
Z kobietami, wychodzącymi na ulice, by protestować 
– konserwatywni mężczyźni zawsze mieli problem. Po-
cząwszy od sufrażystek, poprzez feministki lat 70. XX 
wieku po ich młodsze koleżanki, które dziś znów walczą 
o prawdziwe równouprawnienie. Bo dalej walczyć muszą.

Przede wszystkim dlatego, że męski świat od dawien 
dawna skrojony jest tak, że kobieta w przestrzeni pu-
blicznej – czyli  miejscu prowadzenia polityki, kreowa-
nia praw, egzekwowania władzy – była i jest intruzem. 
Wyjątkiem od reguły. Dla mężczyzny konserwatywnego 
miejsce kobiety jest w domu, najlepiej przy dzieciach. 
Najlepiej bez prawa decydowania o własnym ciele.

Po dziś dzień (począwszy od XIX wieku) mężczyzna 
konserwatywny wszystko, co czyni poza domem uważa 
za „naturalne”. Przedstawia to jako „naturalnie” przypi-
saną mu aktywność. Nie określa jej przymiotnikami, nie 
wyśmiewa, nie trywializuje. Nie szuka alibi. Homme pu-
blic – z francuska – to mężczyzna/człowiek czyli osoba 
publiczna. Mężczyzn nikt nigdy z ambicji politycznych  
i społecznych nie rozlicza. Kobieta wciąż musi tłumaczyć 
się ze swoich decyzji. 

Femme publique to po francusku kobieta publiczna. 
Przymiotnik niby ten sam, ale jakże inne znaczenie. Nie 
brzmi naturalnie, zgrzyta w zębach. To dziwka (tak, do 

niej należą ulice, czyli przestrzeń publiczna, ale za cenę 
pogardy). Albo jeszcze mniej „naturalny” egzemplarz: 
„szurnięta feministka”, która rzekomy brak miłości, sek-
su czy rodziny i „prawdziwych obowiązków” rekompen-
suje sobie wycieraniem bruków. I włażeniem do świata 
mężczyzn. 

Choć świat zmienił się od czasu buntu sufrażystek, dla 
tradycjonalistów kobieta realizująca się w polityce, nauce 
i pracy (wykonywanej bez przymusu ekonomicznego) –  
i do tego rywalizująca o sukcesy i pozycję – nadal pozo-
staje wynaturzeniem. Kobieta na ulicy – domagająca się 
respektowania swoich praw – łamie porządek i niweczy 
spokój konserwatywnego mężczyzny. I wszystko, co robi, 
by o równouprawnienie walczyć, jest rzekomo „nienatu-
ralne”. A skoro realizowane poza domem, to „polityczne”. 

Mężczyzna konserwatywny, przekonany że sfera pu-
bliczna to wyłącznie jego „naturalna” domena – ma się 
dobrze pod każdą szerokością geograficzną. I powraca  
w kolejnych wcieleniach. Takich na przykład, jak ostat-
nio radny Piasecki, co bije żonę, żeby zrozumiała, jak 
powinna funkcjonować prawdziwa chrześcijanka i nie za-
pominała o służeniu mężowi. Bo taka jest jej „naturalna”  
i „tradycyjna” rola. 

8 marca konserwatywni mężczyźni mogą przeżyć 
szok. Bo kobiety znalazły wreszcie nowy sposób na 
wejście w przestrzeń publiczną, po swoje prawa. Nigdy 
wcześniej w historii nie zdołały połączyć swoich wysił-
ków na taką skalę. W 47 krajach na sześciu kontynentach 
– w obu Amerykach, w Azji, Afryce, Europie i Australii 
jednego dnia kobiety wyjdą na ulice, w przestrzeń pu-
bliczną, aby „femme publique” przestało być obelgą, a 
równouprawnienie – fikcją. By odzyskać ciała, i odebrać 
konserwatystom narzędzie, jakim jest przemoc. Przemó-
wią do konserwatywnych mężczyzn, do konserwatyw-
nych rządów państw. Koniec z rozproszonymi wysiłkami. 

Fala objęła cały świat. 
Monika Piotrowska-Marchewa
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9 kwietnia na Placu Solnym – to była dla mnie 
pierwsza manifestacja – zrozumiałam potęgę, 
jaką daje współdziałanie ludzi. Wtedy w imię ha-
sła „Odzyskać Wybór”. Byłam jej współorganiza-
torką, i zaangażowałam się całym sercem w walkę 

o tę odrobinę praw kobiet, które do niedawna miałyśmy 
w Polsce. Urodziłam się w roku, w którym za sprawą no-
wego prawa aborcyjnego zdradzono Polki i odebrano im 
prawa do samostanowienia. Walczę, bo czuję, że to słusz-
ne i chciałabym zarazić entuzjazmem inne kobiety.

Nie chcę codziennie dowiadywać się, że moje prawa 
są poniewierane i niszczone, nie chcę żyć w kraju jako 
człowiek drugiej kategorii tylko dlatego, że jestem kobie-
tą. Na obecną chwilę, nie widzę tutaj przyszłości. Chcia-

łabym odzyskać tę perspektywę, powiedzieć, że Polska 
to kraj, w którym będę szczęśliwa. Dużo osób przebudzi-
ło się z zimowego snu i chwyciło w dłonie transparen-
ty, potrzebujemy jednak jeszcze większej świadomości 
społecznej, większej mobilizacji i zaangażowania. Rząd 
próbuje zawładnąć naszą seksualnością i płodnością, 
nakazami i zakazami chce zniewolić kobiety, aby bezwa-
runkowo wydawały na świat potomstwo. Jeśli ktoś nadal 
ma złudzenie, że chodzi im o „nienarodzone dzieci”, to 
tkwi w błędzie. Im chodzi wyłącznie o fanatyczną władzę 
nad nami. 

Zacznijmy od edukacji: z nową podstawą programową 
nie będziemy w stanie wychować tolerancyjnego społe-
czeństwa. Potrzebna jest również rzetelna edukacja sek-

Jestem przerażona i wściekła

POSTULATY STRAJKU KOBIET W POLSCE
DOMAGAMY SIĘ:

1. Pełni praw reprodukcyjnych:
– utrzymania standardów opieki okołoporodowej
– dostępu do nowoczesnej bezpłatnej antykoncepcji  
i zabiegów sterylizacji
– dostępu do bezpiecznego przerywania ciąży
– dofinansowania in vitro
– badań prenatalnych najnowszej generacji

2. Państwa wolnego od zabobonów:
– rzetelnej edukacji seksualnej
– edukacji szkolnej zgodnej z wiedzą naukową
– opieki medycznej, nie „watykańskiej”
– likwidacji tzw. klauzuli sumienia
– religii w parafiach i na koszt Kościoła katolickiego
– niezależnej komisji ds. pedofilii w KK
– wymierzenia bezwzględnych kar sprawcom i oso-
bom winnym ukrywania przestępstwa pedofilii w KK

3. Wdrożenia i stosowania Konwencji Antyprzemo-
cowej:

– przesunięcie finansowania budżetowego z Kościoła 
na organizacje zajmujące się walką z przemocą wobec 
kobiet i przemocą domową
– bezwzględnego ścigania i karania sprawców przemo-
cy domowej
– bezwzględnego ścigania gwałcicieli i wdrożenia pro-
cedur zapobiegających wtórnej wiktymizacji
– ochrony ofiar i izolacji sprawców
– współpracy rządu z organizacjami pozarządowymi 
przy wdrażaniu Konwencji Antyprzemocowej
– ścigania mowy nienawiści jako źródła przemocy

4. Poprawy sytuacji ekonomicznej kobiet:
– zabezpieczenia emerytalnego nieodpłatnej pracy kobiet
– realnego zabezpieczenia społecznego rodzin osób  
z niepełnosprawnościami
– skutecznego ściągania alimentów przez państwo i ka-
rania dłużników alimentacyjnych
– podniesienia progu uprawniającego do świadczenia z 
Funduszu Alimentacyjnego do średniego wynagrodzenia
– równości płac bez względu na płeć
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sualna, która przygotuje młodych ludzi do tego, jak chro-
nić się przed chorobami wenerycznymi czy niechcianą 
ciążą, i uczy szacunku do cielesności drugiej osoby. Mu-
simy pamiętać o dostępie do antykoncepcji i legalnej 
aborcji, bo ich brak powoduje rozkwit podziemia abor-
cyjnego. Ono z kolei oznacza powikłania, a nawet śmierć 
kobiet. Władze w rzeczywistości nie interesują się losem 
dzieci w Polsce. Dowodem na to jest niszczenie obowią-
zujących standardów opieki okołoporodowej i zmniej-
szenie dofinansowania dla najmłodszych pacjentów. 

