
Podobno najtrudniej być proro-
kiem we własnym kraju. Coś na ten 
temat może powiedzieć Krzysztof 
Łoziński, działacz opozycji w czasach 
PRL, a także pisarz i reportażysta. 
Parokrotnie w swoim dorobku publi-
cysty zapowiedział przełomowe mo-
menty dla polskiej historii i dopiero 
za ostatnim razem jego tekst nie zo-
stał zignorowany. Tym razem jednak, 
nie tyle przewidział co się wydarzy, 
lecz bardziej wykreował nową rze-
czywistość. Jego tekst powołał do 
życia KOD.

Jest rok 1984 (nie orwellowski, 
prawdziwy) – „Solidarność” znaj-
duje się w podziemiu. Stan wojen-
ny się już skończył, lecz ani władza, 
ani opozycja nie są w stanie ruszyć  
z miejsca. Społeczeństwo popadło  
w marazm, dawny entuzjazm Sierp-
nia '80 wygasł. Nikt nie wierzy już 
w lepsze czasy, ma być i jest jak jest 
– ciężko. W tym czasie Krzysztof Ło-
ziński pisze tekst, w którym stwier-
dza, że w przeciągu 10 lat system  

komunistyczny się załamie, a Zwią-
zek Radziecki upadnie. Jednak nikt  
nie chce go wydrukować – i nie cho-
dzi oczywiście o oficjalne wydawnic-
twa czy prasę. W całym podziemiu 
nikt nie chce go wydrukować. Nikt 
nie wierzy, że to co opisuje Łoziński, 
może być realne. Tymczasem sankcje 
Zachodu wobec ZSRR i jego satelitów, 
oraz postęp technologiczny, któremu 
nie są w stanie sprostać zniewolo-
ne społeczeństwa państw komuni-
stycznych, przyczynia się do mur-
szenia reżimów bloku wschodniego.  

W 1987 roku „Solidarność” wycho-
dzi z podziemia, w 1988 zasiada do 
rozmów z rządem. W 1989 docho-
dzi do częściowo wolnych wyborów,  
a w 1990 PRL jest już przeszłością.  
W 1991 do historii przechodzi rów-
nież ZSRR. Nie do uwierzenia!

Jest rok 2015, zbliżają się wybo-
ry parlamentarne. Krzysztof Łoziń-
ski wraz z Piotrem Rachtanem piszą 
„Raport Gęgaczy”, w którym dobitnie, 
jasno i konkretnie wytykają kłam-
stwa obozu PiS. Naturalnym wydaje 
się, że rządząca PO czy liberalne me-
dia będą zainteresowane taką publi-
kacją. Nic z tego. Platforma w ogóle 
nie wspiera i nie nagłaśnia premiery 
książki. Na konferencji prasowej zor-
ganizowanej w dniu premiery poja-
wia się jedna telewizja, która na do-
datek nie emituje materiału. Raport 
trafia do zaledwie 6 księgarń w całej 
Polsce. W pozostałych wolą ekspo-
nować najnowszą biografię Kaczyń-
skiego, pełną przekłamań, które Ra-
port opisuje. Oportunizm podszyty 
strachem? Pewnie tak, wszyscy spo-
dziewają się zwycięstwa PiS. Z jed-
nej strony „Raport Gęgaczy” nie jest 
jedyną publikacją ostrzegającą przed 
rządami PiS, z drugiej jest jedną  
z niewielu, która zgromadziła tak 

dużo konkretnych faktów potwier-
dzających ogólne tezy o antyde-
mokratycznym i łamiącym prawo 
charakterze przyszłej władzy partii 
Kaczyńskiego. Czemu się nie przebi-
ła? Być może powstała za późno, gdy 
już wszyscy pogodzili się z tym jak 
będzie i strach przed krytyką przy-
szłej władzy był silniejszy niż chęć 
dotarcia do prawdy.

Wciąż jest rok 2015, lecz już po 
wyborach. PiS mówi o szybkiej re-
alizacji obietnic, ale jeszcze szyb-
ciej zabiera się za sprawę, której 

w kampanii wyborczej nie było 
wcale – atakuje Trybunał Konsty-
tucyjny. Krzysztof Łoziński pisze 
tekst do portalu „Studio Opinii”,  
w którym wyraża potrzebę powoła-
nia czegoś na wzór KOR, ale w celu 
obrony Demokracji. Tak rodzi się idea 
KOD – Komitetu Obrony Demokracji. 
Nikt nie spodziewał się, że wezwa-
nie, podjęte przez działacza społecz-
nego, Mateusza Kijowskiego, wywoła 
taki odzew i pociągnie za sobą tylu 
ludzi. Resztę historii znamy, kolejne 
karty są dopiero do napisania. Jed-
nak tym razem z dużym prawdopo-
dobieństwem można powiedzieć, 
że proroctwo Krzysztofa Łozińskie-
go może przestawić bieg historii.  
Na lepszy tor.
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DEKODER: Jak to się stało, że 
taka młoda osoba, jak Ty zosta-
ła przewodniczącą polskiej Partii 
Zieloni?

MAŁGORZATA TRACZ: Od zawsze 
działałam społecznie i politycznie.  
Z koleżankami założyłyśmy Stowa-
rzyszenie Aktywnych Społecznie 
Trampolina, które działa z mieszkań-
cami Nadodrza. Jako studentka dzia-
łałam w Stowarzyszeniu Młoda So-
cjaldemokracja, potem miałam kilka 
lat przerwy na intensywniejsze życie 
zawodowe, a później zdecydowałam 
się zapisać do Zielonych. Początkowo 
działałam we Wrocławiu, zostałam tu 
przewodniczącą koła, a w maju 2015 
zostałam wybrana na przewodniczą-
cą całej Partii. Uważam, że aby żyć w 
kraju, który lubimy, nie możemy stać 
z boku, lecz musimy aktywnie uczest-
niczyć w jego kształtowaniu.

Polska jest młodą demokracją  
i tym ważniejsze jest docenianie de-
mokratycznych wartości i wykorzy-
stywanie dostępnych narzędzi.

Czy to przekonanie stało za 
Twoim zaangażowaniem także  
w działania KODu?

Działając społecznie, zauważyłam, 
że na mało rzeczy, szczególnie syste-
mowych, mogę mieć wpływ. A wpływ 
ten umożliwia działanie polityczne.

Jako PZ byliśmy pierwszą partią, 
która poparła KOD. Wynikało to po 
prostu z podzielania tych samych 
wartości i dostrzegania zagrożenia 
związanego z działaniami rządów 
w sprawie TK. Naturalne było to, że 
jako partia bardzo mocno nastawiona 
na demokratyczne wartości i społe-
czeństwo obywatelskie, zaangażowa-
liśmy się w KOD. I wciąż doceniamy 
jego wartość, działania i energię, jaką 
wkłada w budowanie prawdziwie 
obywatelskiego społeczeństwa.

W ostatnich wyborach starto-

wałaś do Sejmu. Czy w kolejnych 
wyborach też masz taki zamiar? 
Będzie ponowny sojusz Zielonych 
z innymi partiami, czy chcecie pró-
bować  wejść do Sejmu samodziel-
nie?

Tak jak wspomniałam wcześniej, 
celem Zielonych nie jest władza dla 
samej władzy. Traktujemy ją jako 
narzędzie do zrealizowania szerszej 
wizji otwartego, demokratycznego  
i solidarnego społeczeństwa, świa-
domego kończących się zasobów na-
turalnych i szanującego środowisko,  
w którym żyjemy. Wiemy, że aby móc 
wprowadzać w życie zielone postu-
laty i kształtować rozwój Polski mu-
simy być w parlamencie i musimy 
współpracować z podobnie myślący-
mi politykami i polityczkami. Chcemy, 
by było ich w przyszłym Sejmie jak 
najwięcej. 

Czym jako polityk chciałabyś 
przekonać do siebie i swojego pro-
gramu Polaków?

Przede wszystkim szczerością. 
Wierzę, że wartości Zielonych są po-
dzielane przez wielu przyzwoitych 
ludzi, a obserwując obecną sytuację 
polityczną i społeczną uważam, że za 
kilka lat staną się bardzo aktualne. 

Czy Twoim zdaniem przeciętny 
polski obywatel jest zaniepokojo-
ny łamaniem standardów demo-
kratycznych w Polsce?

Ogromy ruch społeczny, jaki po-
wstał wokół KODu, pokazuje, że lu-
dziom zależy na demokratycznym 
państwie, w którym nie są łamane 
rządy prawa, a społeczeństwo nie 
dzieli się na lepszych i gorszych. 
Przez wiele lat Polki i Polacy byli nie-
co uśpieni „ciepłą wodą w kranie”: 
dotacje unijne płynęły szerokim stru-
mieniem, otwarte granice umożliwiły 
naukę i pracę w innych państwach, 
w miastach powstawały nowe biu-
rowce. Ale powrotu do tych czasów 

już nie ma, bo jesteśmy w innym 
punkcie naszej historii, gdzie nie tyl-
ko czerpiemy garściami z benefitów 
przynależności do Unii Europejskiej, 
lecz musimy też zacząć dawać coś od 
siebie, zarówno w kwestii finansowej, 
jak i przestrzegania unijnych polityk. 
Co więcej, obecny rząd nie bawi się 
w konwenanse i w odróżnieniu od 
poprzednich nie działa „w białych 
rękawiczkach”. To powoduje sprze-
ciw społeczeństwa. I bardzo dobrze, 
bo w końcu po latach „ciepłej wody  
w kranie” budzi się w Polsce prawdzi-
we społeczeństwo obywatelskie, któ-
re dostrzega, że tworzenie wspólnoty 
zwanej państwem to obowiązek każ-
dego i każdej z nas. 

