
W teorii kurz po kampanii wyborczej już opadł, 
a jednak dwóch prominentnych polityków obozu 
rządzącego zrobiło sobie z konwencji antyprzemo-
cowej i kwestii praw osób odmien-
nej orientacji bacik do wzajemnego 
okładania się. Premier Mateusz Mo-
rawiecki, silny zasadniczo jedynie 
łaskawością Jarosława Kaczyńskiego,  
i Zbigniew Ziobro, dzierżący dwa klu-
czowe stanowiska z dziedziny spra-
wiedliwości, idą na zwarcie. Dla nich 
to rozgrywka o pozycję w obozie rzą-
dzącym. Dla sporej części społeczeń-
stwa to igrzyska o ich przyszłość.

Na szali położono kwestię dobro-
stanu i bezpieczeństwa kobiet w Pol-
sce, a także mniejszości osób LGBT 
– co generalnie stawia pod znakiem 
zapytania kwestię ochrony praw 
człowieka w Polsce. Do tego wyjątkowo perfidnie 
próbuje się wiązać obie fundamentalne kwestie: 
rzekomo winą środowisk LGBT pozostaje „rozpęta-
nie gorączki” wokół konwencji antyprzemocowej. 

Minister sprawiedliwości pozując na czyste-
go ideowo prawicowca złożył formalny wniosek  
o wypowiedzenie konwencji stambulskiej. Podkre-

śla wbrew faktom, że poziom ochrony kobiet w Pol-
sce jest i tak wyższy i konwencję bardzo stara się 
utrącić. Premier robi unik – wysyła ratyfikowaną 

przecież już dawno przez Polskę kon-
wencję do Trybunału Konstytucyjne-
go, bo chce „sprawdzić”, czy jest ona 
zgodna z Konstytucją i czy „nie godzi  
w nasz porządek prawny”. Dopytuje 
o interpretację jakże sławnego (i ty-
lekroć wyjaśnianego) słowa „gender”. 
Magister Przyłębska zapewne czeka 
teraz na instrukcję od samego Kaczyń-
skiego – zamrażać temat czy nie?

W efekcie jednak, gdzie dwóch się 
bije – ów „trzeci” wcale nie skorzysta, 
wbrew utartemu przysłowiu. Zatrzy-
manie szarży ministra Ziobry nie ozna-
cza woli niesienia pomocy wspomnia-

nym grupom – jest tylko ostrą rozgrywką polityczną.  
Tym bardziej więc bądźmy solidarni z tymi, 

którzy wciąż mają siłę, odwagę i zapał do manife-
stowania w przestrzeni publicznej poparcia dla 
utrzymania tak bardzo potrzebnej konwencji anty-
przemocowej. Wspierajmy ochronę praw kobiet do 
samostanowienia o sobie oraz stawajmy w obronie 

praw i bezpieczeństwa mniejszości seksu-
alnych. Nie dopatrujmy się „znieważania”  
w akcjach nagłaśniania tych kwestii. Nie 
zrzucajmy odpowiedzialności za rosnącą 
przemoc na rzekomo zbyt nachalne femi-
nistki i zbyt widoczne tęczowe flagi. Nie 
każmy ludziom milczeć, bo to rzekomo ich 
chroni. 

Nie dajmy się też przekonać oficjalnym 
statystykom, które każą nam wierzyć, że  
w Polsce poziom przemocy domowej jest 
bardzo niski. Dowodzą one tylko jedne-
go – że niski jest poziom zgłaszania takich 
przestępstw. Konwencja jest właśnie po to, 
by dać organizacjom pozarządowym, gru-
pom wsparcia i ofiarom narzędzia do walki  
o podstawowe prawa. Prawo do bezpie-
czeństwa i sprawiedliwości. Nie możemy 
nikomu ich odmawiać.

Monika Piotrowska-Marchewa
Maciej Pokrzywa
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Czasopismo bezpłatne

Konwencję stambulską podpisało 45 państw, z czego 34 ostatecznie ją 
ratyfikowało (kolor niebieski), a 11 nie (kolor zielony).
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Siedzę właśnie w mojej ulubionej kawiarni 
w Amsterdamie. Zajadam się najlepszym cia-
stem cytrynowym i obserwuję życie na Frede-
rik Hendrikstraat. Dlaczego tu siedzę? Czy były 
to planowane wakacje, którym nie przeszkodził 
koronawirus? Nie, bilet kupiłem w poniedzia-
łek 13 lipca, dzień po wyborach prezydenckich. 
Przed wyjazdem spędziłem jednak osiem dni na 
Krakowskim Przedmieściu. 

Odmieniły moje życie.

Stwierdziłem, że nie chcę już żyć w kraju peł-
nym nienawiści. W otoczeniu pełnym kłamstw 
szerzonych przez przedstawicieli władzy. W kraju,  
w którym straszy się innych osobami takimi jak ja, 
gdzie z pustego terminu ideologia LGBT robi się te-
mat na kampanię wyborczą, lub tworzy się strefy 
wykluczenia osób mi podobnych. W kraju, w którym 
ludzie obrażają siebie nawzajem, gdzie obraźliwe 
słowa padają z obu stron.

#LGBTtoJa
Dlaczego Amsterdam? Ponieważ tu jest osoba, 

którą szczerze kocham i wiem, że on tak samo ko-
cha mnie. Wiem, że będzie mnie wspierał niezależ-
nie od moich decyzji. Czy zostanę tu teraz na stałe? 
Nie wiem, w Warszawie mam jeszcze parę rzeczy do 
załatwienia. Dalej mi jest tam poniekąd wygodnie. 
Dodatkowo ostatnie tygodnie całkowicie odmieniły 
moje życie.

Kupiłem bilety do Amsterdamu, bo coś we mnie 
pękło. Wylały się ze mnie wszystkie emocje, od po-
czucia smutku, przez uczucie bezsilności, niemocy  
i braku kontroli nad własnym życiem, po złość. Złość 
na wszystko, co się wydarzyło podczas kampanii 
wyborczej, na całą nienawiść, która się pojawiła  
w trakcie i po wyborach ze wszystkich stron bary-
kad politycznych. Złość, że bliskie mi osoby boją się 
o swoją przyszłość. Złość przede wszystkim na to, że 
czuję, że muszę zostawić rodzinę, swoich przyjaciół, 
moje miasto, mieszkanie. Tylko dlatego, że ktoś dla 

własnych korzyści politycznych postanowił wyko-
rzystać mnie jako straszak. 

