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Marta
Lempart

Od kiedy zaczęła walczyć
o prawa Polek i Polaków,
regularnie sypia po dwie
godziny dziennie. 

EWA WILCZYŃSKA WROCŁAW

Inicjatorka „czarnych protestów”, któ-
re sprawiły, że mimo ulewy w ponie-
działek 3 października 100 tys. kobiet
nie poszło do pracy i wyszło na ulice
w 149 miastach w Polsce.

Z wykształcenia prawniczka, sze-
fowa firmy budowlanej. Urodziła się
w Bolesławcu, do liceum chodziła we
Wrocławiu, ale potem 15 lat mieszkała
w Warszawie. Będąc wiceszefową To-
warzystwa Pomocy Głuchoniewido-
mym, pracowała w komisji ekspertów
ds. niepełnosprawności przy RPO,
a także w PFRON i Ministerstwie Pra-
cy. Pomagała też przy projekcie usta-
wy o języku migowym. Cztery lata te-
mu z powodów osobistych wróciła do
Wrocławia. 

Gdy PiS zaatakował Trybunał Kon-
stytucyjny, wstąpiła do KOD, bo chcia-
ła mieć wpływ na to, co się dzieje wkra-
ju. Od gadania woli działanie. – Niena-
widzę obrażania się na Polskę za to, że

nie jest taka, jak sobie ktoś wymyślił.
Zamiast rozważać emigrację, trzeba
wziąć się do roboty, by ją ulepszać
– uważa.

Startowała na przewodniczącą dol-
nośląskiego okręgu KOD. Zajęła dru-
gie miejsce, ale nie przestała angażo-
wać się w działalność KOD, który ceni
za możliwość pracy ponad podziała-
mi politycznymi dla dobra kraju. Mó-
wiła: – To fantastyczne uczucie nie czuć
wreszcie osamotnienia, kiedy słucha-
jąc polskiego hymnu, ma się łzy
w oczach.

Jest także liderką Ogólnopolskie-
go Strajku Kobiet. Do „czarnego pro-
testu” zainspirował ją strajk Islandek
z 1975 r., które walcząc o równe płace,
nie poszły do pracy, porzuciły swoje
codzienne obowiązki i zablokowały
Reykjavik. Do zorganizowania de-
monstracji na wzór islandzkiej prze-
konała ją jej życiowa partnerka.

Marta Lempart była wtedy najbar-
dziej dumna ztego, że akcje lokalne ko-
ordynowali ludzie, którzy często po
raz pierwszy w życiu organizowali ja-
kąkolwiek demonstrację. I że w nie-
których miasteczkach to był pierwszy
protest w historii. Jak mówi: – demon-
strowanie swoich poglądów wymaga
o wiele więcej odwagi w małej spo-
łeczności. 

W OSK cały czas stawia na inicja-
tywy oddolne i tłumaczy: – Ludzie
wkonkretnych miejscach najlepiej wie-
dzą, czego potrzebują i z kim mogą
współpracować. 

I dodaje, że 2 tys. osób na manife-
stacji w Wałbrzychu jest dla niej tak
ważne jak 2 mln w Warszawie.

Po „czarnym poniedziałku” rząd
wycofał poparcie dla projektu Ordo
Iuris zakazującego aborcji, ale Marta
Lempart „nie złożyła parasolki” i sta-
nęła na czele kolejnych manifestacji
w obronie praw kobiet. Zaczęła tak-
że regularnie wypowiadać się o ko-
nieczności równości między płciami
w mediach. Z seksizmem walczy też
w życiu codziennym. Na zaczepkę:
„Ładnie pani dyrektor wygląda” po-
trafi odpowiedzieć: „A pan ma chu....
krawat”.

Coraz częściej można spotkać ją
już na manifestacjach już nie we Wro-
cławiu, ale wWarszawie. Uczestniczyła
m.in. w demonstracji podczas mie-
sięcznicy smoleńskiej. Z Krakowskie-
go Przedmieścia została wyniesiona
przez policję razem z Władysławem
Frasyniukiem. 