Poczułam solidarność kobiet, wtedy trzeciego paź-
dziernika, kiedy na deszczu, przemoczona trzymałam 
baner „Strajk Kobiet” i widziałam tłumy dołączających 
do nas, ubranych na czarno ludzi. Kiedy zaczęliśmy śpie-
wać i krzyczeć „wolność” - ciarki przebiegły mi po całym 
ciele. Dlatego teraz, 8 marca chciałabym, aby dołączyły 
do nas kobiety i poczuły tą wspaniałą energię i moc. 

Jestem przerażona i wściekła, z każdym dniem 
czuję coraz większy niepokój. Chciałabym, aby 
młodzi ludzie otworzyli oczy, zajęli się przyszło-
ścią tego kraju, nie tylko najbliższą perspektywą 
zawodową. Przed protestem studentów miałam 
taką nadzieję, że się obudzimy, przecież bez pod-
stawowych praw człowieka nie jesteśmy wstanie 
ułożyć swojego życia. Chcemy zakładać rodziny, 
zarabiać godne pieniądze, nie martwić się o każdy prze-
żyty dzień. Więc dlaczego tak biernie spoglądamy na to 
co dzieje się w naszej ojczyźnie? Dlaczego nie reagujemy? 
Nie mówimy dość? Dlaczego nie buntujemy się przed de-
wastacją naszej przyszłości? Musimy nauczyć się, że wy-
walczone prawa nie są nadane nam na zawsze.

Natalia Kwaśnicka

KOBIET NA ŚWIECIE

Mapa wydarzeń zorganizowanych przez Międzynarodowy Strajk Kobiet (stan z 6 marca 2017) na podstawie:
http://parodemujeres.com/map-of-events/      
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Odzyskanie niepodległo-
ści w 1918 r. dało Polakom nadzie-
ję, że we własnym kraju zapewnią 
swoim dzieciom właściwą eduka-
cję, jakiej brakowało pod zaborami.  
II RP, jak pisze Magdalena Micińska, 
rozpoczynała niepodległe istnienie 
jako państwo, którego znaczna część 
obywateli nie potrafiła przeczytać pa-
triotycznych proklamacji ani podpi-
sać się na listach wyborczych. Jedynie 
zachodnie dzielnice kraju nie znały 
zjawiska analfabetyzmu. Im dalej na 
wschód, tym częściej zamiast liter 
stawiano krzyżyki. Po zakończeniu  
I wojny światowej Naczelnik Pań-
stwa Józef Piłsudski wprowadził 
po raz pierwszy w historii Polski 
obowiązkową i bezpłatną siedmio-
letnią szkołę powszechną dla dzieci 
w wieku od 7 do 14 lat. Dopuszczał 
jednak istnienie szkół „niżej zorga-
nizowanych” (jedno, dwu lub trzy-
klasowych), które mogły realizować 
zawężony program szkolny. Wpraw-
dzie brakowało nauczycieli i budyn-
ków, a dzieci uczyły się w warunkach 
obecnie niewyobrażalnych, ale naj-
ważniejsze było jednak to, że w ogóle 
istniała polska szkoła.

Klasy łączone, lekcje dzielone 

Młode państwo gwarantowało 
szkołę bezpłatną, ale za to rozpacz-
liwie biedną. Do końca istnienia  
II RP szkoły o najwyższej liczbie 7 
klas otwierano prawie wyłącznie 
w miastach. Na wsi przeważały tak 
zwane jednoklasówki zatrudniające 
jednego nauczyciela, sporo też było 
dwuklasówek z odpowiednio więk-
szą liczbą pedagogów. Jednocześnie, 
z powodu narastającego wielkiego 
kryzysu ekonomicznego przełomu 
lat 20. i 30., sukcesywnie zmniejsza-
no nakłady na budowę nowych szkół. 
Między 1928 a 1938 r. stopniały one 
z ponad 39 mln złotych rocznie do … 
0,9 mln. Na prowincji dzieci uczyły 
się więc w chłopskich izbach wyna-

jętych przez rząd, przy oświetleniu 
naftowym. Przy szkołach zazwyczaj 
nie było sal gimnastycznych, ani 
boisk, o urządzeniach sanitarnych 
(powszechna bolączka!) nie wspo-
minając. Za całe wyposażenie szko-
ły służyła drewniana tablica na sto-
jaku, czteroosobowe ławki, szafka, 
stół i krzesło oraz wiszący na ścia-
nie Orzeł, portret Prezydenta i Mar-
szałka, a obok krzyż. Zdecydowanie 
korzystniej przedstawiała się sytu-
acja w miasteczkach, gdzie budynki 
szkolne „chociaż ciasne, ale własne”, 
były przeważnie skanalizowane i ze-
lektryfikowane i miało się dostęp do 
prasy codziennej i biblioteki. 

Oświata powszechna w niepodle-
głej Polsce swój rozwój zawdzięcza-
ła niemal wyłącznie ciężkiej pracy 
nauczycieli. Musieli się oni wykazy-
wać hartem ducha i dużą odporno-
ścią fizyczną. W kraju, który w miarę 
upływu lat mógł sie poszczycić lot-
nictwem na światowym poziomie, 
unowocześnionymi szlakami kolejo-
wymi i coraz dynamiczniej rozwija-
jącym się transportem samochodo-
wym, do wielu szkół – ulokowanych 
często nawet kilkanaście kilometrów 
od najbliższych stacji kolejowych – 
nie można było dojechać inaczej, niż 
„wózkiem” zaprzężonym w konie,  
a zimą saniami. Nauczyciele zamiesz-
kiwali w pokojach, mieszczących się 
przeważnie przy szkole. Bywało, że 
musieli chodzić od jednego do dru-
giego „oddziału” szkoły wiejskiej, 
pokonując kilkusetmetrowe dystan-
se. W całym kraju problemy stwa-
rzał też niezmiernie wysoki przyrost 
naturalny, który osiągnął apogeum 
w latach wielkiego kryzysu lat 30. 
(na jednego nauczyciela przypada-
ło przeciętnie 63 uczniów). Przy tak 
licznych zespołach nauczyciele ra-
dzili sobie prowadząc naukę „dzie-
loną”, czyli pracując z połową dzieci, 
podczas gdy reszta odbywała „za-
jęcia ciche”. Uczyły się one na dwie 
zmiany, rano młodsze, popołudniami 

te z ostatnich klas. Popularny był też 
zwyczaj uczenia dzieci w komple-
tach, poprzez łączenie poszczegól-
nych roczników pod kierunkiem jed-
nego nauczyciela. 

Pokój nauczycielski

W liście opublikowanym w 1937 
roku na łamach „Głosu Nauczyciel-
skiego” pisano z goryczą: Sam fakt, 
że instytucja kształcenia przyszłych 
obywateli często jako jedyne środki 
posiada tylko przygnębionego na-
uczyciela, europejskie metody i wiele 
wymagające programy wskazuje, dla-
czego jego praca jest beznadziejna,  
a wyniki niewystarczające. Minorowe 
nastroje pogłębiać musiały, wpraw-
dzie jednakowe dla mężczyzn i ko-
biet, ale niskie pensje. Starczały one 
tylko na zaspokojenie elementar-
nych potrzeb. 

Pokój nauczycielski przeciętnej 
miejskiej szkoły był zbiorowiskiem 
ludzi o bardzo różnym wykształce-
niu i pochodzeniu społecznym. Spo-
tykali się w nim przybysze ze wszyst-
kich stron kraju, często przenoszeni 
decyzją władz oświatowych ze szkół 
do szkół. W latach 30., po reformie 
jędrzejewiczowskiej do tego grona 
dołączyli sfrustrowani „gimnazjalni 
profesorowie”, przekonani o swojej 
degradacji zawodowej i społecznej 
po likwidacji niższych klas gimna-
zjum i przeniesieniu do równole-
głych wiekowo „oddziałów” w „po-
wszechniakach”. 

Trudna praca nauczycieli szkół 
powszechnych w Polsce międzywo-
jennej nie dawała im biletu wstępu 
do społecznych elit, ani finansowej 
satysfakcji. Mimo tego wielu ludzi 
potrafiło oddać się jej całkowicie, 
również gdy w latach 30. nadeszła 
„szkolna katastrofa”, czyli drastycz-
nie spadły nakłady na oświatę. Mało 
kto interesował się tym, jaką płacili 
za to cenę.

O ś w i a t o w e  d é j à  v u
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POZYCJA: minister bez teki, sze-
fowa Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów.