Jednak po nocy rozmów z różnymi znajomy-
mi i analizowaniu całej sytuacji postanowiłem coś 
zrobić. We wtorek, długo nie myśląc, zrobiłem mały 
plakat na kawałku kartonu, zabrałem z domu tęczo-
wą flagę i pojechałem pod Pałac Prezydencki przy 
Krakowskim Przedmieściu, by stanąć tam i jakoś 
dać upust moim emocjom. Byłem pełen obaw, jak 
zostanę odebrany, czy to bezpieczne, jak zareaguje 
policja? Nie miałem jednak nic do stracenia. Wyjazd 
blisko, w najgorszym przypadku tylko się utwierdzę 
w przekonaniu, że ucieczka z Polski to dobry po-
mysł. 

#stopnienawisci
Początek nie był zły, pod Pałacem stał już chło-

pak z napisem „Stop faszyzmowi”. Zaraz, gdy wyją-
łem tęczową flagę i mój plakat, podeszła do mnie 
kobieta w średnim wieku i zagadała. Zrobiła zdjęcie, 
umieściła na fejsie i poszło w świat. To chyba była 
pierwsza reakcja na mój mały protest. Była bardzo 
pozytywna i dała mi dużo siły i motywacji na dalsze 
stanie z moim małym plakatem. Od tej pory przez 
kolejne osiem dni przychodziłem dzień w dzień w to 
miejsce. Stałem po 5-7 godzin, przyjmowałem obe-
lgi, jak i słowa podziwu.

Było to dla mnie niesamowite przeżycie. Bar-
dzo nakręcające i poniekąd uzależniające. Każdego 
dnia musiałem to miejsce oswajać na nowo. Każde-
go dnia uczyłem się czegoś nowego, a moja motywa-
cja i przekaz protestu ewoluowały. 

Spotykałem wiele reakcji. Od tych negatyw-
nych, gdy ktoś podszedł, nazwał mnie pogardliwie 
lewakiem i wyrwał mój plakat, przez krzyki prze-
chodniów rzucane z oddali, że jestem chory, głupi, 
zboczony, nienormalny, jestem kłamcą, nie jestem 
Polakiem (pomijam te wulgarne). Pytania, czy mi 
nie wstyd lub zawołań, bym poszedł do pracy. Dużo 
było też przeszywających spojrzeń pełnych pogardy 
lub niezrozumienia. Jednak wystawiając swoje emo-
cje i poglądy na widok publiczny liczyłem się z tym. 

Bardzo zaskoczyła mnie ogromna ilość pozy-
tywnych reakcji, które przeważały nad negatywny-
mi. Mógłbym wymienić ich setki, od małych uśmie-
chów, okejek, rzucanego pod nosem „to prawda”, 
przybijania piątek, uścisków, słów poparcia, gratula-
cji odwagi itd. Jednak to co mnie najbardziej cieszyło, 
to rozmowy. Nigdy nie byłem dobry w rozmowach  
z obcymi, dużo mnie zawsze kosztowało przełama-
nie się, by swobodnie zacząć rozmawiać. Rozmowy 
były wszelakie, od narzekań na obecną sytuację, 
ocenę tego, co się wydarzyło i pytań o przyszłość. 
Przysiadały się do mnie osoby w różnym wieku  
i o różnych historiach. Usłyszałem wiele smutnych 
opowieści, całe szczęście niektóre z happy endem. 

Spotkanie z Innymi
To co było dla mnie największym i najważniej-

szym odkryciem, to rozmowy z ludźmi z „drugiej 
strony barykady”. Często były to bardzo trudne roz-
mowy m.in. z powodu wzajemnego niezrozumienia 
się, z powodu zakłamań szerzonych przez polityków 
oraz utwierdzania przez nich rzekomego podzia-
łu społeczeństwa na dwa wrogie obozy. Mimo tego 
często udało mi się prowadzić z nimi dialog pełen 
szacunku po obu stronach. 

Niektóre rozmowy zaczynały się bar-
dzo ostro, a kończyły się debatami z 40 czy 
50-osobowym tłumem wokół nas. 

Mój bliski znajomy ostatnio użył słowa 
spotkanie, by opisać mój protest. Zgadzam 
się z nim w 100 procentach, że właśnie to 
słowo oddaje całą ideę, która się u mnie poja-
wiła przez te kilka ostatnich dni. Takie małe 
spotkania pozwoliły mi uwierzyć, że Polacy 
są tolerancyjni. Trzeba tylko im pokazać, jak na-
prawdę wygląda to, o czym mówią politycy i media. 
Trzeba spojrzeć na to z ich perspektywy, by zrozu-
mieć ich złość, lęk, obrazę czy po prostu niezrozu-
mienie naszych argumentów. Musiałem to robić 
ze spokojem, cierpliwością, ale przede wszystkim 
szacunkiem. Czasem cofnąć się o krok i przyznać 
do błędu, jakie popełniła nasza strona. Czasem mu-
siałem poszukać innych słów, prostych przykładów, 
bo nie zawsze operujemy tym samym słownictwem. 
Niejednokrotnie pokazać większy obrazek, niż to co 
jest pokazywane w mediach, a czasem wyjaśnić to, 
co jest pokazywane po prostu błędnie. 

Czy myślałem, że ten mój pojedynczy protest 
zmieni świat? Nie, dalej nie myślę, że sam coś zmie-
nię, ale przynajmniej jedna osoba dziennie, która 
zmieni swoje zdanie po rozmowie ze mną, lub po 
przemyśleniu niektórych rzeczy będzie dla mnie 
sukcesem. Mam też nadzieję, że komuś dodałem 
otuchy, a nawet kogoś zainspirowałem do czegoś.

Wszyscy potrzebujemy szacunku
Teraz mam prośbę do Was wszystkich, którzy 

to czytacie (i dotrwaliście tu). By coś zmienić w na-
szym kraju musimy zacząć od siebie. Musimy prze-
stać poruszać się tylko w naszej bańce i utwierdzać 
w naszych poglądach. Jeśli nasza walka będzie opie-
rać się tylko na postach w SM, kierowanych w sumie 
do nas samych. Na obrażaniu ludzi o innych poglą-
dach przez wyszydzanie ich, wytykanie pochodze-
nia, poziomu wykształcenia. Jeśli będziemy wypo-
wiadać się o nich z wyższością. A przede wszystkim, 
jeśli nie odważymy się pokazać, że jesteśmy jacy 
jesteśmy i nie damy się poznać, to nigdy nic się nie 
zmieni na lepsze.