Od początku uczestniczy też
w protestach w obronie niezależno-
ści sądów. – Chcemy mieć świado-
mość, że zrobiliśmy wszystko, co mo-
gliśmy. Że byliśmy tam, gdzie trzeba,
gdy w zmilitaryzowanym parlamen-
cie mordowano polską demokrację
– mówiła. I przypominała Ogólno-
polski Strajk Kobiet: – Pomyślmy o pro-
teście, jedynym, który wpłynął na de-
cyzje partii rządzącej. Mało kto dawał
mu szansę. Miał jeden konkretny po-
stulat. My też żądamy teraz jednego
– trzy razy weto! �

Kamila 
Gasiuk-
-Pihowicz

Kim jest posłanka, która pod
Pałacem Prezydenckim
porwała tłum, a Kaczyński
rzucił do niej: „Won!”.

IWONA SZPALA WARSZAWA

Kamila Gasiuk-Pihowicz wychodzi za-
wsze na pierwszą linię, gdy PiS ataku-
je wymiar sprawiedliwości.

Czwartek, godz. 21, pod Pałacem
Prezydenckim Kamila Gasiuk-Piho-
wicz z Nowoczesnej mówi do tysięcy
protestujących: – Mam do państwa trzy
pytania: Czy chcecie, żeby weszła usta-
wa o upartyjnieniu KRS? Usuwająca
prezesów sądów? Ustawa likwidująca
Sąd Najwyższy?

Tłum za każdym razem odpowia-
da: – Nie!

Kamila Gasiuk-Pihowicz: To
gwarancja naszej wolności 
Posłanka kontynuuje: – Protesty mu-
szą być masowe, pokojowe, oparte na
gruncie konstytucji. Każdy z nas ma
znajomych, którzy głosowali na PiS.
To nasi sąsiedzi, znajomi, przyjaciele.
Lubimy ich i szanujemy i dlatego mu-
simy z nimi rozmawiać. Każdy z nas
ma znajomych, którzy uważają, że ich
to nie dotyczy, że to jakieś spory poli-
tyczne daleko w Sejmie. Każdy z nas
może się znaleźć przed dowolnym są-
dem z dowolną sprawą i każdy z nas
chciałby, żeby ten sąd był niezależny

od polityków. To gwarancja naszych
wolności. Rozmawiajmy i tłumaczmy
– to nasze dwa zadania.

Ludzie reagują owacją. Gasiuk-Pi-
howicz wchodzi w tłum, a na Twittera
wrzuca zdjęcia z białą różą i podzię-
kowania za wsparcie „bardzo po-
trzebne w tych trudnych dniach”.

Kim jest posłanka Kamila Gasiuk-
-Pihowicz?

Jarosław Kaczyński mówi
do niej: „Won!” 
Gdy PiS rozpoczynał batalię o Trybu-
nał Konstytucyjny, media obserwo-
wały prezesa PiS. Pisały, że Kaczyński
z uwagą wsłuchuje się w wystąpienia
sejmowej debiutantki Kamili Gasiuk-
-Pihowicz z Nowoczesnej. I nadal jej
słucha. Ale zmienił mu się nastrój. Gdy
ostatnio z plikiem poprawek do usta-
wy o Sądzie Najwyższym łajała jego
partię, skomentował krótko: „Won!”.

I Gasiuk-Pihowicz powtórzyła to
całej sali plenarnej. – Kaczyński zmów-
nicy obraził kobietę. I mówi do niej:
„Won!”. Do posła Rzeczypospolitej!
Którego wybrał suweren! – mówiła.
Uderzając w mównicę, rzuciła w stro-

nę PiS: „Tak samo jak was nas wybrał
suweren!”.

Po jej słowach zaczęło się skando-
wanie: „Precz z Kaczorem!”. Punkto-
wała dalej: PiS, ograniczając debatę,
sam przenosi ją na ulice. Zobaczcie, co
robicie z Polski! To są sceny z Białoru-
si, sceny z putinowskiej Rosji!

Gdy po raz kolejny poprosiła ogłos,
to po to, by odczytać zkartki słowa Ka-
czyńskiego o mordach zdradzieckich,
które zamordowały mu brata. Gasiuk-
Pihowicz: – I teraz wiemy, po co wam
są sądy. Chodzi wam o narzędzie po-
litycznej zemsty, chodzi wam o kon-
trolowanie wyników wyborów, o bez-
karność dla swoich.

Przeczekała przepychankę przy ła-
wach PiS i kolejny raz zaprosiła ludzi
do udziału w demonstracjach bronią-
cych Sądu Najwyższego.