Nawiązując do unijnej polityki: 
odnoszę wrażenie, że obecny rząd 
i partia rządząca wygrali wybory 
m.in. z tego powodu, że wykorzy-
stali lęk Polaków przed imigran-
tami. Jak Twoim zdaniem powinna 
wyglądać dalsza polityka Polski 
wobec uchodźców? Czy widzisz 
szansę na kompromis z zalecenia-
mi UE w tej kwestii?

Jesteśmy częścią Unii Europejskiej 
i nie możemy dalej mieć podejścia, 
że tylko czerpiemy z bycia w unij-
nych strukturach. Unia jest nie tylko 
porozumieniem gospodarczym, ale 
także schillerowską wspólnotą ludzi, 
dla których najważniejsze są warto-
ści demokratyczne i idee solidarno-
ści. Musimy sobie jasno powiedzieć, 
że kryzys migracyjny sam nie znik-
nie. Nasilające się klęski żywiołowe 
związane ze zmianami klimatu oraz 
wojny, często wywoływane przez 
mocarstwową politykę Stanów Zjed-
noczonych i Europy, będą się tylko 
nasilać. Za kilka lat do drzwi Europy 
może pukać nie milion, ale dziesięć 
milionów uchodźców, zmuszony do 
ucieczki ze swoich domów i krajów. 
Oni nie będą szukać lepszego życia 
w Europie, będą po prostu zmuszeni 

Żyć tak, by dbać o ludzi 
wywiad z Małgorzatą Tracz
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do przyjazdu do Europy w momen-
cie, gdy w ich krajach trwają działania 
wojenne i giną ludzie. Kryzys migra-
cyjny jest to w chwili obecnej głów-
ne wyzwanie stojące nie tylko przed 
UE, ale także przed całym światem.  
W kontekście europejskim w rozwią-
zaniu kryzysu migracyjnego potrzeb-
na jest solidarność z uchodźcami oraz 
z innymi państwami UE, wypracowa-

nie i zaakceptowanie wspólnego mo-
delu polityki azylowej. Obecny model 
integracji i sposobu funkcjonowa-
nia społeczeństwa w Europie się nie 
sprawdził. Trzeba znaleźć nowy mo-
del. W interesie Polski jest to, by za-
żegnać kryzys migracyjny, gdyż jego 
eskalacja i ciągła problematyczność 
wzmacnia skrajną prorosyjską pra-
wicę pokroju Marii Le Pen we Francji 
lub AfD (Alternative für Deutschland). 
Jeśli nie będziemy solidarni i będzie-
my kontynuowali negowanie wspól-
nej polityki migracyjnej, to w każdym 
z dalszych scenariuszy zostaniemy 
sami. Tym bardziej, że reszta krajów 
wyszehradzkich jawnie flirtuje z Ro-
sją, a państwa bałtyckie nie są silny-
mi sojusznikami. Nie o takie sojusze  
w polityce zagranicznej nam chodzi.

O niebezpieczeństwie płyną-
cym ze strony takich partii jak AfD 
wspominała też Rebecca Harms, 
którą niedawno gościliście w Pol-
sce i która także udzieliła wywia-
du dla naszego biuletynu. Zgodzisz 
się, że cała Europa skręca obecnie 
bardziej "w prawo"? Że do głosu 
dochodzą coraz silniejsze partie 
nacjonalistyczne?

Jest ogromna polaryzacja społe-
czeństwa. Nie tylko w Polsce czy Eu-
ropie, także w USA, gdzie trwa kam-
pania wyborcza i wyniki są wielce 
niepewne. W Europie mamy wiele 
skrajnie prawicowych rządów, przy-
kład wyborów prezydenckich w Au-
strii czy niedawne głosowanie ws. 
Brexitu pokazują skalę zjawiska.

Jak myślisz, czym 
jest spowodowane to 
zainteresowanie spo-
łeczeństwa partiami 
nacjonalistycznymi, 
skrajnie prawicowy-
mi?

To czy Europa  
i świat skręca ostro  
w prawo zależy od za-
angażowania obywate-
li i obywatelek różnych 
państw.

Partie nacjonali-
styczne mają prosty 
przekaz: wróg, strach, 
zagrożenie. Czysty 

populizm i odwołanie do sytuacji tu  
i teraz bez patrzenia na długofalowe 
konsekwencje i skutki określonych 
decyzji. Bez dostrzegania szerszej 
perspektywy powiązań i zależności 
międzynarodowych. Okopywanie się 
na określonych pozycjach w poczuciu 
zagrożenia. Takie przypadki znamy  
z historii, nie kończą się one dobrze.

Wróćmy do działań proekolo-
gicznych. Czy Zieloni planują jakieś 
bardziej radykalne działania w ob-
liczu zmiany polskiej polityki wo-
bec OZE i Puszczy Białowieskiej? 
Wydaje się bowiem, że obecnie 
prowadzone działania nie przyno-
szą skutku?

A czy jakiekolwiek działania 
przy obecnym układzie sił politycz-
nych przynoszą skutek? Nie będąc 
w Parlamencie, możemy co najwy-
żej odwoływać się do metod nacisku 
społecznego, narzędzi demokracji 
obywatelskiej i żądania wywiązywa-
nia się z umów międzynarodowych. 

Na bieżąco śledzimy poczyna-
nia rządu, w szczególności Ministra 
Środowiska oraz Ministra Energii. 
Bardzo martwi nas sytuacja Puszczy 
Białowieskiej, której wycinka jest 

oczkiem w głowie ministra 
Szyszki. „Minister niszczenia 
środowiska” Jan Szyszko od 
wielu lat działa na niekorzyść 
przyrody w Polsce. Mamy w 
zanadrzu kilka pomysłów na 
punktowanie działań rządu  
i wywarcia na niego presji 
społecznej. Liczę na to, że KOD poprze 
nas w tych działaniach, tak jak poparł 
w sprawie Puszczy Białowieskiej.

Jesteś z wykształcenia polo-
nistką. Czy wiedza wyniesiona ze 
studiów pomaga Ci jakoś w życiu,  
w Twojej działalności społecznej? 
Pytam, bo dziś studia humanistycz-
ne są niejako w pogardzie – liczą 
się tylko kierunki ścisłe, po któ-
rych jest pewne zatrudnienie.

Z tym zatrudnieniem bywa różnie: 
żadne studia nie gwarantują świetnie 
płatnej pracy. Uważam, że nauczyć się 
można wszystkiego, ale to umiejęt-
ność współpracy i budowania relacji 
międzyludzkich odgrywają kluczową 
rolę. Jestem dumna z ukończenia stu-
diów polonistycznych na UWr – na-
byłam dzięki nim wiedzę o świecie, 
kulturze i „obycie”. Zawsze intereso-
wałam się polityką i sprawami mię-
dzynarodowymi, więc studiowałam 
także stosunki międzynarodowe. Ale 
tak naprawdę więcej niż studia dała 
mi działalność społeczna i politycz-
na, a także podejmowanie nowych 
zawodowych wyzwań i rozszerzanie 
zakresu umiejętności.

Czy masz jakieś motto życiowe?
Moje motto życiowe jest proste: 

żyć tak, by dbać o ludzi i otaczającą 
nas naturę, dążyć do stworzenia lep-
szej Polski, Unii Europejskiej i świata 
dla nas i dla przyszłych pokoleń.

DWŻ

Małgorzata Tracz – absolwentka po-
lonistyki i stosunków międzynarodowych, 
zawodowo zajmuje się prowadzeniem  
i organizacją szkoleń. Miejska aktywist-
ka, współzałożycielka Stowarzyszenia 
„Trampolina”, członkini Stowarzyszenia 
Eko-Unia. Jedna z inicjatorek Zielonej Tra-
sy Śródmiejskiej we Wrocławiu oraz Wro-
cławskiego Referendum 2015. Od 2015 
roku przewodnicząca Partii Zieloni.

fot. archiwum własne
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Czy można wybrać dla sie-
bie dobry dzień na umieranie? 
8 września 1968 roku, w nie-
dzielę, Ryszard Siwiec powie-
dział żonie, że jedzie służbo-
wo do Tarnobrzegu. Ubrał się  
w jasnoniebieski garnitur 
i beret. Pojechał jednak do 

Warszawy, na Stadion Dziesięciolecia, 
gdzie odbywały się centralne obchody 
dożynkowe. 

W pociągu napisał list pożegnalny 
do żony:  Kochana Marysiu, nie płacz. 
Szkoda sił, a będą ci potrzebne. Jestem 
pewny, że to dla tej chwili żyłem 60 lat. 
Wybacz, nie można było inaczej. Po to, 
żeby nie zginęła prawda, człowieczeń-
stwo, wolność, ginę, a to mniejsze zło 
niż śmierć milionów. Nie przyjeżdżaj 
do Warszawy. Mnie już nikt nic nie po-
może. Dojeżdżamy do Warszawy, piszę 
w pociągu, dlatego krzywo. Jest mi tak 
dobrze, czuję spokój wewnętrzny jak ni-
gdy w życiu. Ten list, przejęty przez SB, 
dotrze do Marii Siwiec po 22 latach. 