Wyjdźmy na spotkanie innym, porozmawiajmy, 
potraktujmy ich jak ludzi równym nam. Nie prze-
konamy wszystkich, tych którzy nie otworzą się na 
rozmowę, olejmy. Gdy ktoś nas obrazi – reagujmy, 
ale nie przelewajmy od razu frustracji na innych  
i nie generalizujmy. Piętnujmy złe zachowania po 
jednej i drugiej stronie. A przede wszystkim obudź-
my się! Nic samo się nie zmieni na lepsze. 

Przemek Kry

*Tytuł i śródtytuły pochodzą od Redakcji

EMIGRANT
NIE Z WYBORU

Mój protest, wyjazd i apel do Was! 

Powyborczy protest Przemka pod Pałacem Prezydenckim. 
Fot. Daniel Hilbrecht
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Gdy w sierpniu 2015 roku posłanka PiS Kry-
styna Pawłowicz wdała się na Facebooku w spór 
o poprawność słowa „wziąść”, nikt jeszcze nie 
przypuszczał, że jesteśmy świadkami narodzin 
nowomowy, która z pozycji politycznej przewa-
gi daje możliwość nie tylko kreowania nowych 
reguł gramatycznych, ale także wpływania języ-
kiem na świadomość jej użytkowników. 

Wystarczy prześledzić argumentację, do jakiej 
uciekła się ówczesna posłanka Pawłowicz. Otóż, 
według niej słowo „wziąć” to „lewacka forma cza-
sownika”, którą trzeba zastąpić formą „wziąść” jako 
wcześniejszą i rzekomo prawdziwszą. 

 
Słowa w nowych rolach

Ten nowy język, który powstał na naszych 
oczach, służy do porozumienia się ludzi o różnych 
poglądach, ale wyłącznie w obrębie tych grup, któ-
re mają poglądy prawicowe. Tam np. słowo „anty-
polski” rozumiane jest jednoznacznie: odnosi się 
do postaw i zachowań krytycznych wobec polityki 
obecnej władzy. Zarówno ze strony innych państw, 
czy UE, jak i krytyki wewnętrznej – ze strony róż-

nych środowisk opozycyjnych. Przede wszystkim 
zaś słowo to pojawia się w opisie wydarzeń prezen-
tujących Polskę i Polaków inaczej, niż wymaga tego 
polityka historyczna „dobrej zmiany”. Dlatego za 
„antypolskie” zostały uznane takie np. filmy, jak na-
grodzony Oscarem film Ida Pawła Pawlikowskiego, 
czy Twarz Małgorzaty Szumowskiej. 

To samo dotyczy słowa „lewak”. Tradycyjnie 
nazywano tak osobę wyznającą poglądy skrajnie 
lewicowe. Tymczasem w retoryce rządu PiS nazwy 
tej używa się do określenia osoby, która ma poglądy 
obce „dobrej zmianie” i które są odbierane jako za-
grożenie zastałego porządku. W karierze, jaką zro-
biło słowo „lewak” niebagatelną rolę odgrywa wła-
śnie element zagrożenia: bycie lewakiem oznacza 
automatycznie bycie przeciwnikiem PiSu i stanowi 
zagrożenie. Mniej istotne jest, co to słowo właści-
wie znaczy, a bardziej, kogo się nim nazwie i jakie 
emocje wywoła to u odbiorcy. „Lewak” oraz wyraz 
pochodny „lewactwo” zaczynają pojawiać się w wy-
stąpieniach sejmowych albo jako inwektywa, lub ar-
gument ostateczny. 

Lewackie chamstwo robi tu chlew 
– Krystyna Pawłowicz

Jak w przemówieniu posła PiS Zbigniewa Do-
laty, poświęconym działalności Rzecznika Praw 
Dziecka, który przywołał „środowiska lewackie”  
i „lewackie mrzonki” jako rzekomo sprzyjające  
w polskiej szkole polityce „multikulti”. „Lewak”, „le-
wacki” i „lewactwo” mają bezpośrednio nawiązywać 
do „komunistów”, zwalczających m.in. wpływy Ko-
ścioła w PRL-u, przez co traktowane są jako zagro-
żenie chrześcijaństwa, a więc polskości. Toteż figura 
„lewaka” ma wywołać poczucie zagrożenia z powo-
du rzekomego niszczenia fundamentalnych dla Pol-
ski wartości. 

Po co władzy „rodzina”?

Inną z kolei karierę w retoryce PiS zrobiło sło-
wo „rodzina”. Nazywa ono wartość, której znacze-
nie dla istnienia  polskiego społeczeństwa jest stale 

JĘZYK ZMIENIA ŚWIADOMOŚĆ
podkreślane, co przybrało szczególną siłę w kampa-
nii w 2019 roku. Mogliśmy wówczas usłyszeć dekla-
racje w rodzaju: 

Prawo i Sprawiedliwość stoi na straży 
polskich rodzin, czy też rodzina musi być bro-
niona. 

Stąd częste używanie słowa „rodzina” w sytu-
acjach, w których mogłoby ono zostać całkowicie 
pominięte bez szkody dla zrozumienia przekazu. 
Np. w nazwie programu społecznego Rodzina 500+ 
lub w pasku informacyjnym Wiadomości, gdzie czy-
tamy: Rosną tanie mieszkania dla polskich rodzin, 
choć o lokum w programie Mieszkanie plus mogą 
się ubiegać też osoby samotne. To wyjątkowo częste 
– w porównaniu z przekazami innych ugrupowań 
– posługiwanie się słowem „rodzina” i to głównie  
w kontekstach wskazujących na troskę partii rzą-
dzącej o tę podstawową komórkę społeczną, każe 
myśleć o PiS jako o „ojcu narodu”. Wprowadza to 
do relacji między władzą a obywatelami wymiar 
osobisty i emocjonalny: oto politycy stają się kimś 
bliskim, kto troszczy się o „rodziny”. Bronią też „ro-
dzinę” z jej fundamentalnymi wartościami przed in-
nymi ugrupowaniami, które chcą ją zniszczyć „ide-
ologią LGBT”, czy też „gender” (to słowa, które też 
zrobiły karierę dzięki nowomowie PiS). 