HISTORIA: Droga księżnej Be-
aty do PiSowskiej rodziny królew-
skiej była równie długa, co zawiła. 
Zaczynało się pięknie, gdy w 2005 
roku Beata weszła do parlamentu 
i kilka miesięcy później została se-
kretarzem stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. Jednak, gdy w 2007  
PiS utracił władzę, musiała odejść  
z dworu i czekać na lepszy czas. Przy-
szłej księżnej brakło cierpliwości  
i gdy czekanie się przedłużało zaczę-
ła szukać innego wyjścia. Przyłączy-
ła się do rebelii Delfina Zbyszka, któ-
rej celem było założenie udzielnego 
księstwa. Księstwo rzeczywiście 
powstało, ale szybko zostało upoko-
rzone pasmem klęsk. Chcąc nie chcąc 
wróciła więc, wraz z całą rebelią, 

pod skrzydła Wielkiego Jarosława. 
Wkrótce, dzięki objęciu przez Beatę 
Szydło teki premiera mogła (jako 
jedna z rozlicznych „koleżanek”) ob-
jąć ważne stanowisko szefowej Kan-
celarii przy premierze. Jednocześnie 
rozgorzał wokół osoby naszej Beaty 
ostry spór – czy jest ona prawnikiem 
czy nie. Spór ten księżna rozwiązała 
z wrodzoną sobie gracją oświadcza-
jąc, że ona prawnikiem się czuje z po-
wołania. Wobec tego niuanse wokół 
jej dyplomów są mało istotne.

DOKONANIA: Gdy ponowny 
mariaż polityczny z PiS doszedł do 
skutku, księżna Beata mogła zająć 
się wreszcie rozwijaniem swych licz-
nych talentów. Tak się jednak składa, 
że najlepiej rozwinęła tylko jeden  
z nich, resztę skrzętnie ukrywa. Tym 
talentem jest jej zdolność do wygła-
szania niezachwianych monologów 
w trakcie rozmów. Przy czym nieważ-
ny jest temat dyskusji, nieważna jest 
liczba rozmówców biorących udział 
w konwersacji, ani ich ranga, ani tym 
bardziej wiedza. Księżna wszelkie te 
nieistotne szczegóły sprowadza do 
wspólnego mianownika, który moż-
na by streścić zdaniem cicho siedź, bo 
nie masz racji. Gwiazda księżnej za-
błysła najjaśniej, gdy los pozwolił jej 
odegrać rolę „niezłomnej prawnicz-
ki”, co się sędziom nie kłania. I kiedy 
rząd pierwszej Beaty Rzeczypospoli-
tej postanowił nie drukować wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego i kiedy 
ustami drugiej Beaty (Mazurek) na-
zwał sędziów Sądu Najwyższego 
„grupą kolesi”, trzecia Beata (księżna 
nasza, Kempą z Sycowa zwana) wła-
sną piersią zasłoniła rząd ów od fali 
oskarżeń i mówiła, że „nie wydruku-
je”. Jak się później okazało mówiła to 
nieco na wyrost, ponieważ prokura-
tura umorzyła wobec niej śledztwo 
argumentując, że to nie jej preroga-
tywa drukować lub nie.

SŁYNNE SŁOWA BEATY: Przewie-
lebni Księża Arcybiskupi, Księże Cele-
bransie, przewielebni Księża Biskupi, 
szanowni Księża, wszyscy Duchowni, 
nasi Przewodnicy, wszystkie władze 
według godności urzędów, drogi Ojcze 
Dyrektorze... – tymi słowami księżna 
Kempa wstawała z kolan tylko po to, 
aby paść krzyżem.

SŁYNNE SŁOWA O BEACIE: Gdzie 
w Konstytucji jest coś o Beacie Kem-
pie? – zadając to pytanie poseł Ceza-
ry Tomczyk usiłował dowiedzieć się, 
dlaczego ktoś, kto nie tylko nie jest 
premierem, ale nawet nie jest praw-
nikiem (no, chyba, że z przekonania), 
decyduje o tym czy drukowane są 
orzeczenia Trybunału. Panie Tom-
czyk, ja Panu odpowiem – to zwykłe 
niedopatrzenie, w nowej Konstytucji 
księżna Beata z pewnością wspo-
mniana będzie. I to nie raz.

MP

Poczet królów i książąt PiSkich
Księżna Beata, Kempa z Sycowa

Współcześnie

Od tego czasu, patrząc z dzisiej-
szej perspektywy, oświata polska 
zmieniła się tak bardzo, że trudno do-
szukiwać się analogii. Jednak – w XXI 
wieku – jedna nasuwa się w sposób 
uporczywy. Za szkodliwe (w propo-
nowanej przez obecny rząd formie) 
zmiany oświatowe dzisiejsi nauczy-
ciele i uczniowie płacą już teraz. I nic 
to, że w III RP udało się wypracować 
dobre standardy nauczania, a dzięki 

środkom finansowym UE doposa-
żono wiele szkół. Polscy uczniowie 
zaczęli też osiągać (wreszcie!) coraz 
lepsze wyniki w międzynarodowych 
badaniach umiejętności. 

Samorządy zamroziły wydatki na 
szkolnictwo, bo muszą unieść ciężar 
przygotowania infrastruktury, jaki 
spadł na ich barki. Wielu nauczycie-
li, jak dawniej, powinno wyćwiczyć 
hart ducha i dużą odporność fizycz-
ną – oni też będą musieli łączyć pra-
cę w kilku budynkach i pokonywać 

dystanse pomiędzy nimi. 
Niezmienna pozostaje nauka 
na zmiany i relatywnie nisko 
wynagradzany nauczyciel. 
Dla PiS ważne jest tylko, aby 
był „Orzeł, portret Prezyden-
ta, a obok krzyż”. No i oczywi-
ście „właściwe” treści w pod-
stawie programowej.

MPM, EMC
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Prześwietlamy ustawy:
INTERNET KONTROLOWANY

6 lutego 2016 weszła w życie tzw. ustawa in-
wigilacyjna, czyli zbiór zmian w ustawie o Poli-

cji oraz innych ustawach regulujących tryb pracy służb  
w Polsce. Zmiany w ustawach zostały wprowadzone tyl-
ko dzięki głosom posłów PiS, nawet „cichy koalicjant” 
Kukiz'15 głosował przeciw. Projekt zmian został skryty-
kowany przez wszystkie organizacje go opiniujące: Biu-
ro Analiz Sejmowych, Rzecznika Praw Obywatelskich, 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 
Krajową Radę Sądownictwa.

PiS nie po raz pierwszy udowodnił, że nic dla niego nie 
znaczą opinie niezależnych instytucji, w których pracują 
eksperci w zakresie praw obywatelskich oraz ochrony 
danych osobowych. RPO wysłał wniosek do Trybunału 
Konstytucyjnego o stwierdzenie ustawy inwigilacyjnej 
za niezgodną z Konstytucją. Niestety, jest mała szansa na 
to, że TK kierowany przez mgr Julię Przyłębską wyda sta-
nowisko niezgodne z wolą PiS.

Zmiany w ustawach przegłosowane przez PiS umożli-
wiają policji oraz innym służbom pobieranie przez stałe 
łącze danych nt. użytkowników od firm świadczących 
usługi dostępu do Internetu. Stałe łącze umożliwia służ-
bom pobieranie danych non stop, bez potrzeby pytania  
o zgodę kogokolwiek.

Przed nowelizacją ustaw służby mogły pobierać takie 
dane tylko na potrzeby prowadzonych przez nie postę-
powań. Ujawnianie danych odbywało się tylko wtedy, 
gdy zaistniały konieczne przesłanki i ściśle z przyjętymi 
procedurami. Obecnie służby mogą pobierać dane na 
temat każdej osoby i w dowolnym czasie, nawet jak nie 
mają żadnych podejrzeń. Zgodnie z art. 20c. zmodyfiko-
wanej przez PiS Ustawy o Policji:

Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy 
lub usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną 
udostępnia nieodpłatnie dane, o których mowa w ust. 1:

1) policjantowi wskazanemu w pisemnym wniosku Ko-
mendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP, komen-
danta wojewódzkiego Policji albo osoby przez nich upo-
ważnionej;

2) na ustne żądanie policjanta posiadającego pisemne 
upoważnienie osób, o których mowa w pkt 1;

3) za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej poli-
cjantowi posiadającemu pisemne upoważnienie osób,  
o których mowa w pkt 1.