Na stadionie zgromadzonych było 
ok. 100 tys. ludzi. Wśród nich był I se-
kretarz KC – Wiesław Gomułka i wy-
soko postawieni urzędnicy partyjni. 
Dzień był upalny, z nieba lał się żar. 
Kwadrans po południu Ryszard Siwiec 
zapalił pierwszą zapałkę, wcześniej 
oblał się benzyną i rozrzucił ulotki-
-protesty przeciwko agresji na Czecho-
słowację. Z relacji świadków wynika, 
że cały czas, gdy płonęło na nim ubra-
nie, wznosił okrzyki o wolności. W jego 
teczce esbecy znaleźli sztandar biało-
-czerwony. 

Siwiec trafił do Szpitala Praskie-
go – poparzeniu uległo 85 procent 
powierzchni  jego ciała. Był cały czas 
przytomny, zmarł po czterech dniach. 
Esbecy na magnetofon nagrywali jego 
wypowiedzi: Ginę po to, żeby zwycię-
żyła prawda, żeby zwyciężyło człowie-
czeństwo i żeby zwyciężyła miłość. Ginę 
po to, żeby zginęło kłamstwo, zginęła 
nienawiść i zginął terror. 

Jego protest zatuszowano. Esbecy 
rozpuścili plotkę, że podpalił się nie-
zrównoważony psychicznie człowiek.  
Że przyczyną był alkohol pity na stadio-

nie przez Siwca. To dlatego Jan Palach, 
który powtórzył gest Siwca 16 stycznia 
1969 roku, nie był jego naśladowcą, bo 
wiadomość ta nie przebiła się do opinii 
publicznej. Siwiec natomiast inspirację 
czerpał prawdopodobnie z protestu-
jących przeciwko prześladowaniom 
ze strony południowowietnamskiego 
rządu mnichów buddyjskich, których 
czyny często przypominała komuni-
styczna propaganda, określając je jako 

protesty przeciwko 
amerykańskiemu imperializmowi.

Po śmierci Ryszarda Siwca jego ro-
dzina znalazła wśród notatek szczegó-
łowy plan działania, a także testament 
nagrany na taśmę magnetofonową: 
Upaść może naród wielki, ale zginąć 
tylko nikczemny. Udowodnijcie swoim 
wyborem, że nie jesteśmy narodem nik-
czemnym. SOS! Ratujcie najpiękniejsze 
tradycje naszego narodu, tolerancję, 
poszanowanie drugiego człowieka, wol-
ność sumienia, wolność myśli i przeko-
nań. Znaleziono także ulotki podpisane 
„Jan Polak” – Siwiec wysyłał je do nie-
znanych nam dzisiaj adresatów. 

Jego czyn był nie tylko protestem 

przeciwko władzom komunistycznym, 
ale miał także wstrząsnąć sumieniami 
Polaków. Samospalenie, jako protest 
polityczny, jako nieposłuszeństwo oby-
watelskie, wymyka się ocenie etycznej. 
Zarówno w przypadku Siwca, Palacha, 
Kalanty, jak i innych „żywych pochod-
ni”:  Sándora Bauera, Josefa Hlavatý,  

Jana Zajíca,  czy  Rigzina Phüncchoga - 
czyny te wzbudzają potępienie i są jed-
nocześnie gloryfikowane. Wywołują 
szereg pytań i polemik, na które trud-
no jednoznacznie odpowiedzieć. 

Mimo swego tragizmu, w Polsce 
czyn Ryszarda Siwca przeszedł bez 
echa, skutecznie wyciszany przez esbe-
cję. Rodzina, inwigilowana przez tajne 
służby, miała zakaz wypowiadania się 

 na ten temat. W przypadku 
Jana Palacha akt samospalenia stał 
się przyczyną ulicznych protestów,  
w wielu miastach Czechosłowacji od-
były się ceremonie żałobne ku jego 
czci. Ryszard Siwiec dopiero po latach 
doczekał się rehabilitacji. Zbigniew 
Gluza, prezes Ośrodka „Karta” apelo-
wał, by wrócić do idei nazwania Sta-
dionu Narodowego imieniem Ryszar-
da Siwca. W ostateczności nazwano 
tak jedną z uliczek przy stadionie, przy 
której stoi także obelisk ku jego czci. 
Jednak dla przeciętnego Polaka czyn 
Siwca pozostaje chyba niezrozumiały 
i może budzić bardziej lęk, niż podziw.  
Mamy świadomość, że ani ten tekst, ani 
inne artykuły na ten temat nie zmienią 
szybko recepcji czynu Ryszarda Siw-
ca. Nadal bowiem wstrząs w psychice 
społeczeństwa bywa jedynym gwaran-
tem rozpowszechniania się informacji.  
Aby tak się nie działo, musimy walczyć  
o pamięć o Ryszardzie Siwcu i pod-
kreślenie politycznego charakteru 
jego czynu. Szczególnie to ostatnie 
nie wydaje się łatwe, zważywszy, że 
samospalenie jako forma protestu po-
litycznego stoi w wyraźnej sprzeczno-
ści z religijną, czy etyczno-kulturową 
oceną samobójstwa. Czy czyn Ryszar-
da Siwca będzie wspomniany w pod-
ręcznikach do historii, pisanych pod 
dyktando obecnej partii rządzącej? Czy 
też będzie przemilczany, jako przykład 
protestu politycznego o niewielkim 
znaczeniu dla naszej współczesnej hi-
storii? 

Te pytania – jako ważne – podaje-
my, za pośrednictwem naszych czytel-
ników, dalej. 

DWŻ

Dobry dz ień na umieranie

Obelisk upamiętniający Ryszarda Siwca, 
Stadion Narodowy w Warszawie;
fot. Wikipedia
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Już prawie 2 tygodnie dwa Między-
zakładowe Komitety Strajkowe, gdański  
i szczeciński (każdy to kilkaset zakła-
dów) czekały na jakieś wsparcie. Jeśli 
ktoś się dodzwonił cudem na Wybrzeże, 
dwa słowa wystarczały, żeby przerwano 
połączenie.

Legenda mówiła, że pociągi towa-
rowe przyjeżdżały z północy kraju  
z napisami „Poznaniacy i Ślązacy, to nie 
Polacy”. Gazety nic, TV (dwa programy 
państwowe, czarno-białe) pokazywała 
statki „z gnijącymi owocami”, czekające 
na redzie portów w Gdańsku i Gdyni. 

Cała reszta Polski, szczególnie Lu-
blin, była po fali nielegalnych płacowych 
strajków w lipcu. Dudniące w wyniku 
zagłuszania Radio Wolna Europa po-
dawało na całą Polskę, że w Gdańsku  
i Szczecinie zaczęła się pokojowa rewo-
lucja, że powstały MKS-y, że są postulaty 
uznania prawa do strajku, legalizacji nie-
państwowych związków zawodowych, 
ale też zmian na stałe w bardzo wielu 
innych dziedzinach (choćby wolne sobo-
ty). Strajk zdążył przeżyć parę zakrętów: 
najsłynniejszy w stoczni, 16 sierpnia 
chciano zakończyć. Potem kilka innych 
dużych zakładów w Gdańsku podjęło 
oddzielne negocjacje z wicepremierem 
Pyką, wstrzymane w ostatniej chwili.

W dodatku w Szczecinie bardzo rady-
kalne 36 postulatów topniało w negocja-
cjach, a bardzo radykalny później Marian 
Jurczyk, lider strajku, nie wpuścił dorad-
ców z Warszawy, zaś na bramie Stoczni 
Warskiego wisiał jeszcze transparent 
„Socjalizm tak, wypaczenia nie”. 

Tymczasem Wrocław – jak to się mó-
wiło i mówi – czerwony...

Do chwili, kiedy 26 sierpnia jeden  
z kierowców zajezdni autobusowej przy 
ulicy Grabiszyńskiej, Tomasz Surowiec, 
zagrodził drogę jednemu z kolegów, któ-
ry chciał wyjść z przebieralni do pracy 
ze słowami: „nie, stajemy”. Potem poszło 
piorunem.

Na czele strajku MPK, potem już ca-
łego Wrocławia i dużej części Dolnego 
Śląska, stanął szeregowy członek PZPR, 
Jerzy Piórkowski. Tak, poza Gdańskiem, 
było na początku prawie wszędzie: je-
śli był „na zakładzie” jakiś szeregowy, 

nieskompromitowany partyjny i umiał 
przemawiać... Poza tym wielu myślało, 
że partyjni do swoich nie będą strzelać. 
Ludzi tych komuniści się potem pozbyli, 
bo olbrzymia większość, jak Bogdan Lis, 
okazywała się jednym z motorów „Soli-
darności”. Prawa ręka Piórkowskiego, 
Krzysztof Turkowski, został związany  
z opozycją demokratyczną. Dużą rolę 
jako doradca odegrał też dr Leszek Skon-
ka. Na pomoc zresztą zjawił się kto żyw, 
załogi zajęły zakłady. 

„Biuletyn Dolnośląski”, redagowany 
nielegalnie przez Kornela Morawieckie-
go, pojawił się w zajezdni. Działacz ka-
tolicki, Maciej Zięba, dziś dominikanin, 
sprowadził bardzo oddanego księdza 
Stanisława Orzechowskiego, który, tak 
jak to się działo w Gdańsku, odprawił 
Mszę Świętą. Po wizycie Jana Pawła II  
w 1979 każdy udział Kościoła (nie żeby 
się cały Kościół do tego palił) był na 
wagę złota, jako ochrona przed atakiem 
siłowym. Już podczas strajku, tak jak 
później w „Solidarności”, wszyscy byli 
na „ty”: profesorowie i kierowcy. Robot-
nicy byli zachwyceni, że mają wsparcie  
z uczelni, profesorowie, że pomagają ro-
botnikom zmienić kraj. Bardzo pomagali 
też studenci ze związanego z KSS „KOR” 
Studenckiego Komitetu Solidarności. Nie 
było jeszcze wiadomo, że członek MKS – 
Władysław Frasyniuk zostanie jednym  
z liderów całego związku.