W ten właśnie sposób PiS za pomocą języka 
tworzy nową wizję rzeczywistości, przekonuje do 
tej wizji oraz ją utrwala. Jeśli słyszymy polityka, 
który stale używa wyrażeń: „totalna opozycja”, „sę-
dziowska kasta”, „homopropaganda”, czy „przemysł 
pogardy”, to możemy być niemal pewni, że jest on 
związany z PiS. W ten sposób bowiem PiS wytwo-
rzyło swoistą leksykę będącą znakiem rozpoznaw-
czym tej partii. Taki „nowy język” służy do kreacji 
„nowego świata”, a granice między światem, który 
istnieje, a światem pożądanym, tworzonym poprzez 
język, zacierają się. Dzieje się tak nie tylko za spra-
wą swoistego słownictwa, ale także dzięki temu,  
w jaki sposób się go używa – poprzez powtarzal-
ność i przewidywalność. A jeśli coś jest powtarzalne 
i przewidywalne, to odbiorca może odnieść wraże-
nie, że jest to jedyny możliwy język. A skoro tak – to 
świat tworzony przez ten język jest jedynym możli-
wym światem. Dokładnie tak, jak to opisał George 
Orwell w Roku 1984. 

DWŻ
Źródło: Katarzyna Kłosińska, Michał Rusinek, Dobra 
zmiana. Czyli jak się rządzi światem za pomocą słów, Wy-
dawnictwo Znak, Kraków 2019.
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Polską targa konflikt dwóch narra-
cji, które od lat rządzą wyobrażeniami na 
temat naszego kraju i społeczeństwa. Po 
upadku komunizmu zwyciężyła narracja li-
beralna, która za świętość uznała własność 
prywatną, za największą cnotę pracę na wła-

sny rachunek i bogacenie się, a w sferze społecznej 
postawiła na indywidualizm. W polityce zagranicz-
nej cel wyznaczała integracja z Zachodem, czyli 
wstąpienie do NATO i UE. 

Mimo zmieniających się rządów i partii narra-
cja liberalna dominowała w tej czy innej odmianie 
aż do 2015 roku. Nawet pierwszy rząd PiS (2005-
07) z niej nie zrezygnował. Zmiana nastąpiła do-
piero wraz z powrotem tej partii do władzy, gdy 
na pierwszy plan wysunęły się idee narodowo-ka-
tolickie. Konserwatywno-katolickie spojrzenie na 
sprawy społeczne, nacjonalistyczne podejście do 
tradycji państwowych, przyjęcie antyunijnej retory-
ki. Przodujące miejsce wśród idei zajęły pojęcia na-
rodu, wspólnoty, biało-czerwonej drużyny. Pojawiła 
się polityka historyczna z wyeksponowanym mitem 
żołnierzy wyklętych. 

Walka pomiędzy obydwiema narracjami przy-
nosi wiele ofiar w postaci wykluczonych grup spo-
łecznych. Liberałowie pogardzają mieszkańcami 
wsi i małych miast, tymi, którzy nie poradzili sobie 
w dobie transformacji, ludźmi o niższym wykształ-
ceniu, osobami religijnymi. Zwycięska prawica od-
rzuciła emancypacyjne dążenia kobiet i mniejszości, 
rozpoczęła nagonkę wobec wykształconych elit, le-
karzy i nauczycieli. Ogłosiła „lewakami” i „zdrajca-
mi” wszystkich tych, którzy nie stoją po jej stronie. 
Rosną wzajemne uprzedzenia i pretensje, nienawiść 
zalewa media, a wraz z nimi – ludzi. Możesz próbo-
wać stanąć po jednej ze stron, ale co, jeśli żadna Ci 
nie pasuje, żadna nie porywa wizją? 

***
To jaka ta Polska powinna być? Jakie społeczeń-

stwo? Może czas zbudować wizję kraju na miarę XXI 
wieku, wieku technologii i innowacji, ale też wieku 
troski o przyszłość? Nie tylko troski o to, co nam naj-
bliższe, ale także o to, co globalne. Bo czarne chmury 
są już nie tylko na horyzoncie, ale wszędzie wokół, 
a pierwsze błyskawice rozdzierają niebo nad nami. 
To jakiej Polski, jakiej Europy potrzebujemy na takie 
czasy?

Sprawiedliwa
Po pierwsze i najważniejsze, Polska powinna 

być sprawiedliwa i to nie tylko w kontekście wy-
miaru sprawiedliwości, nie tylko w kontekście indy-
widualnym, ale przede wszystkim społecznym. Co 
to znaczy? To znaczy, że wszystkie grupy społecz-
ne powinny mieć szanse żyć godnie, czuć się  bez-
piecznie i realizować swoje aspiracje. Sprawiedliwy 
powinien być dostęp do służby zdrowia i edukacji. 
Sprawiedliwe powinny być podatki. Sprawiedliwe 
powinny być inwestycje i zainteresowanie państwa 
wszystkimi regionami. Sprawiedliwe, czyli równe 
powinny być też prawa – nie dla wybranej kasty, nie 
dla tych ze znajomościami, nie dla zamożnych, nie 
dla większości nawet – ale naprawdę dla wszystkich.

Solidarna
Po drugie, nie może być tak, że jedne grupy spo-

łeczne są przeciwstawiane innym. Nie ma żadnej 
wojny metropolii z prowincją, wierzących z niewie-
rzącymi, patriotów ze zdrajcami, pracowitych z nie-
robami. Rzeczpospolita powinna być więc wspólna, 
a nawet więcej – powinna być solidarna. Mamy 

piękne tradycje solidarności – pomocy tym, którzy 
tego potrzebują. Byliśmy solidarni zarówno w PRL, 
ale również po transformacji, np. w trakcie powo-
dzi 1997 roku. Jesteśmy solidarni podczas finałów 
WOŚP czy w wielu innych akcjach. Dziś powinniśmy 
być również solidarni z tymi, którzy tracą domy 
podczas wojen lub uciekają przed głodem i zmia-
nami klimatycznymi. Solidarność nie oznacza tylko 
bezpośredniej pomocy tu i teraz, oznacza też np. od-
powiedzialną politykę klimatyczną, byśmy byli soli-
darni z naszymi dziećmi i wnukami i dali im szansę 
na planetę przynajmniej taką, jaką sami zastaliśmy.