Służby nie muszą każdorazowo występować do sądu 
o zgodę na rozpoczęcie inwigilacji danej osoby. Zgodnie  
z nowelizacją, wystarczy, że raz na pół roku prześlą są-
dom sprawozdanie z tego, jakie dane zostały zebrane. 
Tylko co mają zrobić z takimi informacjami sądy, skoro 
– zgodnie z ustawą – służby mają prawo bezkarnie inwi-
gilować wszystkich?

Fundacja Panoptykon, która zajmuje się „kontrolą 

kontrolujących”, w swoim raporcie podsumowującym 
rok działania ustawy inwigilacyjnej, zwróciła uwagę na 
kolejny ważny element nowelizacji. Przed jej uchwale-
niem Urząd Komunikacji Elektronicznej musiał publiko-
wać przekazywane przez operatorów telekomunikacyj-
nych informacje o łącznej liczbie zapytań, jakie otrzymali 
oni od Policji i innych uprawnionych organów oraz ilość 
zapytań, na które operator odpowiedział. Nowelizacja 
PiS uchyliła jednak ten wymóg nałożony na UKE. 

W zamian w celu zapewnienia opinii publicznej nie-
zbędnych informacji (cytat z uzasadnienia) tzw. ustawa 
inwigilacyjna nałożyła na ministra sprawiedliwości obo-
wiązek corocznego przedstawiania parlamentowi zagre-
gowanej informacji na temat przetwarzania danych. Nie-
stety, zakres informacji zawarty w owej „zagregowanej 
informacji” będzie o wiele węższy niż ten, który do tej 
pory publikował UKE.

Raport Ministerstwa Sprawiedliwości nie będzie np. 
zawierał informacji nt. łącznej ilości zapytań o tzw. dane 
abonenckie (dane właściciela telefonu lub łącza inter-
netowego), ponieważ te dane będą zbierane wyłącznie  
w wewnętrznych rejestrach służb i zgodnie z ustawą są 
informacją niejawną i nie podlegają udostępnianiu. 

Jasno widać, że PiS chce ukryć przed opinią publiczną 
skalę inwigilacji obywateli.

Całe szczęście o tym, że polskie służby pod rządami 
PiS coraz częściej monitorują działania obywateli w In-
ternecie, łatwo można się przekonać sprawdzając tzw. 
raporty przejrzystości, publikowane co pół roku przez 
Facebook (patrz tabela poniżej).

Raporty te zawierają informacje o ilości wniosków od 
służb o ujawnienie danych użytkowników, które otrzy-
muje Facebook.

Jak widać, w pierwszej połowie 2016 r. polskie służby 
zapytały FB o dane ponad dwa razy większej ilości użyt-
kowników niż w analogicznym okresie 2015 r.

Maciej Szczepanek

Ilość wniosków  
od służb

Ilość kont FB  
objętych wnioskami

I poł. 2013 233 158

II poł. 2013 220 192

I poł. 2014 288 377

II poł. 2014 305 349

I poł. 2015 492 444

II poł. 2015 611 627

I poł. 2016 991 1032
https://govtrequests.facebook.com/country/Poland/2016-H1/
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Czas jej narodzin to czas cygański. 
Podobno było to 17 sierpnia. O lata 
nikt nie pytał, bo nikt ich w taborze 
nie liczył. Jedni mówią, że był to 1910, 
inni – że 1909. W ankiecie członkow-
skiej Związku Literatów Polskich na-
pisano: Bronisława Wajs, 1908. Ale  
w taborze wołali „Papusza”, czyli „lal-
ka” – ze względu na jej urodę. 

Dnia, w którym zaczęła uczyć się 
czytać, nie zapomni nigdy. Gdy dzie-
ci wychodziły ze szkoły poprosiła, by 
pokazały jej literki. Później, patykiem 
na piasku, powtarzała lekcje. Po paru 
dniach dzieciom się znudziło. Wtedy 
przypomniała sobie sklep niedale-
ko rynku, gdzie czasami kupowała 
cukierki. Poszła z gazetą i poprosiła 
o naukę. Kobieta kazała przynieść 
tłustą kurę i kupić elementarz. Nauka 
szła szybko, Papusza była bardzo po-
jętna. Rozpierała ją duma, że umie się 
podpisać. Zapisała się do biblioteki. 
Najbardziej lubiła historie o rycer-
zach i wielkiej miłości. 

Pierwsze swaty przysłali, gdy 
skończyła 15 lat. Adam był od niej 
starszy o 10 lat. Wyszła za niego, bo 
matka i ojczym zgodzili się na ślub. 
Nie zaznała w tym małżeństwie szczę-
ścia. Wróciła do matki (cygański oby-
czaj dopuszcza rozwód z woli męża). 
Podobno drugi mąż, Dionizy Wajs, 
starszy o 24 lata, porwał ją i podstę-
pem zmusił do małżeństwa. Zazdro-
sny był do szaleństwa. Z tej zazdrości 
bił Papuszę niemal codziennie. Jeź-
dzili z zespołem Dyźki po okolicznych 
wsiach i dawali koncerty. Dobrze im 
się powodziło. Wtedy pojawił się Wi-
told – młody, piękny, szesnastoletni. 
Po sześciu latach poprosił, żeby Pa-
pusza rzuciła męża. Nie zgodziła się. 
Gdy Witold wyjechał, zachorowała 
– godzinami kiwała się w kącie po 
sierocemu, krzyczała nocami. Dyźko 
opłacił szpital psychiatryczny w Za-
kopanem. Pod koniec 1936 wróciła 
do taboru. Ta sama, ale nie taka sama. 
Żyła jak duch. Tak zastała ją wojna. 

Dyźko i Papusza przeżyli dzięki 
temu, że chowali się na bagnach. Las 
dawał przetrwanie i pożywienie. Za-

raz po wojnie przygarnęli niespełna 
rocznego chłopca – owoc romansu 
Polki z Cyganem. Matka nie chciała go, 
miała już dwoje starszych dzieci. Na 
chrzcie dali mu Włodzimierz, jednak 
Papusza nazywała chłopca Tarzan, 
pod wpływem filmu, który obejrza-
ła. Był całym jej światem. Po śmierci 
Dyźka, Tarzan dowiedział się od Cy-
ganów, że jest przybranym synem  
i nie wybaczył Papuszy, że mu tego nie 
powiedziała. Wyjechał za granicę szu-
kać ojca, a jej świat znowu się zawalił. 

Ale wcześniej jeszcze Papusza po-
znała Jerzego Ficowskiego, polskiego 
poetę i znawcę folkloru cygańskiego, 
który odmienił bieg jej życia. Ficow-
ski, urzeczony talentem Papuszy, za-
czyna spisywać jej melodeklamacje, 
zbiera listy pisane przez nią niezwy-
kłą, poetycką prozą. Jeden z jej naj-
piękniejszych wierszy Pieśń cygańska 
z głowy Papuszy ułożona, tłumaczy na 
polski, publikuje w „Twórczości” i po-
syła Julianowi Tuwimowi. Poeta jest 
zachwycony. Nazywa wiersz Papuszy 
„bijącym źródłem poezji” i poleca Fi-
cowskiemu roztoczyć nad Papuszą 
opiekę. W październiku 1950 ukazał 
się w „Problemach” wywiad Tuwima 
z Ficowskim. Ficowski opowiedział 
w nim o Papuszy i cygańskich oby-
czajach. Opublikowano też fragmenty 
jej wierszy. Cyganie zaczęli grozić Pa-
puszy. Ich kultura, język są tabu, nie 
wolno o nich mówić gadziom, czyli 
nie-Cyganom. Oficjalnie nie nałożono 
na nią kary magerdy – skalania, wy-
kluczenia ze społeczności cygańskiej. 
Ale wielu Cyganów osądziło ją samo-
dzielnie: unikali jej, kobiety pluły na 
jej widok. Ostracyzm nasilił się, gdy 
Ficowski wydał w 1953 roku książkę 
„Cyganie polscy. Szkice historyczno-
-obyczajowe”. W jednym z rozdziałów 
życiorys Papuszy i wiersze. I jeszcze 
coś: słownik polsko-cygański. Około 
700 słów. Cyganie ruszyli do Warsza-
wy. W siedzibie Związku Literatów 
Polskich zażądali wydania wszystkich 
egzemplarzy książki. Rzucili wór pie-
niędzy na stół. Chcieli wykupić cały 
nakład i spalić. Wrócili  z niczym. 