Ludzie nie spali, jeśli – to krótko. 
Profesor Aleksander Labuda, i stu-

dent Tomek Wacko, który uczył strajku-
jących nielegalnego drukowania, spali 
obok siebie na tym samym szerokim 
materacu, jeden wstawał, drugi spał, ale 
zgadali się o tym dopiero po strajku.

Wrocław i Dolny Śląsk nie prowadził 
oddzielnych negocjacji, na co liczyli ko-
muniści. „Popieramy Wybrzeże” – to był 
jedyny przekaz.

Miasto po raz pierwszy znalazło się 
w sytuacji, że poza sklepami i państwo-
wymi urzędami nic nie działało. Odjeż-
dżały jedynie pociągi, choć przedstawi-
ciele kolejarzy też byli w MKSie. Ludzie 
przynosili strajkującym w zakładach 
jedzenie, pieniądze, papierosy. Wrocław 
to były kilkutysięczne załogi: Pafawag, 
Dolmel, Archimedes, Aspa, Wrozamet, 

Chemitex, FAT, Elwro, Hutmen, Fadroma. 
I w środku zajezdnia i inne zajezdnie...

28 sierpnia „Sztandar Młodych” jako 
pierwsza oficjalna gazeta opublikował 
postulaty z Gdańska, zaczął się też strajk 
na Górnym Śląsku z MKS w Jastrzębiu. 
Chwilę później zatrzymała pracę Huta 
Katowice. Było to już po pełnej szczerej 
troski, ale wzywającej strajkujących do 
umiaru homilii Prymasa Wyszyńskiego 
w Częstochowie 24 sierpnia, i po pusz-
czonej w Gdańsku plotce o ataku wojska 
na Stocznię.

30 sierpnia zakończył się strajk  
w Szczecinie i regionie. Podpisanie po-
rozumienia pokazała bez dźwięku pań-
stwowa telewizja. Ale w tych częściach 
Polski, gdzie były strajki, wszyscy czekali 
na Gdańsk. I do dziś widać gołym okiem, 
że gdyby nie porozumienia gdańskie, to 
z idei „Solidarności” po paru miesiącach 
nie byłoby co zbierać.

W niedzielę 31 sierpnia telewizja po-
kazała Gdańsk. Nieznany nikomu jesz-
cze, poza Wybrzeżem i opozycją, wąsacz 
podpisał porozumienie i puszczono na-
wet parę zdań z jego przemówienia. We 
Wrocławiu wtedy ustalono, że to może 
być inscenizacja i nie można wierzyć TV. 

Czekano, aż wrócą emisariusze  
z Gdańska i potwierdzą to, co wszyscy 
już widzieli. Dlatego pierwsze autobusy 
na dokumentalnych zdjęciach wyjeżdża-
ją na miasto wcześnie rano 1 września, 
bo dopiero wtedy skończył się strajk 
dolnośląski.

17 września w Gdańsku, na zjeździe 
przedstawicieli zakładów z całej Polski, 
powstał jednolity, niezależny do władz, 
związek zawodowy „Solidarność', a ha-
sło, które w czasie gdańskiego strajku 
noszone było na koszulach, jako nazwę 
związku zaproponował delegat z Wro-
cławia, profesor Karol Modzelewski. Po-
przednio wieloletni więzień polityczny.

Tak zaczęło się 16 miesięcy czegoś, 
co nazwano potem „karnawałem Soli-
darności”. Miesięcy, które zmieniły Pol-
skę już na zawsze.

Tekst ten dedykuję pamięci Tomka Su-
rowca, Tomka Wacki i innych.

Leszek Budrewicz

WROCŁAWSKI SIERPIEŃ ’80
 Nie wierzyli TV, czekali do rana
 Dlaczego strajk na Dolnym Śląsku skończył się 1 września?
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Zazwyczaj boimy się konfliktów, a nawet sa-
mego słowa konflikt – tłumaczy w interesującym 
poradniku dr Peter Heigl, ekspert od metod ko-
munikacji (Trzydzieści minut uczciwej dyskusji. 
Pozytywna strona konfliktu, Katowice 2007). 

Jednak są też ludzie, którzy konfliktów potrzebują jak 
powietrza. Potwierdza to ich przekonanie, że całe życie 
jest walką. Traktują je jak rodzaj sportu. W konflikcie 
bowiem – jak się wielu ludziom wydaje – można się wy-
kazać: lepszymi argumentami, bardziej aktualną wiedzą, 
szlachetniejszymi przesłankami. Konfliktowość to cecha 
osobowości, co czyni ją nieusuwalną z życia społeczne-
go. Wywoływanie konfliktów to nawyk, rekompensujący 
ludziom niezaspokojone, a ważne duchowe potrzeby. Są 
co najmniej cztery odmiany konfliktowości, które spra-
wiają, że z ludźmi reprezentującymi takie cechy dialog 
prowadzić jest bardzo trudno:  mędrkowanie, formalizm, 
intryganctwo i malkontenctwo.

Człowiek mędrkujący w swoim mniemaniu wszyst-
ko wie lepiej od innych, zawsze musi mieć ostatnie sło-
wo. Jest gotowy uczynić wszystko, aby udowodnić swoją 
przewagę. Człowiek-formalista stale dochodzący swo-
ich praw, nie znosi, gdy ktoś wątpi w słuszność jego my-
śli i uczynków. Proces poznawania siebie jest mu obcy. 
Człowiek-intrygant lubi skłócać ludzi, i czynić ich sa-
mopoczucie gorszym niż własne. Człowiek-malkontent 
narzeka stale i zawsze wynajdzie dziurę w całym.  

Życie i dialog z ludźmi o takich cechach będą łatwiej-
sze, jeśli odważnie i po imieniu nazwiemy ich predyspo-
zycje. Nie można również traktować ich pretensji jako 
ataku odnoszącego się do naszej osoby. Bywamy dla nich 
raczej pretekstem, niezbędnym tłem. Co robić, gdy roz-
mawiać trzeba, a dochodzi do eskalacji konfliktu, padają 
obraźliwe słowa i osobiste przytyki? Można w myśl zasa-
dy „klin klinem” równie ostro postawić granicę. Czasem 
inaczej się nie da. To jednak grozi 
utrwalaniem niemiłej lub groźnej 
atmosfery.

Jeśli natomiast chcemy zapo-
biec eskalacji i rozładować napię-
cie, kilka technik może się przy-
dać:

1. Chłód, czyli rzeczowe 
podejście do dyskusji. Spraw-
dzonym środkiem jest rozmawia-
nie o… agresji – a jednocześnie 
wyrażenie dezaprobaty dla niej  
i rezygnacja z ulegania podob-
nym emocjom. To naprawdę dzia-
ła. Poniżej możesz znaleźć kilka 
przydatnych zdań:

Widzę, że musisz odreagować. OK. Rób to, ale bez ob-
rażania mnie.

Rozmawiajmy ze sobą, ale mówmy na temat.

To jest obraza osobista, jednak ja nie dam się sprowo-
kować.

Jesteś wściekły, ale mimo to chcę pozostać przy meri-
tum sprawy.

Stawiasz się w niedogodnej sytuacji, obrażając mnie.

2. Technika bambusowa. Bambus nie stawia oporu 
w czasie burzy. Wygina się, kładzie, aby w końcu znów 
się wyprostować. Z jego właściwości wzięła nazwę ta 
technika. Czasem jest niezwykle ważne, aby najpierw 
naszemu rozmówcy dać możliwość uwolnienia się od 
napięcia. Dopiero później przedstawić mu swoje stano-
wisko. W rozmowie może to wyglądać tak:

B  Potwierdzać, przytakiwać
 Tak, rozumiem ten problem…
A  Sygnalizować uprzejmość i uwagę
 Powiedz mi jeszcze, proszę…
M  Przyznać możliwość istnienia braków
 Niestety stało się inaczej…
B  Okazać gotowość do dyskusji
 Porozmawiajmy teraz o tym, jak wspólnie…
U  Skierować emocje na płaszczyznę rzeczową
 A jak możemy to rozwiązać w chwili obecnej?
S  Dążyć ku sprawiedliwości rzeczowej
 Ja na przykład widzę takie dwie drogi…
 
3. Odgradzanie się. Czasem nie sposób uniknąć 

bardziej radykalnego kroku – separacji. Może mieć ona 
mniej lub bardziej skrajny charakter. Przykładowe zwro-
ty to:

Taki ton nie pomoże nam się posunąć dalej.
Nie chcę rozmawiać w taki sposób.
To jest karalne. 
Jeśli powtórzysz jeszcze raz to, co teraz powiedziałeś, 

zaskarżę Cię do sądu. 

4. Humor. O jego zaletach 
można pisać całe tomy. Jeśli 
umiesz się do niego odwołać  
w chwili stresu, jesteś szczęśliw-
cem. Trzeba jednak mieć duże 
wyczucie, aby go użyć. Ludzie 
odbierają poważne nastawienie 
do rozwiązywania konfliktu jako 
bardziej autentyczne. 

Nie myl humoru z ironią. To 
nie jest to samo. Ironia absolutnie 
nie nadaje się do rozwiązywania 
konfliktów. Jak używać humoru? 
Śmiać się z siebie samego. Na 
przykład tak:

Zamiast bardzo dziękuję za tę 
miłą obelgę (ironia), lepiej użyć: To jest obelga. Mam na-
dzieję, że ja aż takich obelg nie rzucałem?