Coraz bardziej zniecierpliwieni po-
słowie PiS słuchali, jak mówi o sposo-
bach odepchnięcia ataku na demo-
krację, że trzeba działać wspólnie. – Dla-
tego udało nam się dzięki wspólnym
działaniom zatrzymać ustawę doty-
czącą aborcji, wcielenie podwarszaw-
skich gmin do Warszawy, dzięki wspól-

nym działaniom PiS zapłacił ogrom-
ną polityczną cenę za podniesienie rę-
ki na Trybunał Konstytucyjny.

Krystyna Pawłowicz:
„Myszka agresorka” 
Przy tamtej batalii, gdy zimą ubiegłe-
go roku PiS ostatecznie demontował
Trybunał Konstytucyjny, Kaczyński
słuchał debiutantki zNowoczesnej nie-
przypadkowo. Kamila Gasiuk-Piho-
wicz ma wykształcenie prawnicze,
a w CV m.in. pracę dla dużych korpo-
racji prawniczych i Biura Rzecznika
Praw Obywatelskich. Tam zajmowała
się konstytucją.

Dużą politykę zaczęła pod sztan-
darem Nowoczesnej. Jej mąż odpo-
wiadał za finanse partii. W 2015 r. do-
stała jedynkę na podwarszawskiej li-
ście, a po wyborach funkcję rzecznika
klubu. W październiku 2016 r. straciła
stanowisko, chwilę wcześniej PKW
w części odrzuciła sprawozdanie fi-
nansowe Nowoczesnej. Partia straciła
75 proc. z 6 mln zł zwrotu za kampa-
nię. Za wpadkę odpowiadał skarbnik
Nowoczesnej Michał Pihowicz.

Wiele lat wcześniej działała w mło-
dzieżówce Unii Wolności, w 2004 r.
znalazła się na liście tej partii do Par-
lamentu Europejskiego.

W ankiecie kandydata na stronach
MamPrawoWiedziec.pl w prioryte-
tach wpisała m.in.: „jakość stanowio-
nego prawa (…), musimy skończyć zle-
gislacyjną biegunką, a każdemu akto-
wi prawnemu powinna towarzyszyć
rzetelna – a nie fikcyjna – analiza skut-
ków społecznych i ekonomicznych.
Zadbam, aby powstawały konkretne
standardy takiej analizy, a jej prze-
prowadzenie było egzekwowane”.

Gasiuk-Pihowicz wychodzi zawsze
na pierwszą linię, gdy PiS przypusz-
cza atak na wymiar sprawiedliwości.

Doskonale przygotowana do debaty,
pewna siebie, nie traci rezonu, gdy ze
strony PiS zaczynają się złośliwe ko-
mentarze. Zasiada w komisji sprawie-
dliwości razem z posłanką Krystyną
Pawłowicz, która rozdaje razy na pra-
wo i lewo. To Pawłowicz nazwała Ga-
siuk-Pihowicz „myszką agresorką”, co
niebywale przypadło do gustu Pawło-
wi Kukizowi. Potem powtarzał okre-
ślenie Pawłowicz publicznie.Za to, gdy
posłanka PiS została nazwana „sło-
niem agresorem”, ogłosiła, że Kamila
Gasiuk-Pihowicz jest niewychowana,
bo używa palca wskazującego w roz-
mowie ze starszymi.

W lutym, gdy sejmowa komisja
sprawiedliwości przepytywała PiS-
-owskich kandydatów na sędziów Try-
bunału Konstytucyjnego, Gasiuk-Pi-
howicz zapytała Michała Warcińkiego
o zapis dotyczący ochrony życia, czy
zaczyna się ona od chwili poczęcia, czy
urodzenia. Natychmiast wcięła się Paw-
łowicz: „A przepis na piernik? Może
niech jeszcze o to pani spyta?”.

Posłanka Nowoczesnej rzuciła: „Po-
wagi!”, a Pawłowicz skwitowała: „Na
żadne z pytań nie musi pan odpowia-
dać”.