Kto wie, co by się stało  
z Papuszą, gdyby nie choroba. 
Najpierw spaliła wszystkie 
swoje zapiski i listy od Tuwi-
ma oraz Ficowskiego. Potem wpadła 
w odrętwienie, nic jej nie interesowa-
ło, siedziała całymi dniami w jednym 
miejscu. I wreszcie nastąpiły napady 
autoagresji. Cyganie uznali, że Bóg ją 
ukarał pierwszy i dali jej spokój. 

Tuwim z Ficowskim wystarali 
się dla Papuszy o stałe stypendium 
z ministerstwa kultury i sztuki, ale 
ona podupadała na zdrowiu coraz 
bardziej. Leczenie kosztowało, Jedy-
ną cenną rzeczą, jaką miała Papusza 
to „Pieśni Papuszy”, wydane w lutym 
1956 roku. 14 jej wierszy w przekła-
dzie Ficowskiego.  Papusza zostaje 
przyjęta do Związku Literatów Pol-
skich. Staje się znaną postacią w Pol-
sce i za granicą. Ale osaczona chorobą 
i przytłoczona ostracyzmem wśród 
Cyganów nie jest w stanie sobie tego 
uświadomić. Do mnie poetyzm nie pa-
sował – powie kiedyś. – Poeta to silny 
człowiek, mądry, a ja taki dziki zając. 
Gdy dostała nagrodę – 10 tys. złotych 
(chleb kosztował wtedy 3 złote), na 
drugi dzień nie miała już nic. Przez 
cały dzień, na wieść o nagrodzie, od-
wiedzali ją goście – wszystko rozdała. 
Gdy po śmierci męża mieszkała już 
sama i ciężko zachorowała – nikt do 
niej nie zajrzał. Przez ponad tydzień 
przymierała głodem. Całymi dniami 
wystawała w oknie – wypatrywała 
syna. W ten sposób dostała ciężkiego 
zapalenia płuc, które było przyczyną 
jej śmierci. Pochowano ją 14 lutego 
1987 roku, na cmentarzu w Inowro-
cławiu, z dala od cygańskich grobów. 
Za trumną nie szedł ani Ficowski (bał 
się zemsty Cyganów), ani syn – był 
wtedy za granicą. Umarła w osamot-
nieniu, niezrozumiana przez „swo-
ich”. Silna, choć obarczona piętnem 
„przeklętej nadwrażliwości”. Wraz  
z nią odeszła ważna cząstka cygań-
sko-polskiego świata. Ale o tym –  
i Polacy, i Cyganie mieli przekonać się 
dopiero po latach.

DWŻ

Moja piosenka to jest cicha łza
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Nikt nie zauważył, gdy 
opuszczała dom tego feralnego wtor-
kowego popołudnia, 1 marca 2011 
roku. Wyszła z mieszkania przy Na-
bielaka 9, które jej ojciec odbudo-
wał po wojnie własnymi rękami, by 
nigdy już do niego nie powrócić. Nie 
widziały jej kamery monitoringu, 
przypadkowi przechodnie, kierowcy. 
O 13.07 weszła do banku i podjęła  
z konta 900 zł z okrojonej przez ko-
mornika emerytury. Ściągał należ-
ność za niezapłacony czynsz, który 
nowy właściciel podniósł dziesię-
ciokrotnie. Do domu wróciła pieszo. 
Zrobiła herbatę i zaczęła przygoto-
wywać obiad: wyjęła mięso, na pa-
telnię wylała olej. 

I tu urywa się ślad. Wszystko, 
co wydarzyło się w ciągu ostatnich 
dwóch godzin jej 64-letniego życia, 
pozostanie na zawsze tajemnicą. 

W Lesie Kabackim wieczorem 
biesiadowała grupa przyjaciół. Oni 
też nic nie słyszeli i nie widzieli, gdy 
kilkaset metrów od nich rozgrywał 
się dramat. Wiadomo, że żyła, gdy jej 
ubranie ogarnęły płomienie – biegli 
w płucach odnaleźli ślady sadzy. Czy 
można umierać, paląc się żywcem,  
w całkowitej ciszy? Nie była odurzo-
na alkoholem, ani żadnymi środkami. 
Na jej ciele nie odnaleziono śladów 
duszenia, pobicia, czy krępowania. 
Nafta, którą nasączona była kurtka, 
pali się inaczej niż benzyna: mniej 
intensywnie, lecz dłużej. Z człowie-
ka niewiele zostaje. Idealny sposób 
na zatarcie wszelkich śladów. Gdy 
o 16.45, zaalarmowana telefonem 
przypadkowego spacerowicza, gru-
pa dochodzeniowo-śledcza przybyła 
na miejsce, znalazła w pobliżu tylko 
torebkę z rzeczami, które pomogły 
ją później zidentyfikować. Nie znale-
ziono butelki po nafcie. Kto ją zabrał?

Teczkę sprawy założono następ-
nego dnia, a 3 marca prokurator wsz-
czął śledztwo w sprawie nieumyśl-
nego spowodowania śmierci NN 

kobiety (z art. 155 k.k.). Taką kwalifi-
kację stosuje się wtedy, gdy zachodzi 
podejrzenie, że śmierć człowieka jest 
nieszczęśliwym wypadkiem. Zresztą, 
zaraz po identyfikacji ciała zaczęto 
podejrzewać samobójstwo, jakoby 
związane z jej rosnącymi długami 
za czynsz. Odkrycie, że ofiarą jest 
zasłużona działaczka ruchów loka-
torskich, Jolanta Brzeska, która nara-
ziła się wielu osobom prowadzącym 
szemrane interesy, nie wpłynęło na 
przebieg śledztwa. 

To, że sprawcy mogli być znani 
ofierze narzucało się właściwie od 
razu. W mieszkaniu nie było śladów 
walki, nic nie zginęło oprócz jej apa-
ratów słuchowych. Czy wypadły jej 
podczas szarpaniny w samochodzie? 
Zaginęła też jej karta miejska z za-
kodowanym biletem ulgowym. Wia-
domo tylko, że już nikt nigdy jej nie 
użył. 

15 kwietnia badania DNA po-
twierdziły, że ciało z Lasu Kabac-
kiego to ona. Potrzeba na to było aż 
pięć tygodni, zamiast zwyczajowych 
dwóch. Zabrane z jej domu przed-
mioty, mające służyć jako materiał 
porównawczy, podobno zaginęły na 
komendzie. Tej samej, gdzie miesiąc 

wcześniej strzelił sobie w głowę mło-
dy, policyjny laborant. Ten, który ba-
dał próbki pobrane z jej mieszkania. 
Znaki zapytania wciąż się mnożyły,  
a prokuratura i policja były bezradne. 

Po roku, 2 kwietnia 2012 roku, 
śledztwo przejęła Prokuratura Okrę-
gowa w Warszawie. Po upływie ko-
lejnego roku, wobec niewykrycia 
sprawców, śledztwo umorzono, do-
piero wówczas zmieniając kwalifi-
kację czynu o podejrzenie zabójstwa 
(art. 148 k.k.). Przez 770 dni proku-
ratura razem z policją nie ustaliły  
w zasadzie nic. Popełniono za to masę 
błędów. W trakcie pierwszych dni po 
zidentyfikowaniu zwłok funkcjona-
riusze nie zabezpieczyli śladów na 
rzeczach należących do zmarłej, nie 
pobrali śladów daktyloskopijnych 
z jej mieszkania. Dopiero 24 marca, 
na żądanie prawniczki, wynajętej 
przez córkę zmarłej, zabezpieczono 
nagrania z monitoringu – część była 
już skasowana. Z czasem okazało się, 
że z akt sprawy zniknęły bilingi ok. 
50 osób, które się z ofiarą kontakto-
wały. Nie zabezpieczono nawet in-
formacji, czyje telefony logowały się 
w pobliżu miejsca zbrodni. Jednak 
największym błędem śledczych było 
zlekceważenie możliwości udziału 
w zbrodni Marka Mossakowskiego – 
człowieka, który w 2006 roku przejął 
kamienicę. Tę samą, w której zmar-
ła mieszkała i której życie zmienił 
w piekło. Dopiero po dwóch latach 
śledztwa policja wpadła na pomysł 
zbadania jego samochodu. Okazało 
się, że dwa dni po zabójstwie samo-
chód Mossakowskiego uczestniczył 
w kolizji, w wyniku czego „uległ 
całkowitemu zniszczeniu”, po czym 
trafił do mechanika, a stamtąd do 
nowego właściciela. Śladów zmarłej  
w nim nie odnaleziono. 