MPM

Jak rozmawiać, gdy słyszymy obelgi
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Gdy widzimy ile mamy zapłacić po-
datku, ile kosztuje ZUS, ile rachunki za 
prąd lub za codzienne zakupy, to wie-
my czy „koszty życia” rosną czy maleją. 
Gdy jednak ekonomiści mówią, o ile ro-
śnie polskie zadłużenie, jaki jest deficyt 
budżetowy lub o ile wzrosły wpływy  
z podatków, to trudno sobie wyobrazić, 
co te liczby dokładnie oznaczają. 

Przyjrzyjmy się kilku wskaźni-
kom związanym z finansami państwa 
w skali makro, jak i w przeliczeniu na 
statystycznego obywatela.

Jeśli chodzi o deficyt budżetowy, 
to w projekcie na rok 2016 zapisano 
rekordowy, w wysokości 54,7 mld zł.  
W przeliczeniu na mieszkańca jest 
to ok. 1430 zł długu więcej za ten 
rok. Jednocześnie dług w okresie sty-
czeń-maj rósł w najszybszym tempie  
w historii III RP. Początek roku pod 
tym względem jest zawsze rekordowy, 
ponieważ rząd wypuszcza obligacje 
na sfinansowanie wydatków z całego 
roku. Ale nawet jeśli porównamy ana-
logiczne okresy z lat poprzednich, ten 
obecny odstaje w skali znacząco.

Jeszcze gorzej pod tym względem 
wygląda projekt budżetu na 2017, 
który przewiduje nowy rekord w wy-
sokości deficytu: 59,3 mld zł. Kwota ta 
jest niemal równa zsumowanemu de-
ficytowi wszystkich lat 90. ubiegłego 
wieku!

Wracając do dziury budżeto-
wej – jest duża, ale gdyby liczyć tylko 
wzrost wydatków powinna być znacz-
nie większa. Czemu nie jest? Ponieważ 
rząd szykuje dla nas cały komplet no-
wych podatków lub podwyżek, które 
mają poprawić dochody budżetowe. 

Rezygnuje też z obiecanych obniżek  
i ulg (na podstawie materiałów opraco-
wanych przez Magdalenę Siderowicz):
1) Od 1 września wszedł podatek od 
sprzedaży detalicznej: 0,8% przycho-
du ze sprzedaży między 17 a 170 mln 
miesięcznie i 1,4% od przychodów po-
wyżej 170 mln zł. Sklepy i sieci objęte 
podatkiem zapewne będą chciały prze-
rzucić jego koszt na konsumentów.
2) Zmiana taryfy w energetyce – z 3,87  
na 8 zł brutto miesięcznie.
3) Opłata audiowizualna 15 zł mie-
sięcznie – od każdego posiadanego 
licznika energii elektrycznej. Posłowie 
nie zdążyli z ustawą, więc nie będzie 
obowiązywać od stycznia, ale wejdzie 
w życie w późniejszym terminie.
4) Podwyżka opłaty paliwowej o 1 gr 
na litrze (za 100 litrów wydamy o 120 
zł więcej).
5) Koszty tzw. remediacji czyli oczysz-
czania ziemi: 10 tys. za oczyszczanie 
gleby od średniej działki ziemi z do-
mem. Ustawa dotyczy także branży pa-
liwowej, kolejowej i energetycznej.
6) Od lipca do rachunku za energię 
elektryczną wliczana jest dodatkowa 
opłata na dofinansowanie odnawial-
nych źródeł energii: 2,51 zł/MWh.
7) Wzrost o ok. 20 % obowiązkowego 
ubezpieczenia OC .
8) Nowelizacja prawa energetyczne-
go wprowadza kaucję dla importerów 
LPG w wysokości od 10 do 20 mln zł. 
Może to doprowadzić do upadku na-
wet 80% firm importujących, których 
nie będzie stać na te opłaty. Spowoduje 
też wzrost cen LPG dla klientów deta-
licznych o kilkadziesiąt procent.
9) Rząd PiS postanowił zachować pod-

wyższone stawki na VAT, choć 
sam krytykował wprowadze-
nie i przedłużenie ich stosowa-
nia przez PO. Wyższe stawki 
kosztują przeciętną rodzinę ok. 
1000 zł rocznie.
10) Nie będzie też w 2017 roku wyż-
szej kwoty wolnej od podatku – mimo 
obietnic PiS i pomimo wyroku Trybu-
nału Konstytucyjnego, który nakazał 
uregulować tę kwestię do końca 2016.
11) Drastycznie wzrosły ceny leków 
dotąd refundowanych. Dla osób cho-
rych i ich rodzin jest to dramatyczny 
wzrost kosztów leczenia:
• Leki immunosupresyjne (zapobie-

gające odrzuceniu przeszczepu np. 
nerki) – z 3,20 na 1400 zł.

• Leki na raka prostaty – z 3,20 na 
320 zł.

• Leki stosowane po chemioterapii 
(łagodzące działania uboczne) –  
z 3,20 na 400 zł.

12) Zostały zlikwidowane lub zmniej-
szone następujące dotacje z budżetu:
• Na dożywianie biednych dzieci  

w szkołach.
• Dofinansowanie do niepublicznych 

przedszkoli.
• Dofinansowanie fundacji działają-

cych na rzecz niepełnosprawnych 
czy  fundacji pomagającym dzie-
ciom z biednych rodzin.

• Obniżenie dotacji na termomoder-
nizację budynków z maks. 30%  
w 2015 do 16% faktycznie wypła-
canych w 2016.
Każdy rząd ma prawo podwyższać 

podatki i realizować taką politykę 
fiskalną, jaką uzna za stosowne. Po-
wyższe zestawienie ma jedynie uświa-
domić fakt, że nie da się jednocześnie 
wprowadzać obietnic zwiększania 
wydatków (np. 500+ czy obniżka wie-
ku emerytalnego) i obniżania podat-
ków. Wówczas „nożyce” przychodów 
i rozchodów zaczną się niebezpiecz-
nie rozchylać. Rząd usiłuje do tego nie 
dopuścić podwyższając dotychczaso-
we podatki lub nakładając nowe, ale 
czy ma sens dawanie nam jedną ręką 
więcej, jeśli drugą się więcej zabiera? 
Jak mówi znane powiedzonko Stefana 
Kisielewskiego: Od samego mieszania 
herbata nie staje się słodsza.               MP  

PiS OBIECUJE - TY SPONSORUJESZ

Miesięczny, średni wzrost 
zadłużenia Polski za miesiące 
styczeń-maj dla lat 2001-2016
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Nadchodzi burza i to taka – 
z gradem. Anomalie pogodowe 

nikogo w tym roku nie szokują, zarów-
no jeśli mowa jest o pogodzie, jak i po-
lityce. Obecny rząd dołożył tyle węgla 
do pseudo reformatorskiego pieca, że 
przy okazji spaliło się albo raczej wy-
paliło wielu aktywistów KOD-u, ale nie 
tylko ich. PiS przyzwyczaja bowiem 
społeczeństwo do nienormalności.  
A to dopiero początek.

Wielkie były nadzieje – powstaje 
KOD w odpowiedzi na śmiałe poczyna-
nia nowego rządu, manifestacje, bunt, 
hurra! Prezes Kaczyński tylko tym ru-
chem się martwi. Oczekiwano więc, że 
za chwilę nastąpią wcześniejsze wybo-
ry, czyli powtórka sprzed 10 lat, kiedy 
PiS-owi rozsypała się koalicja. Dlatego, 
gdy nadeszły wakacje, również parla-
mentarne, a rzeczywistość nie ugięła 
się pod presją zmiany, ludzie poczuli 
frustrację. I zaczęli słabnąć.

Przyczyna takiego zjawiska jest 
znana – wszak przed burzą panuje 
największa duchota. Kaczyński to wie, 
bo prognostyka zawsze była jego silną 
stroną. Dzięki niej zdaje sobie sprawę, 
że sztuką nie jest reformować na oślep. 
Sztuką jest przyzwyczaić człowieka, że 
czarny kolor tak naprawdę połyskuje 
bielą. Jeśli krzyczy się: zmiany odno-
śnie Trybunału Konstytucyjnego są 
złe, brak źródeł finansowania 500+ to 
skandal, media narodowe powinny być 
wolne, a rzeczywistość – ta lokalna – 
dookoła się nie zmienia, to czy aby na 
pewno dzieje się coś strasznego? Tym 
sposobem nienormalne staje się nor-
malne. Bo poczyniono pierwszy krok 
– złamano cierpliwość obywatela.

Słupki sondażowe PiS-u utrzy-
mują się więc na stałej wysokości. 
Pierwszym mechanizmem, który na to 
pracuje, jest tzw. redukcja dysonansu 
poznawczego. Jak piszą Mariusz Ja-
nicki i Wiesław Władyka w artykule 
dla „Polityki” pt. „Idziemy po was!” (nr 
32), polega on na tym, że np. człowiek 
pobierający zasiłek 500+, ale będą-

cy przeciwko innym pomysłom 
władzy, zracjonalizuje sobie swój 
czyn, patrząc przychylniejszym 
okiem na decydentów. Z kolei dru-
gim mechanizmem, lecz również 
formą racjonalizacji jest politologiczny 
przejaw syndromu sztokholmskiego. 
Człowiek, który dał się „złamać” wła-
dzy, opuszczając swoją gardę cierpli-
wości wobec jej poczynań, zaczyna ją 
chwalić i na nią głosować.