Twórcza
Polska powinna być też twórcza, odkrywcza  

i ciekawa świata. Patrząca w przyszłość. Powinni-
śmy postawić na rewolucję w edukacji – nie poprzez 
wywracanie po raz kolejny instytucji do góry noga-
mi – ale zmianę podejścia do procesu kształcenia. 
Powinniśmy dać dzieci i młodzieży więcej swobo-
dy w tym, czego naprawdę chce się uczyć i w czym 
rozwijać. Nie może być tak, że szkoła zabija pasje, 
które w tej chwili najczęściej rozwijają się poza jej 

murami. Polska młodzież i polscy naukowcy 
pokazują, że mamy duży potencjał w tworze-
niu innowacji, niestety bez wsparcia państwa 
wiele ważnych odkryć nie może się u nas roz-
wijać. Przykładem zmarnowanej szansy jest 
chociażby projekt taniej produkcji grafenu. 
W tej jakże obiecującej branży mogliśmy stać się li-
derem, wyszło inaczej.

Europejska
I wreszcie Polska powinna być europejska, bo 

innej Polski nie ma. Podnoszenie haseł „interesu 
narodowego” brzmi dobrze, ale co naprawdę może 
nam zapewnić, jako Narodowi, bezpieczeństwo 
i niezależność? Izolacja i spory z sąsiadami? One 
osłabiają naszą pozycję, a zepchnięcie na margines 
UE powoduje, że tracimy wpływ na kluczowe decy-
zje Wspólnoty. Sami nie mamy szans w rozgrywkach 
między Rosją, Chinami i USA. W ramach Unii mo-
żemy mieć wpływ na decyzje największego rynku 
świata i na korzyści płynące z bycia jego częścią. Nie 
rezygnujmy z tej szansy z powodu źle rozumianej 
dumy.

***
Moim marzeniem jest, by powstała siła politycz-

na, która taką wizję Polski będzie potrafiła twórczo 
rozwinąć. Ubrać w konkretne projekty i przekonać 
do niej Polki i Polaków. Do wyborów musi stanąć 
formacja, która ma nie tylko postulaty załatwienia 
tej czy innej sprawy i każdemu obieca jakieś pro-
fity. To będą robić wszystkie partie. Potrzebujemy 
formacji, która stworzy wizję przyszłej Polski – wi-
zję na tyle kuszącą, że będzie chciała ją zrealizować 
większość rodaków. 

Polska musi patrzeć w przyszłość czerpiąc  
z najlepszych kart naszej historii. Możemy dać świa-
tu wiele dobrego, tak jak w dobie wojen religijnych 
daliśmy naukę sprawiedliwości wnosząc tolerancję 
i poszanowanie inności. Jak daliśmy „Solidarność”  
i pomogliśmy obalić żelazną kurtynę. Jak wydaliśmy 
światu nauki i sztuki wybitne umysły pełne twór-
czych idei, począwszy od Mikołaja Kopernika przez 
Marię Skłodowską, po Olgę Tokarczuk. I jak wyda-
liśmy w Europie pierwszą Konstytucję, która miała 
nas w rodzinie europejskiej zachować. Rozwijajmy 
te nasze narodowe skarby, a taka Polska będzie rze-
czywiście wielka – sprawiedliwa, solidarna, twórcza 
i europejska. I z takiej Polski wszyscy będziemy mo-
gli być dumni.

Maciej Pokrzywa

POLSK A!
POLSK A!

 ale jaka?
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rię, widać, że nie można na tym określeniu poprze-
stać. KOD udziela się na bieżąco w tematach poli-
tycznych, bo głównym zadaniem stowarzyszenia 
jest ochrona ustroju, praworządności – to raz. Po 
drugie, kilkunastu członków wystartowało w wybo-
rach parlamentarnych, wprawdzie z innych komite-
tów (również stricte politycznych), ale po głosowa-
niu część niewybranych wróciło do aktywności bądź 
struktur. Po trzecie: ci, co przeszli do ligi politycznej, 
wciąż mają w pomniejszych obszarach wpływ na 
KOD. Stąd stowarzyszenie należałoby określić two-
rem społeczno-politycznym.

W przypadku ruchu „Polska 2050” sytuacja 
jest podobna, choć nie tożsama. Szymon Hołownia 
powiedział, że ich inicjatywa będzie podzielona na 
trzy sekcje: społecznicy (wolontariusze), eksper-
ci oraz politycy. Ci ostatni przed wyborami parla-
mentarnymi utworzą odrębny komitet, który ide-
owo pozostanie związany z ruchem, lecz stanie się 
odrębnym bytem. Lider twierdzi, że weźmie udział  
w kolejnym wyścigu o prezydenturę, więc Sejm  
i Senat nie leżą w kręgu jego zainteresowań. Sytu-
acja jest zatem podobna do KOD-u – chętni na poli-
tykę startują, ale z innych list, a samo stowarzysze-
nie nie angażuje się czynnie w wybory. Pytanie: czy 
„Polska 2050” posiada cechy tworu społecznego? 
Na pewno impulsem do jej powstania był, podobnie 
jak u Pawła Kukiza, sprzeciw wobec obecnego spo-
sobu uprawiania polityki, natomiast wyrażał się on 
przy pomocy narzędzia politycznego, jakim jest kan-
dydowanie na państwowy urząd. To pierwsze nie 
pozostaje bez znaczenia, bo Hołownia przyciągnął 
do siebie kilkanaście tysięcy społeczników, którzy 
przy okazji kampanii podejmowali wiele inicjatyw 

prospołecznych i nadal planują w ten sposób 
funkcjonować. Tak czy inaczej, element spo-
łeczny w tymże ruchu występuje. Nie rozpo-
czął on się jednak od spontanicznego zrywu, 
więc trzeba byłoby ruch sklasyfikować jako 
polityczno-społeczny, zamieniając w porów-
naniu do KOD te dwa człony miejscami.