Na jej Twitterze można znaleźć tak-
że złożone właśnie zawiadomienie do
prokuratury. Chodzi o słowa Jarosła-
wa Kaczyńskiego. Te o zamordowaniu
brata przez opozycję, którą scharakte-
ryzował jako mordy zdradzieckie i ka-
nalie. „Fakt zniesławienia i znieważe-
nia funkcjonariusza publicznego mógł
być odebrany przez nieograniczoną
liczbę indywidualnie nieokreślonych
osób, czym [Kaczyński] działał w celu
poniżenia osób poszkodowanych
w oczach opinii publicznej oraz wy-
wołania utraty zaufania niezbędnego
do piastowania stanowiska posła – funk-
cjonariusza publicznego”. �

Kobiety na czele walki w obronie sądów

+ Natalia Pancewicz, muzyczka; +
Agnieszka Wierzbicka, prawnicz-
ka; + Katarzyna Kondej, menedżer-
ka; + Magdalena Staroszczyk, kul-
turoznawczyni, + Barbara Baran,
psycholożka; + Bożena Przyłuska,
przedsiębiorczyni; + Marta Wosak,
nauczycielka; + Weronika Ferfet,
emerytka; + Alicja Molenda, złot-
niczka; + Natalia Greniewska,
orientalistka, Warszawa; + Elżbieta
Podleśna, psycholożka, Lublin; +

Karolina Maciejaszek, reżyserka

teatralna, Bytom; + Joanna Krysiak,
psychoterapeutka, Sopot; + Marta
Magott, pedagożka, Gdańsk; + Mar-
ta Puczyńska, menedżerka, Poznań;
+ Robert Hojda, menedżer, Warsza-
wa; + Natalia Greniewska, orienta-
listka, Warszawa; + Klementyna Su-
chanow, pisarka, Wrocław; + Boże-
na Przyłuska, przedsiębiorczyni,
Warszawa; + Katarzyna Kondej,
menedżerka, Warszawa; + Monika
Sadkowska, kulturoznawczyni, Ja-
strzębia. �

TO ONI PROTESTOWALI 
Z MARTĄ LEMPART PRZED SENATEM

Marta Lempart na Rynku we Wrocławiu, 15 lipca 2017 r.

Kamila Gasiuk-Pihowicz przemawia do protestujących, 20 lipca 2017 r.
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PROF. JAROSŁAW PŁUCIENNIK
Łódź

W dzień pod Sej-
mem wWarszawie,
wieczorami – pod
Sądem Okręgo-
wym wŁodzi. Prof.
Jarosław Płucien-
nik to twarz łódz-

kich protestów. Codziennie rozsyła in-
formacje okolejnych spotkaniach, apo-
tem prowadzi je, zawsze zaczynając
od preambuły konstytucji.

Prof. Jarosław Płuciennik do ubie-
głego roku był prorektorem programów
ijakości kształcenia Uniwersytetu Łódz-
kiego. W działalność Komitetu Obro-
ny Demokracji zaangażował się wgrud-
niu 2015 roku. Stał się jednym z filarów
walki o referendum w sprawie likwi-
dacji gimnazjów. Teraz walczy o nieza-
leżność Sądu Najwyższego.

Uprawia dziennikarstwo obywa-
telskie. Nagrywa „Espresso Nowiny”,
które możemy oglądać na YouTubie.
Przygotował już 57 filmików. A w nich
relacje zdemonstracji, komentarze do
sytuacji bieżącej, a nawet są odcinki
motywujące do działania. 

– Mamy zamach stanu. Trwa próba
obalenia ustroju. Gwałt na ciele Rze-
czypospolitej, który dotyka naszych
praw i wolności. Nie wyobrażam so-
bie, by przejść obojętnie – tak Jarosław
Płuciennik odpowiada na pytanie oto,
dlaczego protestuje. 

A dlaczego towarzyszą mu syno-
wie: 13-letni Szymon i 7-letni Mateusz?
– Chodzi oich przyszłość. Bywamy ca-
łą rodziną na manifestacjach – odpo-
wiada profesor. � ESTERA FLIEGER

LANA DADU
Kraków

– Nie chcemy mieć
sędziów działają-
cych według roz-
kazów partii rzą-
dzącej, a także są-
dzących według
norm katolickich

– grzmi młoda kobieta w kwiecistej ko-
szuli. Tłum wiwatuje.

Za jej plecami stoją przedstawicie-
le parlamentarnych partii opozycyj-
nych, a ona apeluje: – Weźcie się do ro-
boty, w tym roku nie ma wakacji. Du-
żo dziś obiecujecie, droga opozycjo,
ale niech to nie będą puste słowa.
Stwórzcie wspólny front opozycyjny.
A jeżeli w swoich postulatach będzie-
cie dbać o prawa kobiet, to my także
was wesprzemy.

