lokajów	Jarosła-
wa	nie	są	imponujące.		Bledną	przy	dobroczynnych	wyczynach	
urzędników	jednej	i	drugiej	kancelarii:	Beaty	Kempy	i	Krzysz-
tofa	Szczerskiego.	

To	 są	 jedni	 z	 największych	 naszych	 przyjaciół!	 Nie	ma	
miejsca	na	przytoczenie	wszystkich	ich	zasług,	ale	wspomnieć	
należy	 o	 bezcennych	 wypowiedziach	 przybocznej	 pani	 pre-
mier:	„demokracja nie jest zagrożona i sam fakt, że ludzie wyszli 
na ulicę jest tego dowodem”,	albo:	„Patrząc na statystyki, widzę, 
że ten ruch słabnie”.	To	właśnie	po	jej	wypowiedziach	spotka-
łem	po	raz	pierwszy	na	manifestacji	człowieka	(podobno	z	Sy-
cowa)	z	kartką:	Przepraszam,	że	głosowałem	na	PiS!	Jesteśmy	
wdzięczni,	Beatko!	Jedna	i	druga!		

Prawa	 ręka	 notariusza	 PiS-u	 już	 kilka	 razy	 starał	 się	
przysłużyć	w	 dziele	 jednoczenia	 szeregów	KODu,	 ale	 do	 pa-
miętników	 zapisał	 się	 głównie	 tym,	 że	 zaproponował	 nowy	
sortownik	Polaków	-	tym	razem	odzieżowy:		-	„Wczoraj w Kra-
kowie	–	powiedział	w	TVP	Info	-	widziałem rozchodzących się 
po demonstracji ludzi. To był absolutny establishment w mieście, 
ludzie w futrach, norkach”. 

dokończenie na stronie 8

DZIĘKUJEMY CI,  JARKU
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Tego	 samego	 dnia,	 przypadkiem,	 wtórował	 mu	 wice-
marszałek	 sejmu.	 Mówiąc,	 że	 demokracja	 ma	 się	 świetnie,	
dodał:	 „...starsi mogą wyjść w swoich futrach z szynszyli czy 
innych zwierzątek, które kiedyś biegały po lesie i poskakać na 
mrozie...”			To	miał	być	przekaz	dla	„biednych”	ludzi,	o	których	
walczy	nowa	władza.	Nie	zauważyła	go	niestety	pewna	pani	
senator	z	nowego	nadania,	która	tego	samego	dnia	wzbudziła	
sensację	w	jednym	z	centrów	handlowych	paradując	w	futrze	
do	kostek...		A	KOD?	Znów	tysiące	zapragnęły	dołączyć	do	es-
tablishmentu.	Zwolenników	przybyło!		Co	prawda	w	zwykłych	
kurtkach,	ale	za	to	czystych...

Pomocników	KODu	 jest	w	 szeregach	nowej	władzy	na-
prawdę	 dużo!	 Starają	 się	 jak	 mogą.	 Wszystkich	 nie	 sposób	
wymienić,	bo	każdego	niemal	dnia	posłowie,	publicyści	„bez-
stronnych”	mediów	i	inni	fani	starają	się	powiedzieć	coś	mą-
drego.	 Coś,	 czym	mogą	 się	 podlizać	 Jarosławowi,	 który	 wy-
raźnie	 określił	 linię	 wspomagania	 działań	 Komitetu	 Obrony	
Demokracji.	 Nie	 wszyscy	 są	 oryginalni	 w	 swoich	 wypowie-
dziach,	 najczęściej	 używają	 argumentu:	 „demokracja ma się 
dobrze bo możecie wychodzić na ulicę”.	Usłyszeliśmy	to,	miedzy	
innymi	z	ust	Błaszczaka,	Brudzińskiego,	Kempy,	Macierewicza,	
Pawłowicz	 i	wielu	 innych.	Świetnie!	Skoro	takie	 „autorytety”	
zezwalają	nam	manifestować,	ba	–	nawet	zapraszają,	to	chęt-
nie	skorzystamy!	Dziękujemy	za	poparcie!	