Dlatego gdy Kaczyński jesienią roz-
pocznie taniec mający przywołać burzę 
reform, społeczeństwo w jego planach 
powinno być gotowe na ich przyjęcie. 
A nawet jeśli nie gotowe, to chociaż 
przytępione, bierne. Owych reform 
szykuje się sporo, bo oprócz TK, który 
prawdopodobnie w grudniu znajdzie 
się pod kontrolą PiS-u, celem staną się 
także: Rzecznik Praw Obywatelskich 
(ostatnia ostoja), po prokuratorach – 
sędziowie (metodą kija i marchewki), 
opozycja (komisja śledcza ws. Amber 
Gold), nie wspominając o zapropono-
waniu nowej wiedzy historycznej. I to 
zapewne nie zamyka listy zmian. Boją 
się bowiem samorządowcy, niepewni 
swojego losu (oraz pomysłów rządu) 
oraz dziennikarze mediów prywat-
nych, nie wiadomo czy lustrowani nie 
będą naukowcy.

Jest spore ryzyko, że rykoszetem 
dostaną również rolnicy, bo Unia Eu-
ropejska może zrezygnować z hojnych 
dopłat dla odsuwającej się od demo-
kracji Polski. W nie lepszej sytuacji 
mogą znaleźć się górnicy, szczególnie 
ci pracujący w kopalniach: Krupiński, 
Ruch Śląsk, Ruch Pokój, Sośnica. Rząd 
chce je „wygaszać” oraz negocjować  
z pracownikami, czyli w praktyce – li-
kwidować. I dopiero to uderzenie w 
tzw. klasę robotniczą spowodować 
może spadek popularności PiS-u, bo 
przecież wśród niej znajduje się spory 
elektorat partii, a górnikom dodatko-
wo obiecywano odratowanie kopalń.

Co jeszcze sprowadzi obecnych 
rządzących na ziemię? Sam Kaczyń-

ski ma taką moc. Wystarczy, że zrzuci  
z fotela premiera Beatę Szydło i zastąpi 
ją swoją osobą. Jest to mało prawdopo-
dobne ze względu na podobne wcze-
śniejsze doświadczenia z Kazimierzem 
Marcinkiewiczem, ale nie niemożliwe. 
Prezesa bowiem kusi taki zabieg, do 
czego już nieraz nawiązywał. Byłoby to 
zbawienne w skutkach dla opozycjoni-
stów, ponieważ Kaczyński znajduje się 
w niszach zaufania społecznego i nie 
na darmo ukrywano go w kampanii 
parlamentarnej. Pytanie: co potem?

Nawet jeśli jakimś cudem PiS prze-
stanie władać Polską wcześniej, to 
nadal nie niweluje problemów niskiej 
frekwencji wyborczej, antydemokra-
tycznych zapędów części rodaków czy 
niskiej świadomości społecznej. Od 
tego właśnie jest KOD i ku temu będzie 
zmierzał, żeby nie przeciwstawiać się 
władzy w rozumieniu konkretnej par-
tii, ale aby raczej pilnować przestrze-
gania demokratycznych standardów 
oraz pracować z ludźmi nad ludźmi. 
To zajęcie na długie lata, stąd war-
to uzbroić się w parasol cierpliwości, 
który uchroni aktywistę przed prze-
mokniętym entuzjazmem. Nie PiS jest 
punktem odniesienia, chociaż partia 
ta była impulsem powstania ruchu, ale 
obywatel.

Można zatem odważnie wyjść na 
zewnątrz, kiedy rozpocznie się nawał-
nica i sypnie gradem. Warto przy tym 
pamiętać, że burza zawsze przynosi 
świeże powietrze, dzięki któremu ła-
two złapać oddech. Lepiej oddychać 
nim i mieć siłę na działanie, niż zadusić 
się siedząc w domu.

Paweł Brol, KOD Opolskie

PIS NIE UPADŁO
Co dalej?

KOD Opolskie 
www.kodopole.pl 
e-mail: opolskie@ruchod.pl 
tel.: +48 729 055 222
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Wiosna 2015
„Ratujmy maluchy”

Trwa walka o sześciolatki, któ-
re od września obowiązkowo mają 
pójść do pierwszych klas. W obro-
nie zagrabionego dzieciństwa malu-
chów protestują rodzice, nauczyciele 
i politycy. W publicznej debacie naj-
głośniej wybrzmiewa słowo „niego-
towość”. Niegotowe są rzekomo 
dzieci, niegotowe są szkoły, niego-
towy jest właściwie cały system. 
Pod tym jednym zgrabnym argu-
mentem ukrywają się inne – mniej 
reprezentacyjne racje. Nauczyciele 
obawiają się pogorszenia warun-
ków pracy; podopieczni mają być 
młodsi, bardziej niesforni. Rodzi-
ców martwi kwestia opieki nad 
pociechami w dni wolne od nauki 
szkolnej - Dzień Edukacji Narodowej, 
ferie, przerwy świąteczne – w tych 
terminach zapracowani będą musieli 
zaangażować do pomocy babcie lub 
nianie. 

Wrzesień 2015. Mimo licznych 
sprzeciwów 80% polskich sześcio-
latków rusza do szkół. Czekają na 
nich na nowo zaaranżowane po-
mieszczenia: sale lekcyjne z kącika-
mi do zabawy, wydzielone koryta-
rze, łazienki z nisko zawieszonymi 
urządzeniami sanitarnymi, nowo-
czesne place zabaw. Szkoły otwierają 
się na świeżych nauczycieli; kadrę 
wzbogacają młodzi, pełni motywacji  
i energii pedagodzy. Powstaje całko-
wicie nowe stanowisko – tzw. asy-
stent nauczyciela, który ma wspierać  
w codziennym trudzie zarówno wy-
chowawców, jak i dzieci. Biblioteki 
wydają darmowe podręczniki, któ-
re służyć mają kolejnym rocznikom. 
Prężnie funkcjonują odrębne świe-
tlice szkolne, w których dziecko na 
życzenie rodzica może przebywać 
od wczesnych godzin porannych do 
późnych godzin popołudniowych. 
W ramach „karcianek” nauczycie-
le organizują bezpłatnie dodatko-
we aktywności wypełniające czas 
pozalekcyjny maluchów. Są zajęcia 
ruchowe, gry zespołowe, zespoły 
wyrównawcze, koła zainteresowań. 
Odciążone reformą przedszkola za-
czynają rekrutować młodsze roczni-
ki i przygarniają dwulatki, dla któ-
rych darmo było szukać dotychczas 

miejsc w żłobkach. A sześciolatki? 
Są ciekawe, błyskotliwe, bystre. Uczą 
się, bawią, poznają, doświadczają. 
Mylą się i próbują jeszcze raz. Głosy 
o niegotowości cichną, kiedy wia-
domo już, że odnajdywanie się oraz 
radzenie sobie w nowych miejscach 
niekoniecznie wiążę się wyłącznie  
z rokiem urodzenia.

 Wiosna 2016 
„Ratujmy pierwsze klasy” 

Zgodnie z najnowszą noweliza-
cją ustawy o oświacie – obowiązek 
szkolny zaczynać się ma od siódmego 
roku życia. W systemie edukacyjnym 
tworzy się wyrwa. Szkoły, które jesz-
cze rok temu otwierały po trzy, czte-
ry klasy pierwsze, w tym roku mogą 
nie uzbierać uczniów nawet do jed-
nego oddziału. Rodzice tegorocznych 
sześciolatków mają wybór: mogą zo-
stawić swoje dzieci na kolejny rok w 
najstarszej grupie przedszkolnej lub 
zdecydować o powtarzaniu przez 
nich klasy pierwszej. Jakie argumen-
ty przedstawiają opiekunowie za wy-
dłużonym etapem przedszkolnym? 
Sympatia do pań przedszkolanek, 
dłuższe godziny funkcjonowania pla-
cówki w porównaniu ze szkołą, brak 
czasu na obowiązki szkolne (m.in. 
na odrabianie zadań domowych). 
Argumenty za powtarzaniem przez 
dziecko pierwszej klasy? Powtórka 
materiału ma przyczynić się do uzy-
skiwania wyższych ocen w kolejnym 
roku. Dotychczas postulowane kwe-
stie takie jak gotowość emocjonalna 
czy problem skróconego dzieciństwa 
schodzą na drugi plan.

Blady strach pada na grono peda-
gogiczne. Wiadomo już, że zmniej-
szenie liczby uczniów skutkować-
będzie mniejszą ilością etatów. 
Prognozy mówią o zlikwidowaniu 
nawet 15 tys. miejsc pracy. Najbez-
pieczniej mogą czuć się pedagodzy 

o najwyższych stopniach za-
wodowych. Ci sami, którzy 
jeszcze rok temu tak bardzo 
wzbraniali się przed rzekomo 
trudnymi sześciolatkami. Ci, 
których nie sposób namówić 
do dodatkowych aktywno-
ści na rzecz szkoły, bo są już 
wyposażeni we wszystkie możliwe 

motywujące awanse. Do zwolnień 
w pierwszej kolejności typowani 
są najmłodsi nauczyciele. Belfro-
wie pozbawieni jeszcze w swoich 
działaniach znamion rutyny i wy-
palenia.