Lana Dadu z pochodzenia jest Li-
twinką. Do Polski przyjechała w 1995
roku. – Kraków jest najpiękniejszym
miastem na całym świecie, tutaj się od-
nalazłam. Zakochałam się w tym mie-
ście, wkrakowiankach ikrakowianach
– opowiada. 

Jest przewodniczką miejską.
W marcu została koordynatorką Mię-
dzynarodowego Strajku Kobiet. Obec-
nie jest prezeską stowarzyszenia (S)
Prawa Kobiet. – Jak gruchnęła wiado-
mość o „czarnym proteście”, szuka-
łam informacji na krakowskich gru-
pach, jednak nikt tu niczego nie robił.
Pytałam, szukałam i na tym klikaniu

zeszła mi prawie cała noc. Rano było
już jasne, że organizuję ten strajk. 

Dlaczego teraz protestuje? – Bo dzie-
je się wielka niesprawiedliwość. Fila-
ry demokracji mogą upaść. Sąd Naj-
wyższy to ostatni bastion niezależno-
ści – odpowiada. �

PAULINA ŚLUSARCZYK
Gdańsk 

– Demokracja
sprzed PiS-u nie
była solidarna ze
wszystkimi, nie by-
ła dla słabszych, dla
osób gorzej uposa-
żonych, pracują-

cych na śmieciówkach – wymienia mło-
da działaczka Razem. Podczas piątko-
wego wiecu przed Sądem Okręgowym
w Gdańsku mówiła, że za późno obu-
dziliśmy się z protestami i że po ocze-
kiwanej przez zebranych zmianie wła-
dzy nie powinno być powrotu do de-
mokracji, która była wcześniej. 

Paulina Ślusarczyk jest tłumaczką
skandynawistką, kończy studia na Uni-
wersytecie Gdańskim, wPartii Razem
działa od początku 2016 r., wprotestach
(Dziewuchy, Puszcza Białowieska, Wol-
ne Media) bierze udział od przejęcia
władzy przez PiS. 

– Angażuję się, bo mam taką moż-
liwość idlatego, że trzeba. Skuteczność
tych protestów, jeżeli chodzi o wpływ
na władzę, jest ograniczona. Ale one
mają też inną wartość. Spotykamy po-
dobnie myślące osoby i tworzą się ru-
chy społeczne, takie jak Dziewuchy.
I one zostaną na lata – mówi. 

Spojrzenie na świat zmieniła po wy-
jeździe do Norwegii na studia na dru-
gim roku. – Tam krytyka wobec kapi-
talizmu jest powszechnym zjawiskiem,
w przeciwieństwie do Polski. To mnie
obudziło. Zobaczyłam, że istnieją al-
ternatywy, oczym się wPolsce nie mó-
wi. Można kapitalizm uczłowieczyć
przez zmianę prawa pracy, troskę
o godność pracownika i progresywne
podatki. �

BARBARA BALICKA
Wrocław 

Zaskoczyła tłumy,
przemawiając pod-
czas protestów.
– Stała się we Wro-
cławiu ikoną ruchu
młodych – ocenia
Aleksander Gleich-

 gewicht, opozycjonista wczasach PRL.
Barbara Balicka ma 17 lat, za sobą

pierwszą klasę XII LO, uczy się też
w szkole muzycznej. Jest wolonta-
riuszką, pomaga w Banku Żywności,
jeździ do zakładu opiekuńczo-leczni-
czego dla dzieci z dysfunkcjami
w Wierzbicach, działa w stowarzysze-
niu Młodzi Demokraci. Należy też do
scholi, pomagała przy Światowych
Dniach Młodzieży. Śpiewa w szkol-
nym chórze Con Brio, brała udział wfe-
stiwalach. W2016 r. była solistką wope-
rze „Brzydkie Kaczątko”.

I – jak się okazuje – ma talent do po-
rywania tłumów na demonstracji. Gdy
staje u boku polityków, nie widać po
niej nieśmiałości. – Młodzi, wyjdźcie

na ulice! Zobaczcie, że PiS niszczy wasz
kraj! Obudźcie się – apelowała podczas
jednej z pierwszych manifestacji
wobronie sądów. – Nie chcę żyć wkra-
ju Kaczyńskiego, Macierewicza i Zio-
bry. Chcę żyć w kraju, gdzie szanuje
się prawa człowieka.