Musimy	 się	 przyznać,	 że	 przez	 wiele	 tygodni	 niepokój	
budziło	w	nas	milczenie	Jarosława	Gowina.	Nagabywany	przez	
dziennikarzy	o	Trybunał	Konstytucyjny,	milczał	zawzięcie.	Już	

pojawiały	się	komentarze,	że	może	on	pierwszy	wyłamie	się	 
z	 prawych	 i	 sprawiedliwych,	 i	 nie	 pomoże	 KOD-owi	 rozwi-
nąć	 	skrzydeł.	Cisza	w	jego	ustach	stawała	się	dramatyczna...	
Aż	wreszcie	 	przemówił!	 	 I	 to	 jak!!!	Dołożył	do	pieca	w	 iście	
mistrzowskim	 stylu!	 Od	 kilkunastu	 dni	 publicyści,	 politycy	
i	 jego	podwładni	–	naukowcy	nie	mogą	wyjść	z	podziwu	nad	
poziomem	taktu,	kultury,	 i	znawstwa	tematu!	W	rozmowie	z	
Moniką	Olejnik	stwierdził,	że	istnieje	związek	protestujących	
KOD-owiczów	ze	stalinizmem!!!	Kluczowym	było	zdanie:	„Zna 
pani takie pojęcie „resortowe wnuki” i „resortowe dzieci”? Dziad 
Kijowskiego związany był z komunistycznym aparatem repre-
sji.”	Tego	się	nikt	nie	spodziewał!	Takiej	ilości	plwocin	na	Ma-
teusza	i	KOD	jeszcze	nikt	z	siebie	nie	wydalił!	Tak	się	złożyło,	
że	redakcja	DEKODERA	spotkała	się	z	Kijowskim	dokładnie	na	

drugi	dzień!	Był	już	dokładnie	wytarty,	osuszony	i...	uśmiech-
nięty	jak	nigdy!	Wiedział	już,	że	pomoc	tak	prawego	i	sprawie-
dliwego	człowieka	okaże	się	bezcenna.	I	tak	się	stało!	Kilkuset	
naukowców	wystosowało	list	do	G.	(stosowny	skrót,	prawda?),	
komentatorzy	polityczni	w	Polsce	i	Europie	wielokrotnie	roz-
wodzą	się	nad	tymi	obelgami,	ludzie	nie	milkną.	KOD	znów	zy-
skał	na	popularności	o	kilka	procent!	Potwierdziły	to	sondaże,	
w	których	okazało	się	że	popiera	nas	juz	46%	społeczeństwa,	
dużo	więcej	niż	rządzących!	Jeszcze	raz	się	okazało,	że	wszyst-
kie	Jarki	to	fajne	chłopaki!

Komitet	 Obrony	 Demokracji	 działa	 w	 sposób	 planowy.	
Lada	 dzień,	 po	 zarejestrowaniu,	 przystąpimy	 do	 tworzenia	
struktur	 zgodnie	 ze	 Statutem.	 Wybierzemy	 ludzi,	 którzy	 na	
różnych	 szczeblach	 pokierują	 działaniami.	 Redakcja	 DEKO-
DERA	ma	nadzieję,	że	z	czasem,	jak	większość	szanujących	się	
stowarzyszeń,	KOD	ustanowi	własne	odznaki	honorowe.	Bę-
dziemy	je	przyznawać	ludziom,	którzy	dla	KODu	zrobili	wiele	
dobrego...	 Już	 dziś	 składamy	wniosek,	 aby	 jednego	 z	 pierw-
szych	odznaczyć	naszego	dobroczyńcę	–	Jarosława.	Należy	mu	
się	to	jak	psu	buda!	

Jeśli	ktoś	uważa,	że	będzie	to	zbyt	małe	podziękowanie	
–		propozycje	mile	widziane!

deKODerek

PRZECZYTAŁEŚ?  PODAJ DALEJ!

Rys. K.S.
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