Przedszkola pękają w szwach. 
Placówki oblężone zatrzymany-
mi sześciolatkami odprawiają  
z kwitkiem dzieci dwu i trzyletnie. 
Szkoły próbują pozyskać nowych 

uczniów licznymi akcjami promocyj-
nymi. Dyrektorzy starają się również 
uruchomić przyszkolne zerówki. 
Mają być bezpłatne, świadczyć opie-
kę w godzinach zbliżonych lub dłuż-
szych niż przedszkola, uczyć czytania 
i pisania. Szybko można zauważyć, że 
ten nowy twór nie będzie specjalnie 
różnił się od ubiegłorocznych pierw-
szych klas - ten sam budynek, te same 
pomieszczenia, te same otoczenia  
i organizacja, ten sam zakres progra-
mowy. Gdzie zatem ta dobra zmiana? 
Nie sposób nie odnieść wrażenia, że 
ktoś wmawia rodzicom, że przygoto-
wał dla nich ofertę na miarę ich ocze-
kiwań i wcześniejszego niedosytu,  
a tymczasem serwuje im odgrze-
wane rozwiązanie pod zmienioną 
nazwą, które wywołuje tylko niepo-
trzebną dezorganizację.

Sierpień 2016
 „Ratujmy gimnazja”

Na Radach Pedagogicznych in-
augurujących nowy sezon szkolny 
2016/2017 dyrektorzy podstawó-
wek nieoficjalnie podkreślają, że 
odsuwają swoją uwagę od tematu 
sześciolatków. W związku z planami 
wygaszania gimnazjów i koniecz-
nością utworzenia siódmych oraz 
ósmych klas, nie mają już czasu ani 
potrzeby, żeby zabiegać o los naj-
młodszych roczników.

K.B., nauczycielka, KOD Opolskie

RATUNKU,
MEN!
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Początkowo miałem wątpliwości co do samego 
KODu i tego czy w Polsce państwo prawa rzeczywi-
ście jest zagrożone. Lubię być obiektywny, dlatego 
też wysłuchałem argumentów obu stron i po dłuż-
szym zastanowieniu zrozumiałem, że zjednocze-
nie tej masy ludzi nie jest przypadkowe, oraz, że 
rzeczywiście szykuje się w moim kraju zamach na 
konstytucję. Od zawsze byłem patriotą, w związku 

z tym, jak na porządnego obywatela przystało, musiałem 
zareagować. Także dołączyłem do KODu.

 Moje zaangażowanie zaczęło się pamiętnego dla 
mnie dnia 23 stycznia, przyszedłem wówczas na moją 
pierwszą w życiu manifestację, a konkretniej pikietę, która 
odbyła się w Jeleniej Górze. Wtedy się zaczęło, poczułem 
energię tych ludzi i siłę tłumu, było to dla mnie niesamo-
wite przeżycie. Od tamtej pory uczestniczę we wszystkich 
spotkaniach naszej grupy lokalnej i w prawie każdym wy-
jeździe. Współtworzyłem między innymi kolejną pikietę 
Jeleniogórską tym razem 3 maja. Natomiast co się tyczy 
moich własnych eventów to zorganizowałem spotkanie 
Jeleniogórskiego Młodego KODu z naszymi przyjaciółmi 
z innych części Polski. Dodatkowo podczas zbiórki podpi-
sów w ramach akcji Ratujmy Kobiety, udało mi się skrzyk-
nąć paru przyjaciół z naszej grupy lokalnej (głównie mło-
dych) i razem z nimi uzbieraliśmy samodzielnie w dwa 

tygodnie około 
500 podpisów 
w Jeleniej Gó-
rze. Natomiast 
tak na co dzień 
zajmuje się re-
krutacją osób 
do Młodego 
KODu w naszym okręgu. 

 Robię to ze względu na zwykłą, ludzką przyzwo-
itość. Nie traktuję tego jako jakąś zabawę, ja chcę po pro-
stu móc później spojrzeć w lustro. Chcę żyć z tą świado-
mością, że kiedy moja ojczyzna była zagrożona, ja robiłem 
wszystko co w mojej mocy, aby ją chronić. Zresztą na ta-
kich protestach poznałem szereg wspaniałych ludzi, któ-
rzy tak jak ja kochają Polskę.

 Daje mi to w pewnym sensie poczucie, że dzia-
łam na rzecz dobra ogółu, bo kiedy liczyłoby się dobro 
albo moje, albo dobro ogółu, to zawsze wybrałbym dobro 
ogółu. Do tego dochodzi satysfakcja, że mogę się spełniać 
społecznie, nie otrzymując za to niczego, poza dobrym 
słowem współtowarzyszy. 

Jakub Jankowiak
rocznik 1990

Urodziłam się w 1986 roku, moja siostra trzy lata 
później. Byłam pierwszym rocznikiem, który uczył się  
w sześcioklasowej szkole podstawowej, gimnazjum i trzy-
letnim liceum. Moja siostra jest równieśnicą Wolnej Polski, 
przyszła na świat już po pierwszych wolnych wyborach  
w 1989 roku. Rodzice zaszczepili nam wartości i zasady 
według których żyjemy do tej pory: uczciwość, praco-
witość, szacunek do ludzi, pokora wobec ogromu ota-
czającego nas świata. Studiowałyśmy na państwowych 
uczelniach, ukończyłyśmy studia podyplomowe, kursy 
zawodowe, obie mamy pracę, z której jesteśmy zadowo-
lone. Nigdy nie myślałyśmy o emigracji. Dobrze nam się 
żyło tu i teraz. Czułyśmy się obywatelkami Polski, ale rów-
nież Europy, po której bez trudu można się przemieszczać, 
czuć ducha wspólnoty i wzajemnego szacunku. W kręgu 
naszych znajomych również panowały podobne nastroje, 
możliwość posiadania pracy przestała być luksusem, moż-
na było swobodnie podróżować po świecie i najzwyczaj-
niej cieszyć się życiem! 

Do tej pory z radością patrzyłyśmy na zmieniającą się 
Polskę, na coraz piękniejsze miasta, wsie, uśmiechniętych 
i zadowolonych z życia ludzi. Z dumą obserwowałyśmy 
również zmiany światopoglądowe Polaków, które mani-
festowały się większą otwartością, tolerancją w odniesie-
niu do innych kultur, religii, pochodzenia etnicznego czy 
orientacji seksualnej. Polska była dla nas bezpiecznym 
miejscem w Europie, w którym chciałyśmy żyć. Niestety, 

od jakiegoś czasu, na naszych oczach wszystko się zmie-
nia, upadają wartości, na których do tej pory opierała się 
idea wolnego i bezpiecznego (dla wszystkich swoich oby-
wateli) państwa. Obecnie boimy się o swoją przyszłość,  
o przyszłość swojej rodziny znajomych i przyjaciół. Czuje-
my, że śmiałe manifestowanie swoich poglądów już nie bę-
dzie bezkarne, świat dookoła nas staje się zero-jedynkowy, 
wszystko ma być albo czarne albo białe, zniknęły odcienie 
szarości. Dużą obawą napawa nas również przyszłość pol-
skiej kultury, w szczególności kinematografii i literatury. 
Dzieła literackie czy filmowe podziwiane i nagradzane na 
świecie, w obecnych smutnych czasach w naszej ojczyź-
nie są uznawane za bezwartościowe a nawet antypolskie. 
Machina propagandy zatacza szerokie koła, szkolnictwo, 
kultura, gospodarka, media, ochrona środowiska. Bardzo 
niepokoją nas: niszczenie autorytetów, boimy się ONRu 
na ulicach (i w kościołach!), przeraża nas niema zgoda 
na przemoc, zawłaszczanie idei patriotycznych i wartości 
narodowych przez siły skrajnie prawicowe i środowiska 
kibicowskie. Boimy się, bo nie widzimy wśród młodego 
społeczeństwa oporu, chęci przeciwstawienia się poczy-
naniom władzy, widzimy za to ciche przyzwolenie na za-
chodzące błyskawicznie „dobre zmiany”.

Bardzo, bardzo chcemy powrotu dawnej (tej sprzed 
roku!) rzeczywistości, w której wyrosłyśmy i w której 
wciąż chcemy żyć!

Ania i Monika K.

WŁASNYMI SŁOWAMI

MŁODOŚCI
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DEKODER: Do kraju wróciłaś po 
dłuższym pobycie w Nowej Zelan-
dii. Czy decyzję o powrocie podję-
łaś z powodu sytuacji politycznej w 
Polsce? 

MAGDALENA SKORUPSKA: Tak, 
wyjechałam tuż po wyborach par-
lamentarnych i wszystko to, co się 
działo obserwowałam w interne-
cie. Strasznie się na to patrzyło ale 
przede wszystkim z trudem mogłam 
się pogodzić z tym, że nie jestem  
z Wami na protestach, nie mogę pomóc  
w organizacji wydarzeń. Wiele osób, 
zwłaszcza tych młodych, nie zdaje so-
bie nawet sprawy ze skali problemu. 
Dlatego doszłam do przekonania, że 
zdecydowanie bardziej niż tam przy-
dam się tutaj.

Weszłaś do KOD od razu z głową 
pełną pomysłów. Skąd czerpiesz 
inspiracje?

Chyba każdy, kto zaczynał działać 
dla KOD znajduje najwięcej inspiracji 
w ludziach, którzy ten ruch tworzą. 
To Wy swoją ciężką pracą, poświę-
ceniem sprawiacie, że KOD bije moc-
nym sercem. Po przybyciu do kraju 
zauważyłam też niepokojącą tenden-
cję, która jest moją główną motywa-
cją. Przy nawijających się problemach 
i frustracjach, pełni pasji ludzie za-
pominają o tym, że wszyscy mamy 
wspólny cel i musimy o niego walczyć 
ponad podziałami. Sporo takich za-
ćmionych emocjami i personalnymi 
niesnaskami ludzi jest moją inspira-
cją do pozytywnego działania, które 
mogłoby zasłaniać te niekonstruk-
tywne dyskusje. 