Balicka stawia się na każdej de-
monstracji. W„czarnym proteście” też
brała udział. Wpełni świadomie. Jako
osoba wierząca napisała na Facebo-
oku: „Nigdy nie powiedziałam inie po-
wiem, że jestem za aborcją. Nie będę
jedną ztych kobiet, które krzyczą: »mo-
ja macica, mój wybór!«, bo tu chodzi
o człowieka. (...) Kobieta wierząca wie,
jak powinna postąpić”. 

Po ostatnich demonstracjach mó-
wi: – Walczę i będę walczyć, by mło-
dzi się obudzili i zobaczyli, że ich
kraj jest niszczony. Że kraj ich woła,
a oni muszą stanąć na wysokości za-
dania. � MAGDALENA KOZIOŁ

BORYSŁAW SZLANTA
Radom

Adwokat, który
cztery kadencje był
dziekanem Okrę-
gowej Rady Adwo-
kackiej wRadomiu
i cztery kadencje
członkiem Naczel-

nej Rady Adwokackiej. Uczy zawodu
aplikantów, otrzymał od NRA odzna-
czenie Adwokatura Zasłużonym. 

Od kilku lat co roku 4 czerwca idzie
ulicami Radomia, by uczcić rocznicę
wyborów z 1989 r. Organizował pu-
bliczne czytanie konstytucji, ateraz na
demonstracjach pod Sądem Okręgo-
wym w Radomiu czyta jej najważ-
niejsze artykuły i zebranym wyjaśnia
ich znaczenie. – Dla mnie ta „ksią-
żeczka” to gwarant demokracji w Pol-
sce – mówił na ostatniej, nawiązując do
słów Jarosława Kaczyńskiego.

– Staram się zawsze być społecznie
aktywny i uważam, że to, czego bra-
kowało i brakuje naszemu społeczeń-
stwu, to świadomości, że nasze bez-
pieczne dobre życie zależy od tego, czy
władza będzie przestrzegać prawa.
A by przestrzegała prawa, to musi to
na władzy wymusić konstytucja – mó-
wi mecenas Szlanta.

– Uważam, że jako społeczeństwo
wiele zawdzięczamy partii Prawo iSpra-
wiedliwość. Dlatego że tak się szczęśli-
wie złożyło przez ostatnie 
25 lat, że jak my, obywatele Rzeczypo-
spolitej Polskiej żyliśmy sobie wtakim
ciepełku przekonani, że tylko może być
lepiej, i jako obywatele nie musimy się
w nic angażować. Dzięki PiS-owi obu-
dziła się wPolsce obywatelskość – twier-
dzi mecenas. �MGD, DYB

DANUTA SKOWRONEK
Świnoujście

Ma 65 lat i prowadzi w Świnoujściu
biuro rachunkowe. Jest członkiem
KOD.

– Pamiętam, jak w czasie stanu wo-
jennego śpiewałam w kościele pa-
triotyczne pieśni, byłam w „Solidar-
ności” – wspomina. – Później już nie
musiałam walczyć. Byłam dumna
z Polski. Teraz znów wojuję o demo-

kratyczną Polskę. Dla swoich dzieci
i wnuków. 

Danuta Skowronek sama zorga-
nizowała pierwszy w Świnoujściu
protest w obronie niezależności pol-
skich sądów. – Strasznie się wście-
kłam, że inne miasta protestują, lu-
dzie palą znicze przed sądami,
a w Świnoujściu nic się nie dzieje
– opowiada. – Plakat zaprojektowała
mi córka. Szybko wydrukowałam gru-
by plik. Stawałam na ulicy i rozda-
wałam, zapraszałam na protest. Sku-
teczne okazało się wtykanie plaka-
tów za samochodowe wycieraczki.
Kierowca przed ruszeniem musiał
wyjąć, a jak wyjął, to przeczytał.

W ten oto sposób jeszcze tego sa-
mego dnia – 19 lipca, w środę, o 21 – li-
czące 40 tys. nadmorskie Świno-
 ujście miało swój pierwszy „łańcuch
światła”.