Każda rocznica śmierci Jolanty 
staje się protestem przeciwko za-
niechaniom i bezczynności policji 

Piotr Nowak, Robert Ciszewski, „Wszyst-
kich nas nie spalicie”, Trzecia Strona, 
Warszawa 2016
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oraz prokuratury. Sama zaś Brzeska, 
stała się dla kamieniczników groźna 
dopiero po śmierci – jako symbol ru-
chów lokatorskich w całej Polsce. 

Problemy reprywatyzacyjne przy-
pisuje się w całości PO, a ich znakiem 
rozpoznawczym stała się Hanna 
Gronkiewicz-Waltz, której mąż sam 
stał się współwłaścicielem jednej 
z reprywatyzowanych, warszaw-
skich kamienic. Prawda jest jednak 
bardziej złożona. W rzeczywisto-
ści wszystkie opcje polityczne były 
przeciwko działaniom ruchów loka-
torskich: nie tylko w Warszawie, ale 
także w Poznaniu, Krakowie, Łodzi. 
W 2006, gdy Warszawą rządził PiS, 
zastępcą dyrektora Biura Gospodar-
ki Nieruchomościami został Jakub 

Rudnicki, który sam przejął budynek 
przy ul. Kazimierzowskiej. I który 
odmówił przekazania mediom infor-
macji o skali reprywatyzacji w War-
szawie. Warto też przypomnieć, że  
o zwrocie wielu kamienic (w tym tej, 
w której mieszkała Jolanta Brzeska), 
zadecydował, rządzący w zastęp-
stwie Lecha Kaczyńskiego, komisarz 
wyznaczony przez PiS. Trudno więc 
cały problem reprywatyzacyjny, na-
głaśniany przez obecny rząd, przypi-
sywać wyłącznie rządom PO.

16 sierpnia 2016 roku Andrzej 
Duda podpisał tzw. mała ustawę 
reprywatyzacyjną. Nie rozwiązuje 
ona jednak problemów prywatnych 
mieszkań w uwłaszczonych kamie-
nicach. Wszystkie państwa z bloku 

komunistycznego już dawno 
uporały się z przeszłością. 
Zabrane majątki oddawano 
w naturze lub w formie od-
szkodowań. Wszędzie – poza 
Polską. Tu reprywatyzacja 
wciąż jest polem szemranych 
interesów i – jak się okazuje 
– także powodem zabójstw. 19 sierp-
nia 2016 roku Prokurator General-
ny Zbigniew Ziobro zadecydował 
o wznowieniu śledztwa w sprawie 
śmierci Jolanty Brzeskiej. Ruchy lo-
katorskie zapowiedziały monitoro-
wanie śledztwa oraz pilnowanie, by 
nie było wykorzystywane do celów 
politycznych. To właśnie jesteśmy 
winni Jolancie Brzeskiej.  

DWŻ

T jak Tupolewizm
Codzienność władz PiS toczy 

się od wypadku do wypadku, po-
przez omijanie wszelkich procedur  
w imię tego, że „jakoś to będzie”. Dla 
niezorientowanych – to syndrom tu-
polewizmu (pojęcie to ukuł dzien-
nikarz „Gazety Prawnej” Zbigniew 
Parafianowicz). Tupolewizm to kok-
tajl nadmiernych ambicji, upojenia 
awansem społecznym, politycznej 
tromtadracji i absolutnego lekcewa-
żenia reguł bezpieczeństwa. Tego 
wszystkiego, co legło u podstaw 
katastrofy prezydenckiego Tu-154  
w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r. Dla 
pisowców kolizje są spiskiem albo 
odsłoną puczu opozycji. Chronić ich 
przed nimi mają modły rządu, wzno-
szone w Częstochowie. 

W marcu ubiegłego roku w limu-
zynie prezydenta Andrzeja Dudy pę-
kła opona, w wyniku czego pojazd 
zjechał do rowu na autostradzie A4. 
Rozgorączkowana prasa prawicowa 
komentowała wypadek w katego-
riach zamachu. Okazało się jednak, 
że przyczyną była przeterminowana 
od lat opona. Winę zwalono na po-

przedni rząd.
5 grudnia powracająca z Wielkiej 

Brytanii bohaterska ekipa „dobrej 
zmiany” usiłowała upchnąć w jed-
nym rządowym samolocie uczest-
ników wyjazdu, którzy do Londynu 
przylecieli dwiema maszynami. Pół 
rządu i 200 osób na jednym pokła-
dzie! W potężnym bałaganie decyzję 
podjął pilot – powiedział, że przecią-
żoną maszyną nie poleci. Obyło się 
bez tragedii, a polska prokuratura 
stwierdziła, że nic się nie stało, bo 
cywilnego samolotu nie obowiązuje 
reguła HEAD dotycząca przewozu 
VIP-ów.

Rok obecny. 25 stycznia – szef MON 
zdołał jednego dnia uczestniczyć  
w pogrzebie gen. Janusza Brochwicz-
-Lewińskiego „Gryfa” na Powązkach, 
następnie odwiedził uczelnię o. Ry-
dzyka w Toruniu i chciał wrócić do 
Warszawy na ceremonię wręczenia 
Kaczyńskiemu nagrody „Człowieka 
Wolności”. Nim dotarł do stolicy ko-
lumna ministra wzięła udział w „zda-
rzeniu drogowym”, w którym zostało 
skasowanych osiem aut, w tym dwa 
rządowe BMW. Według PiSu natych-
miastowa przesiadka ministra i jego 

kierowcy(!) do sprawnego pojazdu  
i kontynuacja podróży, bez oglądania 
się na poczynione zniszczenia – była 
prawidłowym zachowaniem, gdyż 
kolizja mogła być zamachem.  

10 lutego 2017. W Oświęcimiu do-
szło do wypadku drogowego, w któ-
rym samochód premier Beaty Szydło 
wpadł na drzewo, a sama premier 
została poszkodowana. Oprócz niej 
ucierpieli dwaj funkcjonariusze BOR. 
Wiceminister spraw wewnętrznych 
Jarosław Zieliński, któremu BOR 
podlega, jeszcze przed rozpoczęciem 
śledztwa  wiedział, że sytuacja dro-
gowa była spowodowana błędem 
młodego kierowcy fiata Seicento,  
a od oceny ewentualnej winy BORu 
jest… prokurator. Jak echo w prawi-
cowych mediach powróciło domnie-
manie zamachu. Pospołu z tezą, że 
zadaniem kierowcy rządowej limu-
zyny było chronić wszystkich użyt-
kowników ruchu, dlatego celowo 
przygrzmocił w drzewo. Prosimy nie 
mylić z brakiem wyszkolenia. Tyl-
ko pani premier żal, bo miała mniej 
szczęścia niż minister Macierewicz.

MPM

A L F A B E T  P i S
czyli (dekoderskie) analizy ludzi, działań i obsesji rządzącej partii w telegraficznym skrócie 
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Wolności i prawa człowie-
ka i obywatela, trójpodział 
władz... Krajowa Rada Sądow-
nictwa (KRS), Trybunał Kon-
stytucyjny, Konstytucja... Jed-
ne z najświętszych dla mnie 
pojęć. Zagadnienia, o których 
mógłbym godzinami... No 

właśnie – „dla mnie”, „mógłbym” etc.
Większość ludzi nie ma tego 

wszystkiego „gdzieś”. Większość, po 
prostu, nie jest prawnikami! Będzie 
jeszcze kilka truizmów.

Mówimy niezrozumiałym języ-
kiem! Posługujemy się pojęciami 
„bez znaczenia”. Krzyczymy o rze-
czach abstrakcyjnych dla „zwykłego 
Kowalskiego”. KRS jest nienamacal-
na! TK także był (zaczyna „dotykać”). 
Sądy powszechne? One nie są od 
tego, by je „lubić”. Z samej swej isto-
ty – i to jedynie teoretycznie – do-
kładnie 50% społeczeństwa jest do 
nich wrogo nastawiona. Bo proces 
się albo wygrywa, albo przegrywa...  
W konsekwencji jest albo „głupie 
prawo”, albo „głupi sąd” etc. Świa-
dome: „wygrałem, ponieważ miałem 
rację” to jest promil spraw!

Suweren nie zachwyca się nieza-
wisłością. Nie myśli o trójpodziale 
władzy i jego znaczeniu. Nie wie, że 
te instytucje stanowią absolutny fun-
dament tego, że w ogóle ma ten sąd. 
A i tak go nie lubi... I to jest w pełni 
zrozumiałe.

Mój wniosek jest smutny i trudny 
do zaakceptowania dla każdego, kto 
mówi: zróbcie coś z tym koszmarem 
– przecież to się w głowie nie mieści. 
Owszem, mieści się.