Wielka niewiadoma
O „Nowej Solidarności” Rafała Trzaskowskiego 

wiadomo najmniej. Platforma Obywatelska zapo-
wiadała już kiedyś stworzenie ruchu, ale nigdy nie 
doszło to jeszcze do skutku. Teraz ma być inaczej. 
Na pewno jest to próba skonsolidowania szerokie-
go środowiska opozycyjnego, pod przywództwem 
nowego lidera, który ma też doświadczenie samo-
rządowe. Natomiast póki co trudno postrzegać za-
powiedziany twór inaczej jak przez pryzmat bytu 
politycznego. Wyodrębnia się on z partii, nie można 
bowiem uznać, że kampania Trzaskowskiego opie-
rała się na prospołecznych działaniach. Aktywność 
w ruchu zapowiadają Borys Budka i Aleksandra 
Dulkiewicz – pierwszy jest czynnym politykiem PO, 
druga była z nią kiedyś związana. Prawdopodobnie 
„Nowa Solidarność” ściągnie sporą rzeszę obywate-
li, w tym społeczników i być może również zosta-
nie ukierunkowana na sprawy społeczne, jednak na 
dzień dzisiejszy trudno kategoryzować ją inaczej niż 
tylko politycznie.

Z mojego punktu widzenia – zwyczajnego oby-
watela, który pragnie normalnej Polski - idealnym 
byłby wspólny ruch społeczno-polityczny, który Naszą 
i Waszą – Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowni  
– energię wspólnie zakumuluje. To byłaby taka wspól-
na, nowa Solidarność polityków i obywateli, której 
efektem mogłaby być nowa, piękna Polska – pisze Ka-
ryś, proponując konsolidację obu środowisk. Dziś to 
mrzonka, choć ideowo uzasadniona. Być może kie-
dyś dojdzie do takich rozmów. Oby wówczas dobro 
społeczeństwa zostało potraktowane jako wartość 
nadrzędna. Póki co obaj politycy mają przed sobą 
trudne zadanie. Muszą uwiarygodnić swoje ruchy 
jako bardziej obywatelskie niż polityczne. Czy to się 
uda?

Paweł Brol, KOD Opolskie,
autor książki „Niewolnik w Europie”

Po wyborach prezydenckich dwóch naj-
poważniejszych kontrkandydatów Andrzeja 
Dudy zapowiedziało założenie ruchów społecz-
nych. Szymon Hołownia jako pierwszy ogłosił to 
podczas wieczora wyborczego, ale zorganizowa-
nie inicjatywy planował od kilku ostatnich mie-
sięcy. Obecnie stowarzyszenie jest rejestrowane 
i nazywa się „Polska 2050”. Rafał Trzaskowski 
o swoim przedsięwzięciu poinformował w po-
łowie lipca. W tym wypadku ruch zyskał miano 
„Nowej Solidarności”, który ruszyć ma po waka-
cjach. Ile w nich obywatelskości, a ile polityki?

Stworzenie ruchów obywatelskich jest dziś 
opłacalne wizerunkowo. Samo słowo „partia” koja-
rzy się coraz bardziej pejoratywnie, na co politycy 
pracowali przez długie lata. Ruch oznacza świeżość, 
oddolność, a przy tym brak bezpośredniego powią-
zania z polityką. Co więcej, obywatelskość zastępuje 
obecnie patriotyzm, który jest łączony raczej z od-
ległym heroizmem niż codzienną, subiektywnie bli-
ską każdemu postawą. Nic więc dziwnego, że głowy 
walczące o elektorat coraz częściej o nim myślą, pró-
bując zmienić kierunek w dotarciu do wyborców.

Czy to nie nadużycie?
Na wiadomości o powstaniu społecznych two-

rów zareagował Jakub Karyś, przewodniczący Ko-
mitetu Obrony Demokracji. Jego zdanie należy od-
notować, bo KOD to wciąż największe tego typu 
stowarzyszenie w Polsce, jeśli nie w Europie. Ruchu 
społecznego nikt założyć nie może. Ruch społeczny 
powstaje i jak słusznie zauważacie jest efektem ener-
gii. Tego się nie da zadekretować. Także przez kan-
dydatów na prezydenta Rzeczypospolitej z których 
jeden jest wiceprzewodniczącym największej opozy-
cyjnej partii, a drugi wchodzi w politykę twardymi 
argumentami. Sformułowanie ruch społeczny jest w 
tym przypadku wielkim nadużyciem, gdyż tworzycie 

Panowie po prostu ruchy polityczne. I dobrze moim 
zdaniem, że to robicie, jednak uczciwiej byłoby na-
zwać je po imieniu – napisał na Facebooku. Po czym 
dodał z ironią, że ma nadzieję, iż potencjalni uczest-
nicy ich ruchów zostaną bardziej zauważeni (doce-
nieni?) niż ci, którzy dotychczas wspierali kandyda-
tów opozycyjnych w kampanii. Mowa tu o członkach 
KOD, zbierających podpisy dla Hołowni i Trzaskow-
skiego, rozdających ulotki, przeprowadzających ak-
cje informacyjne itp.

Z tym ostatnim należy się zgodzić. Obaj politycy 
byli silnie wspierani przez KOD, głównie w regio-
nach. Nigdzie jednak nie wybrzmiało podziękowanie 
za tę pomoc, nie wliczając jednostkowych wpisów 
w lokalnych grupach bądź na fanpejdżach mediów 
społecznościowych. Natomiast trzeba wziąć jesz-
cze pod uwagę sytuację stowarzyszenia założonego 
wskutek buntu przeciw działaniom PiS-u. KOD kie-
dyś notował ciągły przyrost nowych członków, dziś 
bazuje głównie na stałych aktywistach, doświadczo-
nych weteranach. Ruchy Hołowni i Trzaskowskiego 
ściągną nowe osoby, co może boleć tych, którzy od 
lat tyrają na ulicach, ale stracili już świeżość, moc 
magnetyzowania, a swoje siły roztrwonili na odpie-
raniu ataków politycznych przeciwników.

Kilka słów w obronie
Trzeba przyznać, że jest to pewna niesprawie-

dliwość, lecz z drugiej strony jej znamiona ma rów-
nież włożenie do jednego „politycznego” worka ru-
chów obu kandydatów. Dlaczego?