– Przyszło około stu osób – z satys-
fakcją mówi Danuta Skowronek. – Jed-
nak teraz nie jest ważne, kto organi-
zuje protest. Najważniejsze, że przy-
chodzą zwykli obywatele. �

JACEK MĄKA
Płock

Jednym z najbar-
dziej poruszają-
cych i pamiętnych
momentów było
włączenie się do
płockiego „łańcu-
cha światła” akto-

rów Teatru Dramatycznego. Azwłasz-
cza jednego – obywatela Polski i Euro-
py Jacka Mąki, na co dzień związane-
go z płocką sceną i od lat współpracu-
jącego m.in. z La Comédie de Saint-
Étienne, paryskim Théâtre de la Col-
line, Théâtre Gérard-Philipe w Saint-
 -Denis, Théâtre National de Strasbo-
urg. 

Wobec kilkuset płocczan Jacek
Mąka przywołał sytuację, której był
świadkiem. Usłyszał, jak ktoś się dzi-
wił, że ludziom chce się po nocach
chodzić ze świeczkami. – Mnie się też
nie chce! Ale to mój obowiązek. Cy-
tując klasyka: „Nie chcę, ale muszę”
– przyznał. �

JERZY DRAMOWICZ
Olsztyn

Jedną z najbar-
dziej wyróżniają-
cych się postaci
protestów w Olsz-
tynie wobronie są-
dów był Jerzy Dra-
mowicz. Występo-

wał w stroju kowboja, potem w szla-
froku przemawiał do zebranych przed
Sądem Rejonowym przy ul. Dą-
browszczaków, a jeszcze później
w czerwonej czapce prowadził tłum
protestujących pod budynek urzędu
miasta.

Szedł z transparentem „Jestem
morda zdradziecka, zamordowałem
Lecha, jestem kanalią”, czyli ze sło-
wami nawiązującymi do słynnego wy-
stąpienia Jarosława Kaczyńskiego
z mównicy sejmowej kilka dni temu. 

Dramowicz urodził się w Olszty-
nie, tu skończył liceum. Po studiach

zaczął pracę w Warmińskiej Fabryce
Maszyn Rolniczych w Dobrym Mie-
ście. Tam też w 1980 roku był świad-
kiem wydarzeń sierpniowych na Wy-
brzeżu. Robotnicy z jego fabryki tak-
że zaczęli strajk. Założyli komitet straj-
kowy, a on się do nich dołączył jako,
jedyny zresztą, pracownik umysło-
wy.

Udział wtym proteście miał też swo-
je konsekwencje. Dramowiczowi gro-
żono, tak samo jak jego rodzinie. Wy-
emigrował. Był w różnych krajach,
w USA i Kanadzie spędził 29 lat, m.in.
jako pracownik naukowy, menedżer.
Prowadził firmę konsultacyjną. Był
szefem polskiej szkoły czy parafialne-
go apostolatu.

Na stałe wrócił do Polski dopiero
w październiku zeszłego roku. Wstą-
pił do KOD-u. Należy też do Obywate-
li RP.– Zkontrmiesięcznic smoleńskich
już dwa razy mnie wynosili siłą.

Przyznaje, że swoimi słowami istro-
jem na manifestacjach chciał się od-
znaczyć i zmotywować ludzi do oby-
watelskiego nieposłuszeństwa. – Są ta-
kie momenty, kiedy trzeba mieć od-
wagę – mówi. � MARTYNA SIUDAK

FRANCISZEK STERCZEWSKI 
Poznań

Przez lata Franci-
szek Sterczewski
skupiał się na miej-
skich problemach
i integrowaniu po-
znaniaków. Orga-
nizował pikniki,

dyskoteki, pogrzeby zimy. 
– Liczyłem, że zbierze się góra

500 osób: utworzymy „łańcuch”, za-
palimy lampki i rozejdziemy się do
domu. Są wakacje, ludzie wyjecha-
li na urlopy, poza tym mało kto – ta-
kie miałem wrażenie – zdaje sobie
sprawę z zamachu PiS-u na sądy
– mówi, inicjator poznańskiego „łań-
cucha światła”. W niedzielę 16 lipca
na pl. Wolności w centrum Pozna-
nia przyszło jednak nie 500, ale ok.
4 tys. osób sprzeciwiających się usta-
wom PiS-u godzącym w niezależ-
ność sądów. Kolejne protesty przy-
ciągają coraz więcej poznaniaków.
W ostatni piątek było już ich kilka-
naście tysięcy.