Musimy wykonać żmudną i długą 
pracę u samych podstaw. Należy edu-
kować, a przez to uwrażliwiać. Trze-
ba wypełnić wymienione na wstępie 
pojęcia zrozumiałą treścią! Bo są 
obecnie równie ważne, co puste –  
w powszechnym ich odbiorze. To są 
lata! I nie ma alternatywy. Przynaj-
mniej ja innej drogi nie dostrzegam. 

Jak to zrobić? Jeszcze nie wiem. 
Ale mam od tego mózg. Użyję. Pomy-
ślę. Polecam! Bo podobno każdy ma...

***
Niedawno czytałem rewelacyjny 

wywiad z Dziekanem ORA w War-
szawie. Pytany o odwagę mec. Miko-

łaj Pietrzak jasno wskazuje, że to ma 
być jedna z naszych głównych cech. 
Ale taka mądra. Stwierdza: „od tego 
są adwokaci”.

W kontekście wstępu warto zwró-
cić uwagę na jeszcze jedną wypo-
wiedź. Te kilka zdań opisuje bowiem 
istotę zagadnienia niezawisłości  
i niezależności. Przede wszystkim 
sędziów i sądów. Ale także nieza-
leżności obrońcy. Często zarzuca się 
nam, że formułujemy swój przekaz  
w sposób niezrozumiały. Poniższe 
słowa takie nie są. I w tym upatruję 
ich największej wartości.

Obywatel, który zderzy się z ko-
lumną rządową, stanie się bezbronny, 
jeśli adwokat przestraszy się polity-
ków. W demokratycznym państwie 
nie ma się czego bać, bo stoi za nim 
silny samorząd. Sąd nie boi się orzec 
na niekorzyść władzy, bo cieszy się 
niezależnością. Ale jeśli awans sędzie-
go będzie zależny od polityków, to 
większość z nich będzie czuła presję. 
W takim świecie obywatel, który sta-
nie przed sądem, bo zderzył się z rzą-
dowym samochodem, z góry będzie 
skazany na przegraną.

Te kilka słów zawiera w sobie clue 
problemu nowelizacji ustawy o KRS. 
Czy też szerzej – to kwintesencja 
zmian planowanych w polskim są-
downictwie. Jaskrawo niekonstytu-
cyjnych. Tylko „niekonstytucyjność” 
spowszedniała. Doświadczenia ubie-
głych 15 miesięcy dowodzą, że zbyt 
„mądra” argumentacja jest niespe-
cjalnie skuteczna. Trzeba nie tylko 
mądrze. Trzeba zrozumiale. Tylko 
wówczas będzie naprawdę Mądrze.

*** 
Pod koniec lutego w siedzibie 

Okręgowej Izby Adwokackiej w Opo-
lu odbyło się spotkanie środowisk 
prawniczych. Jego honorowym go-
ściem był Rzecznik Praw Obywatel-
skich dr Adam Bodnar. W dyskusji 
udział wzięli przedstawiciele środo-
wisk sędziowskich i akademickich 

oraz adwokaci. Prelegenci wypowie-
dzieli się na temat sytuacji sądow-
nictwa, planowanych w tym zakresie 
zmian prawnych oraz ich możliwych 
konsekwencji dla każdego obywate-
la. Omówiono zagadnienia związane 
z realizacją tzw. „rozproszonej kon-
troli konstytucyjności prawa” w co-
dziennej praktyce sądowej. Podjęto 
także próbę umiejscowienia Palestry 
pośród zmian ustrojowych instytu-
cji Państwa. RPO dokonał natomiast 
oceny zagrożeń, płynących z aktu-
alnego kryzysu konstytucyjnego, 
gównie jednak wskazał na konkret-
ne możliwości działania w zakresie 
ochrony wolności i praw człowieka. 
Wśród nich duży nacisk położony 
został na konieczność podejmowa-
nia permanentnych działań o cha-
rakterze edukacyjnym. Mówiąc „po 
ludzku” prawnicy muszą wyjść do 
człowieka z jasnym przekazem. Bo 
wszyscy gramy w jednej drużynie,  
a stawka jest niewyobrażalnie ogrom-
na – chodzi o nasze wolności i prawa.

Zgodziliśmy się, że tego typu ini-
cjatywy stanowią niezwykle cenne 
doświadczenie. Umożliwiają bo-
wiem wewnątrzśrodowiskową wy-
mianę praktycznej wiedzy, jak rów-
nież ułatwiają całemu środowisku 
prawniczemu wypracowanie spójnej 
i solidarnej strategii postępowania. 
Kiedy jednak osiągniemy tę względ-
ną jedność, musimy się otworzyć  
i wypracować społecznie zrozumiały 
przekaz. Pod tym względem jestem 
wielkim optymistą. I czekam na mój 
ukochany maj, kiedy to planujemy  
w Opolu zorganizować wielką i otwar-
tą dla każdego człowieka konferencję. 
Wszyscy bowiem jesteśmy ludźmi...

Jacek Różycki
adwokat, KOD Opolskie

PRAWO NIE JE§T ŁATWE 
ALE MUSI BYĆ ZROZUMIAŁE

KOD Opolskie 
www.kodopole.pl 
e-mail: opolskie@ruchkod.pl 
tel.: +48 729 055 222
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Do KOD dołączyłaś po około 3 
miesiącach jego działalności – co 
Cię przekonało?

Nie chciałam stać z boku, nie po-
trafię. Przychodziłam na manife-
stacje, ale mój bunt narastał coraz 
bardziej, wiedziałam, że muszę coś 
zrobić, bo inaczej się uduszę. Dlate-
go pojechałam na warszawski marsz 
„My Naród”, a już potem nie wyobra-
żałam sobie, żeby czegoś konkretne-
go nie robić.

Twoim zadaniem jest dbałość  
o magazyn, dostarczanie i zwija-
nie  „ekwipunku” KOD  „na” i  „z” 
wydarzeń. To ciężka praca. Czy sa-
tysfakcjonująca? 

Bardzo mnie zawsze cieszy, gdy 
przyjeżdżamy np. na Plan Solny i nie 
ma nic, a za chwilę powstaje wielkie 
wydarzenie, na którym jest bardzo 
wielu ludzi. Za każdym razem czuję 
satysfakcję, jeżeli wydarzenie nam 
wyjdzie, jeżeli jest dobra frekwencja, 
gdy czujemy energię wspólnoty.

Oprócz tego kolportujesz ulotki, 
Dekodera , na manifestacjach i pi-
kietach słychać Cię skandującą ha-
sła. Wszędzie Cię pełno, skąd czer-
piesz energię, aby „dawać radę?”

Z bycia razem z ludźmi, którzy 
myślą podobnie jak ja, z różnych na-
szych spotkań poza wydarzeniami, 
gdzie rozmawiamy na bardzo ważne 
tematy. Bardzo wiele uczę się od lu-
dzi będących w KODzie. Jest tu wielu 
historyków, ludzi, którzy mają więk-
szą wiedzę od mojej i dla mnie bycie  
w KODzie jest kształcące. Dzięki temu 
się rozwijam i stąd też czerpię siłę.

Zapewne wiele razy czułaś znie-
chęcenie, nie wszystko się udaje, 
ktoś Cię w KOD zawiódł. Jak sobie 
z tym radzisz?

Myślę, że każdy z nas przeżywa ta-
kie chwile. Ja też je miewam, z różnym 
natężeniem. W chwili obecnej jest 
akurat taki czas. Ale zdaję sobie spra-
wę, że jeżeli pogodzimy się z tym, co 
się dzieje i przestaniemy protestować, 
to już nas całkowicie zaorają. Ten mo-
ment, kiedy mówimy, że Nie ma zgody 
na te metody, to jest siła, która pozwa-

la mi wracać mimo zniechęcenia. Bo 
jak nie my, to kto? Mimo tego, że są 
różne grupy opozycyjne – działam 
też w Strajku Kobiet, są Obywatele, 
ale to od KOD się wszystko zaczęło, 
ten opór jest kojarzony z KODem i to 
też pozwala mi wracać.

Wspomniałaś o Strajku Kobiet 
– czy mogłabyś powiedzieć, czego 
nauczyła Cię działalność w KOD,  
a czego w OSK?

W KODzie nauczyłam się orga-
nizacji. Zajęłam się magazynem, bo 
wcześniej nikt nie był tym obciążony 
personalnie. Stwierdziłam, że trzeba 
zadbać o naszą wspólną własność, 
uporządkować wiele rzeczy. Zosta-
łam też wciągnięta do grupy anima-
cyjnej, chociaż wcześniej nigdy nie 
przypuszczałam, że się do tego na-
daję, że sobie poradzę. Ale znaleźli 
się ludzie, którzy we mnie uwierzyli 
i pomogli uwierzyć mi, że dam radę.