Warto rozróżnić każdy z tworów, włączając  
w to także KOD, jako punkt odniesienia. Komitet – 
faktycznie – powstał ze spontanicznego zrywu spo-
łeczeństwa. Nie przetworzył się w partię, więc ma 
pełne prawo nazywać się społecznym. Jeśli jednak 
wniknąć w jego działalność oraz prześledzić histo-

NOWI AKTORZY 
NA SCENIE

        Ruchy Hołowni i Trzaskowskiego – obywatelskie czy polityczne?

Rys. Włodzimierz Stelmaszczyk
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Styczeń 2018
Tadeusz Rydzyk (756 głosów), za tłumaczenie skąd 
ma luksusowe auta. Okazuje się że od bezdomnego, 
który wygrał w totolotka. Oczywiście darczyńca już 
nie żyje, ale my wierzymy w prawdziwość słów re-
demptorysty. Prokuratura o dziwo też.

Luty 2018
Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro (445 
głosów), za kandydatury zgłoszone do nowej KRS. 
Przypadkiem niemal wszyscy nominowani to do-
brzy znajomi ministra. Strach przecież stawiać na 
niesprawdzone osoby, jeszcze okazałaby się nieza-
leżne, i co wtedy?

Marzec 2018
Była premier Beata Szydło (484 głosy), za wykrzy-
czenie z sejmowej mównicy, że nagrody dla niej i jej 
ministrów się po prostu należały.

Kwiecień 2018
Ówczesny poseł PiS Stanisław Piotrowicz (737 
głosów), za sugerowanie, że przekaz TVP wygląda, 
jak wygląda, ponieważ jest skierowany do nieinteli-
gentnych odbiorców...

Maj 2018
Kancelaria Sejmu oraz marszałek Marek Kuchciń-
ski (441 głosów), za skandaliczne potraktowanie 
osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin prote-
stujących w Sejmie.

Czerwiec 2018
Senatorowie PiS (353 głosy), za przyjmowanie na 
ławników do Sądu Najwyższego nawet tych kandy-
datów, którzy nie stawili się na przesłuchanie, a brak 
wiedzy kwitowali stwierdzeniem, że "doczytają".

Lipiec 2018 
Szczecińska Policja (506 głosów), za akcję poszuki-
wawczą wobec „sprawcy”, który śmiał ubrać pomnik 
Lecha Kaczyńskiego w koszulkę z jakże obraźliwym 
napisem „Konstytucja”.

Sierpień 2018
NSZZ "Solidarność" (376 głosów),  za ufundowanie 
w Stoczni Gdańskiej tablicy upamiętniającej „prze-
bywanie w hali nr 26” braci Kaczyńskich w trakcie 
jednego ze strajków w 1988 roku. Tablica ostatecz-
nie nie została odsłonięta, ktoś zauważył przekro-
czenie poziomu żenady.

Wrzesień 2018
Komitet Wyborczy Kornela Morawieckiego (341 
głosów), za wciągnięcie na listy poparcia w  wybo-
rach samorządowych nawet zmarłych. Dziś takie 
„przewinienia” przeciw wyborom wydają się błahe...

Październik 2018
Prezydent Andrzej Duda (576 głosów), za oskar-
żenie świetlówek o Brexit. Wiadomo, że gdyby nie 
ograniczenie sprzedaży żarówek tradycyjnych Bry-
tyjczycy nadal kochaliby Unię za możność marno-
trawienia energii.

Listopad 2018
Śląski radny sejmikowy Koalicji Obywatelskiej, Woj-
ciech Kałuża (282 głosy), który za stanowisko wi-
cemarszałka oddał sejmik śląski we władanie PiS.

Grudzień 2018
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecz-
nej (brak głosowania), za nowy projekt ustawy  
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, gdzie usu-
nięto zapis o karaniu sprawcy przemocy już po jed-
norazowym akcie przemocy. Pierwsze bicie gratis?

Kaczka w 
buraczkach

Cztery lata temu na łamach Dekodera po raz pierwszy zagościła „Kaczka w buraczkach”, czyli nasz cy-
kliczny konkurs na największą głupotę minionego miesiąca. Co miesiąc nominowaliśmy do 10 propozycji 
spośród najgłupszych i najbardziej szkodliwych wypowiedzi, decyzji i działań polityków czy innych osób 
publicznych. Nasi czytelnicy na łamach FB mogli zagłosować w ankiecie wybierając „najlepszą” z propozycji. 
Konkurs ma lekko prześmiewczy charakter, ale tak naprawdę stał się kroniką naprawdę podłej zmiany, jaka 
się dzieje w naszym kraju. Zapraszamy na przegląd „zwycięzców” kolejnych miesięcy. W tym wydaniu wyni-
ki z 2018 roku. Plebiscyt na grudniowe osiągnięcie się nie odbył z powodu zamachu na Pawła Admowicza.

S jak Sukces
Człowiekowi przyzwyczajonemu rozumieć sło-

wa w ich zwyczajowym znaczeniu nadążanie za „fi-
lozofią” partii rządzącej i kolejnymi fajerwerkami 
dzisiejszej nowomowy sprawiać może coraz więk-
szą trudność. Spieszymy zatem z pomocą. Prawo-
rządność – rozumiana jako respektowanie ogólnie 
przyjętych reguł prawnych, np. zasad demokracji 
czy zapisów Konstytucji – dla otoczenia Jarosława 
Kaczyńskiego jest pojęciem co najmniej drażnią-
cym, i kojarzy się z niemożnością, a niemożność to 
coś, czego PiS nie uznaje.

Najlepszy przykład to negocjacje w sprawie bu-
dżetu europejskiego. Przyjrzyjmy się zatem sprawie 
z pisowskiej perspektywy. 

Partia Jarosława Kaczyńskiego – rękoma pre-
miera Mateusza Morawieckiego i kilku ministrów 
– otworzyła nowy rozdział w historii członkostwa 
Polski w UE. Polska stać się miała wreszcie peł-
noprawnym partnerem dla największych państw. 
Wywalczyła wszak wielkie środki z budżetu UE,  
a także pomogła utrzeć nosa co bardziej chytrym 
państwom, które chciały ten budżet okroić. Przez 
nich zresztą środków do podziału ostatecznie było 
o 110 mld mniej – miało być okrągłe 500 mld euro.