Większość Twoich rówieśni-
ków odnosi się obojętnie, a czasem 
wręcz wrogo do członków KOD. 
Dlaczego – Twoim zdaniem?

Co do obojętności – młodzi ludzie 
nie widzą problemu. Jesteśmy wy-
chowani w czasach pokoju i demo-
kracji, walka o demokrację to dla nas 
abstrakcyjna koncepcja znana tylko 
z lekcji historii. Młodzi czują, że KOD 

przesadza – tak naprawdę nic się dla 
nich nie zmienia. Łatwiej dostrzega-
ło się te negatywne zmiany czytając 
zagraniczną prasę i przeglądając za-
graniczne wiadomości – to, co w Pol-
skich mediach pokazywane jest jako 
drobny problem, za granicą interpre-
towane jest jako poważne zagrożenie 
demokracji. 

Co do wrogości – odczuwamy nie-
chęć do tego, czego nie rozumiemy. 

Czy masz jakiś pomysł jak zmie-
nić to nastawienie?

KOD ma pewien problem z mar-
ketingiem informacji. Musimy zacząć 
stosować odrobinę inny język by po-
zwolić ludziom zrozumieć dlaczego 
to, o co walczymy jest ważne. Nikt 
dzisiaj nie widzi w konstytucji nicze-
go ważnego. 

Czy jest coś, co chętnie przenio-
słabyś ze społeczeństwa nowoze-
landzkiego do polskiego? Jakieś 
instytucje, postawy, zachowania?

Akceptację ludzi innego pochodze-
nia i integrację z innymi kulturami. 
Nowozelandczycy są bardziej otwar-
ci, pełni zrozumienia i tolerancji. 
Taka postawa zdecydowanie wspie-
ra rozwój społeczeństwa i państwa. 
Im więcej rozumiemy, tym więcej się 

uczymy, tym bardziej idziemy 
do przodu. W Polakach jesz-
cze cały czas czuć pewnego rodzaju 
dystans do innych kultur, do innych 
języków, a tym samym też do siebie 
nawzajem. Nie ufamy sobie, i w efek-
cie nie otwieramy się na innych.

 
Od niedawna kierujesz Dolno-

śląskim Młodym Kodem. Zdradzisz 
zarysy najbliższych planów?

Rozmawiamy z in-
nymi organizacjami  
i ruchami we Wrocła-
wiu, chcemy dotrzeć 
do jak największej 
liczby osób. Rozma-
wiamy też o organi-
zacji koncertu ze ske-
czami politycznymi  
i debacie. Otwiera-
my także przestrzeń  
w Internecie, w której 
będziemy zamiesz-
czać komentarze pol-
skiej rzeczywistości 
językiem memów  
i krótkich wypowie-
dzi. Chcemy zrealizo-
wać film, w którym 
ukażemy ludzi KOD 

i ich osobiste przemyślenia oraz po-
wody, dla których walczą o polską 
demokrację. Ale oczywiście wszyst-
kie pomysły są jak najbardziej mile 
widziane!

Masz jakieś motto życiowe?
O ile można je nazwać mottem, 

bardzo lubię zdanie Bartoszewskie-
go: Kiedy coś uparcie gaśnie – zaufaj 
iskierce nadziei.

EMC

Magdalena Skorupska – wulkan po-
zytywnej, młodzieńczej energii. Zawsze 
radosna, zaangażowana. Potrafi współ-
pracować z ludźmi w każdym wieku,  
a swoim uśmiechem umie „rozbroić” naj-
większego ponuraka. Gorąca zwolennicz-
ka pracy zespołowej. Realizuje dla KOD 
filmowe materiały promocyjne. Koordy-
natorka dolnośląskiego Młodego KODu.

Bardziej przydam się tutaj
wywiad z Magdaleną Skorupską

Fot. Monika Luniak

LUDZIE 
KODU
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        (4)
Nie jesteś patriotą! – krzyknął  
w moją stronę mój kot.
– Faktycznie – pomyślałem. – Nie 
ubliżam innym Polakom i nie wo-
łam do nich „wypier...!”, nie chodzę 
z kijem baseballowym z patrio-
tycznymi motywami, nawet nie 
noszę majtek z symbolem Polski 
Walczącej.
– Nigdy nie byłeś patriotą! – wo-
łał dalej futrzak. – Nawet godło ci 
przeszkadzało! 
– Prawda – pomyślałem. – W la-
tach 90. doprowadziłem do usu-
nięcia godła w Sądzie Okręgowym 
w Świdnicy. A ściślej – ze ściany 
toalety tegoż sądu. Zobaczywszy 
je w takim miejscu, skomentowa-
łem na łamach „GW”: Dzięki Bogu 
załatwiającym się nie przygrywa 
hymn, bo trudno byłoby stać, sie-
dząc na desce.
Po reprymendzie mojego kota zro-
biło mi się wstyd – mimo że uczci-
wie płacę podatki, a Polskę mam w 
sercu. – Ja chcę być patriotą – rze-
kłem błagalnie do futrzaka.  

Kot nalał sobie do miseczki cze-
goś mocniejszego, wypił i popadł 
w medytację. Po chwili był łaskaw 
mi pomóc: 
– Powinieneś brać przykład z nas, 
kotów. Koty oznaczają swój teren, 
obchodząc go dookoła i obsikując. 
– Mam chodzić po ulicach i sikać?! 
I to ma być patriotyczny gest?! 
– Oj, Pańciu, skoro prezydent Duda 
publicznie pluje na Polskę, głosząc, 
że przez 27 lat nie miała godności, 
to wyższym stopniem patriotyzmu 
musi być już tylko jej obsikanie.

m

Kaczka 
w buraczkach

Do zacnego grona laureatów „Kaczki w buraczkach” dołącza minister 
obrony narodowej – Antoni Macierewicz. Nasi czytelnicy uznali, że wymu-
szenie przez pana ministra apelu smoleńskiego podczas obchodów rocz-
nicy Powstania Warszawskiego było w sierpniu najbardziej jaskrawym 
przykładem złej woli i urzędniczego zacietrzewienia. Warto nadmienić, 
że minister zajął również drugą lokatę w naszej ankiecie przyznając złoty 
medal za obronę kraju swemu młodemu rzecznikowi prasowemu, który 
toczy boje w obronie wizerunku ministra. Za takie zadanie, rzeczywiście 
medal się należy...

Nagroda-niespodzianka trafia do Pani Anny Knap z Lubaczowa. Gratu-
lujemy wygranej i prosimy o kontakt z redakcją w celu odebrania nagrody!

Prosimy o nadsyłanie do naszego nieustającego konkursu nowych 
kandydatur za wrzesień na adres: kod.dekoder@gmail.com lub zamiesz-
czanie na wydarzeniu towarzyszącemu naszemu fan page’owi na Face-
booku.
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Rozmowy z kotem  

Nasza rzeczywistość jest tak zwariowana, że już chyba nikogo nie 
dziwi, że na Facebooku gada ze mną mój kot. Jedynie moi znajomi 
niepokoją się o jego wątrobę, bo na trzeźwo komentować tej rze-
czywistości to on nie potrafi. 

PrOwoKAtoR
Ostatnie kilka lat w Polsce karierę robi 

„teoria prowokatora”. Wyjaśnia ona do-
skonale czemu biedna, sfrustrowana mło-
dzież patriotyczna musi reagować agresją  
w obronie Ojczyzny (wszak najlepszą obro-
ną jest atak). Najbardziej znaną prowo-
katorką była swego czasu Tęcza na war-
szawskim Placu Zbawiciela. Atakowała 
niewinnych przechodniów swymi wście-
kle kolorowymi kwiatkami i mogła zarazić 
propagowanym homoseksualizmem. Wie-
lu mniej lub bardziej anonimowych obroń-
ców polskości narażało swą seksualność 
w starciu z tą prowokatorką. Wprawdzie 
nie słyszałem, aby którykolwiek z nich zo-
stał potem gejem, za to Tęcza po tych star-
ciach stawała się zdecydowanie bardziej 
zaczadzona. I choć nie wszystkie bitwy  
z tym „łukiem tryumfalnym lewactwa” 
były zwycięskie, to ostatecznie wojna zosta-
ła przez prawdziwych patriotów wygrana. 

Zanim do tego zwycięstwa doszło, oka-
zało się, że Warszawa dysponuje znacznie 
większą liczbą zajadłych prowokatorów. 
W trakcie kolejnych marszy niepodle-
głościowych co wrażliwszych patriotów 
zaczęły atakować elementy krajobrazu: 
zarówno ożywione (reprezentowane 
przez symbolizujące przywiązanie chłopa 
do ziemi drzewka), jak i nieożywione (w 
tej roli występowała kompletnie nic nie 
symbolizująca kostka brukowa). Cóż, wy-
zwanie trzeba było podjąć, nikt nie może 
przecież powiedzieć, że Polacy to naród 
tchórzy!

Tak wesoło mijały naszym patriotom 
ostatnie lata, aż zorientowali się, że to 
nie tęcze ani drzewka, ani nawet straszna 
kostka brukowa są ich prawdziwym wro-
giem. Tym wrednym prowokatorem. Oka-
zuje się, że jest nim drugi człowiek: pedał, 
islamista, lewak, feministka, imigrantka, 
KODerka. 

Niby schemat ten sam, tylko jakoś 
przestało być zabawnie.

MP