Natomiast dziewczyny z OSK po-
kazały mi jaka jest pozycja kobiety  
w świecie. Ja nie zawsze to dostrzega-
łam, często chowałam się za mężczy-
znami, bo wydawało mi się, że tak jest 
łatwiej. Dzięki dziewczynom widzę, 
że to nie zawsze jest dobre, bo kobie-
ta jest takim samym człowiekiem jak 
facet i podlega tym samym prawom.

Pełniłaś też dyżury na punkcie 
informacyjnym KOD. Zapamięta-
łaś jakieś ciekawe sytuacje?

Pamiętam spotkanie z Robertem 
Biedroniem, który akurat spacerował 
po ul. Świdnickiej i odwiedził nasz 

punkt. Bardzo sympatyczna 
rozmowa. Ale były też nie-
przyjemne momenty. Zdarza-
ło się, że byliśmy wyzywani za samą 
obecność. To też były ważne do-
świadczenia, bo uczyliśmy się reago-
wać. Na początku były nerwy i ad-
renalina, ale w miarę upływu czasu 
uczyłam się spokojnej reakcji, dys-
kusji. Pamiętam taki incydent, kiedy 
postawiliśmy wystawę WJWN. Do 
punktu info podszedł jakiś pan, któ-
ry w bardzo niewybrednych słowach 
wyrażał swoje frustracje, wręcz epa-
tował agresją. Wtedy podeszła do 
nas para młodych ludzi, jak się po-
tem okazało w rozmowie, zupełnie 
niezainteresowanych polityką. Mło-
dy chłopak stanął w naszej obronie, 
w obronie kobiet, w obronie przed 
agresją innego człowieka. Bardzo to 
było dla mnie budujące. I jeżeli jaką-
kolwiek iskierkę dobra udaje nam się 
wzbudzić poprzez te dyżury, to uwa-
żam, że warto tam być i rozmawiać  
z ludźmi.

Co byś powiedziała tym, którzy 
mówią, że „popierają protesty, ale 
nie mają czasu na działanie”?

Powiedziałabym, żeby nie czeka-
li, bo to się tylko tak wydaje, że my 
walczymy o jakieś górnolotne rzeczy. 
My walczymy o prawa każdego z nas.  
W tej chwili liczba sfer zawłaszcza-
nia naszej wolności, jest tak duża, że 
nikt nie powinien czekać aż te pra-
wa zostaną nam całkowicie odebra-
ne. Nie czekajcie na to, aż nie będzie 
można zrobić już nic. Aż obudzicie 
się „z ręką w nocniku”.

Z czego jesteś najbardziej dum-
na w opozycyjnej działalności?

Za poprzednich rządów PiS ucie-
kłam w tzw. „zacisze domowe” i za-
jęłam się sobą, żeby to przetrwać. 
Jestem dumna z tego, że teraz nie zo-
stałam w domu.

EMC
Anna Kowalczyk-Derlęga – aktywna 
działaczka KOD i OSK, pomysłodawczyni 
słynnych, pomarańczowych czapeczek 
dla KOD Wrocław, opiekunka kodowskie-
go magazynu, animatorka...

Nie czekajcie, aż odbiorą nam wolność
wywiad z Anną Kowalczyk-Derlęgą

Ania jako Konstytucja w żałobie, manife-
stacja we Wrocławiu. Fot. Beata Ata

LUDZIE 
KODU
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– O czym myślisz? – spytałem mojego kota 
dumającego nad miseczką czegoś moc-
niejszego. 
– Nie rozumiem. Czemu PiS chce, aby politycy wybierali sę-
dziów do Krajowej Rady Sądownictwa? – spytał. 
– Jak to czemu?! – zawołałem retorycznym zapytaniem, 
wszak uzasadnienie PiS jest proste – posłowie wywodzą się 
z ludu, tak? Jeśli więc to oni będą decydować o tym, kto jak 
ma sądzić, to tym samym i sądy będą bliżej ludu. Chyba to 
dobrze, prawda? 
Futrzak wypił miseczkę czegoś mocniejszego i pokręcił łeb-
kiem. 
– Co ci tu nie pasuje? To źle, że sądy będą wreszcie bliżej 
ludzi?! 
Kot znów sobie nalał, wypił. 
– Widzisz, Pańciu, sąd jest jak sztacheta w płocie. 
– Co?!!! Nie ubliżasz sądom?! 
Ale zwierzak powtórzył: – Sąd jest jak sztacheta w płocie 
oddzielającym prawo od bezprawia. A nasza kochana Polska 
wygląda w tej chwili jak PRL-owska wiejska zabawa, na któ-
rej sztachety poszły w ruch.
– Co?
– Więc niech każdy sam sobie odpowie, czy woli sztachetę  
w płocie, czy bliżej – na jego dupie.

m               

Kaczka w 
buraczkach

Naczelny Prezes Polski po raz kolejny, jakże zasłużenie, 
otrzymał prestiżową nagrodę kulinarną – Kaczkę w buracz-
kach. Tym razem nasi czytelnicy docenili wysmażony przez 
prezesa (i jakże zjadliwy!) tekst o „ludzkich Panach”. Cóż 
takiego się wydarzyło, że Jarosław Kaczyński postanowił 
właśnie tym epitetem określić swój „dwór”? Otóż nic kom-
pletnie! Bo tenże zaszczytny, „Pański” tytuł PiS nabył przez 
zaniechanie. Dokładnie zaś, przez powstrzymanie się od 
użycia siły. Podkreślmy – powstrzymanie się, które przyszło 
Jarosławowi z wielkim trudem. Tym bardziej powinniśmy 
docenić ów gest i stąd Kaczka bieży właśnie na stół naszego 
„Jaśnie-ludzkiego Pana”.

Upominek za udział w ankiecie otrzymuje Pan Krzysztof 
Rzepecki z Kielc. Prosimy o kontakt z redakcją w celu usta-
lenia sposobu odbioru nagrody.
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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 komen-
tować tej rzeczywistości to on nie potrafi. 

O tym, że PiS wyznacza nowe trendy w wie-
lu dziedzinach wszyscy już zdążyli się przekonać. 
Ot chociażby w takich sprawach jak zwiększenie 
możliwości bojowych armii poprzez pomysł doz-
brojenia jej w 1000 sztuk długopisów taktycznych, 
zawierających nożyki i lasery. 

Doskonałym przykładem niekonwencjonalnych 
rozwiązań obecnie nam Panujących (tak! Panują-
cych, bo jak niedawno się dowiedzieliśmy od sa-
mego Naczelnika – są oni przedstawicielami Ludz-
kich Panów, w przeciwieństwie co do niektórych 
innych...) są też chociażby argumenty ministra ds. 
Zniszczenia Środowiska, w sprawie ustawy umoż-
liwiającej wycinkę drzew, a mianowicie – kto posa-
dził, ten ma prawo ściąć. Biorąc pod uwagę, że pod 
topór poszły głównie kilkudziesięcio, a nawet kil-
kusetletnie drzewa, powinniśmy mieć do czynienia 
z powszechną wycinką drzew dokonywaną przez 
sędziwych staruszków, a w większości przypadków 
przez zmarłych... 

Ale to nie wszystko, PiS konsekwentnie widzi 
sukces tam, gdzie po jego interwencjach zostają 
tylko ruiny i zgliszcza. Tak było w przypadku pupi-
la ministra Macierewicza. Zaledwie kilkudniowa 
obecność online jego portalu internetowego doty-
czącego dezinformacji, zakończyła się usunięciem 
wszystkich zamieszczonych na nim treści. Stało się 
tak, bo dziennikarze zwrócili uwagę na to, że Pan 
Bartłomiej w sposób nieautoryzowany wykorzystał 
ich materiały graficzne na własnej stronie. Dzien-
nikarze poinformowali Misiewicza także o tym, że  
z tego tytułu mogą wystąpić na drogę prawną prze-
ciwko niemu. I co w takiej sytuacji robi ulubieniec 
ministra Rozbrojenia Narodowego? Dumnie, po 
usunięciu wszystkich materiałów, na stronie głów-
nej portalu zamieszcza komunikat: Próba powoła-
nia tego serwisu okazała się sukcesem. O następnych 
krokach będziemy informować. 

My również o dalszych sukcesach i krokach mi-
nistra Obrony Terytorialnej będziemy śpieszyli Pań-
stwa informować.

ŁR

Polska w trocinie, 
 czyli sukcesy 
dezinformacji