Jak to się udało? Drogą twardych negocjacji. 
Wystarczyło przypomnieć Europie naszą walkę  
o wolność i demokrację w bloku wschodnim, nawią-
zać do "Solidarności", i jakoś poszło. Przydał się też 
sojusz z Viktorem Orbánem. W jakim celu? Żeby tym 
Europejczykom nieco głowy schłodzić, żeby hołubić 
niemożność.

Później już, po zakończeniu szczytu UE, wy-
starczyło jedynie podać prosty przekaz dnia. Prosty, 
lecz dumny przekaz: w najbliższych 7 latach mamy 
możliwości doganiania tych, którzy jeszcze niedaw-
no wydawali się poza zasięgiem. I co najważniej-
sze: w porozumieniu w sprawie unijnego budżetu 
i funduszu odbudowy nie ma bezpośredniego połą-
czenia pomiędzy praworządnością a środkami bu-
dżetowymi. Sukces, prawda? Taki na miarę 27:1 za 
czasów naszej premier Beatki, a nawet lepiej, prze-
cież. Bo negocjacje były naprawdę trudne. Przede 

wszystkim z uwagi na grupę państw, które były za 
mechanizmem warunkowości, uzależniającym fun-
dusze od tej nieszczęsnej praworządności. Ten spór 
toczy się od kilku lat i razem z Viktorem Orbánem 
apelowaliśmy, aby skończyć tę dyskusję – tłumaczyć 
musiał polski premier. W końcu przecież Polska ak-
ceptuje odesłanie do zasad wspominanej prawo-
rządności zaproponowanej w końcowej wersji kon-
kluzji porozumienia. Chcą, mają, ale po co mieszać 
w to pieniądze?

Ale jak to z każdym sukcesem bywa, zawsze 
znajdą się tacy, co chcą jego smak zepsuć, wyciąga-
jąc jakieś banialuki. 

A to przewodniczący Rady Europejskiej pierdy-
liard razy – jeszcze w czasie rozmów – podkreślał  
w mediach, że wydatkowanie środków z budżetu UE 
jest po raz pierwszy powiązane z poszanowaniem 
reguł praworządności. A to – już po ogłoszeniu suk-
cesu przez premiera Morawieckiego – Ursula von 
der Leyen przypomniała na konferencji prasowej, że 
w dokumencie porozumienia jest bardzo jasne zo-
bowiązanie na rzecz praworządności i bardzo jasne 
zobowiązanie do ochrony interesów finansowych 
UE. I że w przypadku naruszeń będą przyjęte środ-
ki, a głosowanie w ich sprawie będzie większością 
kwalifikowaną. Co za dziki upór. Sianie dezinforma-
cji jakieś.

I tylko jacyś dziwni polscy euroentuzjaści i innej 
maści demokraci nadziwić się nie mogą, że Mateusz 
Morawiecki odczuwa aż taką ulgę, gdy zapewnia  
o braku powiązania środków budżetowych UE  
z praworządnością. Czego tu można nie rozumieć? 

Nie da się ukryć – premier i jego otoczenie 
nawet nie próbuje wyjaśniać, co złego jest w pra-
worządności; wystarczą mu przechwałki, a jego 
otoczeniu – propagandowe pohukiwania o „ingero-
waniu”, „podwójnych standardach”, czy że „w obcych 
językach coś Polakom narzucają”. W myśl obozu rzą-
dzącego – praworządność to coś (chyba) złowrogie-
go i obcego „prawdziwym Polakom”. I na pewno coś 
wysoce kłopotliwego, czego nawet – ku konsternacji 
Europy i opozycji – nie próbują ukrywać.

Monika Piotrowska-Marchewa

ALFABET PiS
czyli (dekoderskie) analizy ludzi, działań i obsesji rządzącej partii w telegraficznym skrócie 



12      Numer 8 (54) sierpień 2020  

(79)
Po ostatnich wyborach mój Kot długo docho-

dził do siebie. Wciąż ma przed nosem ”Nasz Dzien-
nik”, który mu podsunąłem, z wielkim tytułem na  
1. stronie „Zagłosujmy za Polską!”. Ta Polska to An-
drzej Duda. I długo dźwięczały mu w uszach słowa 
premiera Morawieckiego, który za nasze, podatni-
ków, pieniądze zaangażował się w kampanię Dudy. 
O działających w Warszawie firmach premier 
mówił: Prąd dostarczają Niemcy, ciepło Francuzi. 
Tramwaje budują Koreańczycy, metro Włosi i Tur-
cy. Wypożyczalnie rowerów też są niemieckie. To tak 
ma wyglądać Polska, panie Rafale?

– A rząd jeździ limuzynami niemieckimi. To tak 
ma wyglądać Polska, panie premierze? – retorycz-
nie spytał wówczas futrzak. 

– Ale z nienawiści do wszyst-
kiego co zagraniczne, SOP-owcy 
masowo te niemieckie limuzyny 
rozbijają! – wyjaśniłem i doda-
łem: – Bo tu jest Polska!  

Futrzak spojrzał na mnie 
nieprzekonany. – Rozumiem, 
że premier z prezydentem jedzą 
pomarańcze, banany i marakuje  
z polskich sadów, piją kawę i her-

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 wą-
trobę, bo na trzeźwo komentować tej rzeczywistości to on nie potrafi. 
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Rys. Włodzimierz Stelmaszczyk

batę wyłącznie z polskich plantacji… No a w trosce  
o patriotyzm zrezygnujemy z eksportu jabłek, kur-
czaków, wieprzowiny… Przecież nie będziemy jak 
zdrajcy pozbywać się elementów polskości! 

Wkurzył mnie. Zareagowałem pedagogicznie, 
krzycząc: – Kocie, umyłeś dzisiaj uszy?! 

To mocny i sprawdzony argument. Podobnym 
prezydenta Dudę motywuje Jarosław Kaczyński. 
Dlatego zwierzak skulił się przestraszony jak An-
drzej Duda po reprymendzie Prezesa i po cichu 
rzekł: 

– Teraz rozumiem, czemu na spotkaniu prezy-
dentów państw Andrzej Duda stękał „dys, dys, dys… 
dys…, dys, dys, dys…”. Stękał ze strachu, że nie dosta-
nie poparcia Prezesa na drugą kadencję, jeśli Prezes 
pomyśli, że prezydent Polski zna angielski!

m