Sterczewski wymyślił, że na prote-
stach nie będzie skandowania, okrzy-
ków, gwizdów, hejtu. Podejrzewa, że
dzięki takim zasadom na protest przy-
chodzą też wyborcy PiS-u, jak jego zna-
jomi o konserwatywnych poglądach.
– Okazało się, że oni też chcą zaprote-
stować przeciwko niszczeniu demo-
kracji. To dla mnie ogromny sukces
– cieszy się Sterczewski.

Co ciekawe, aktywista nie jest ab-
solutnym krytykiem PiS-u. Podoba-
ją mu się pomysły takie jak 500 plus,
zakaz handlu w niedziele, podnie-
sienie płacy minimalnej czy program
„Mieszkanie plus”. – Ale gdy PiS za-
właszcza media, odbiera prawa ko-
bietom, nawołuje do nienawiści, cen-
zuruje kulturę, niszczy armię czy te-
raz, gdy podważa zasady funkcjono-
wania demokratycznego państwa i ła-
mie prawo, to będę protestował – pod-
kreśla Sterczewski. � PAULINA NOWICKA

CAŁA POLSKA 
NA TRYBUNACH

To oni przyciągnęli tłumy na manifestacje w swoich miastach
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Jak kilka młodych 
i nikomu nieznanych osób 
pociągnęło za sobą tłum 
pod Sąd Najwyższy i Sejm.

IGOR T. MIECIK

Z wyglądu każdy oryginał: a to fiku-
śna grzywka, dredy do pasa, wy-
świechtany T-shirt, chłopięca czu-
pryna albo hipsterska broda. Sześć
osób z Akcji Demokracji wyprowa-
dziło na ulice tysiące ludzi. W obro-
nie SN.

Mieszkanie na Żurawiej jest pięk-
ne, sądząc po drzwiach wejściowych,
ale co w środku w czwartek – przed
kolejnym protestem organizowanym
przez ludzi pracujących za tymi
drzwiami – zobaczyć się nie da. Pra-
ca i każda minuta na wagę złota.

Wieczorem każda z sześciu mło-
dych osób, doświadczonych na tyle,
na ile może być doświadczony dwu-
dziestokilku- czy trzydziestolatek,
w samej tylko Warszawie wyprowa-
dzi na ulicę przynajmniej po tysiąc
ludzi. – Więcej niż jakikolwiek poli-
tyk – podkreślają.

W kontaktach z wielką polityką są
ostrożni. Unikają znanych szyldów.
Mają tu przekonanie, że takie kontakty
mogą im jedynie zaszkodzić. – Rze-
czywistość w Polsce jest dziś tak za-
kłamywana, że człowiek, który powi-
nien być dumny ze swojej rodziny,
swojego pochodzenia, obawia się, że
zostanie obrzucony inwektywami
„uprzywilejowanego dziecka no-
menklatury III RP” i woli pracować
na swoje konto od zera – tłumaczy ak-
tywista Akcji Demokracji.

Stąd, by niepotrzebnych poli-
tycznych skojarzeń uniknąć, pomysł
formy protestu, jednoczący i doda-
jący powagi. Na „łańcuch światła”
– demonstrację przeciw zawłaszcza-
niu przez PiS sądów – prócz płoną-
cych świeczek, narodowych i unij-
nych sztandarów nikt nie przyniesie
transparentów, nie będzie własnych
haseł skandował, a partyjne i organi-
zacyjne znaki rozpoznawcze, choć-
by mu były drogie, zostawi w domu.

Będzie jedynie czytanie
konstytucji i okrzyk: 
„Wolne sądy!” 
Jak to możliwe, by sześć młodziut-
kich, nikomu nieznanych osób od-
niosło taki sukces? Jak to się stało, że
pociągnęli za sobą tłumy większe czę-
sto niż najpotężniejsze opozycyjne
partie? 

Maria Świetlik, jedyna działaczka
o znanej twarzy, nazwisku i dorobku,
która do tej szóstki dołączyła, mówi:
– Wartości! Wolność indywidualna,
przeciwdziałanie przemocy w życiu
prywatnym i publicznym, ochrona
przed wszelkiego rodzaju dyskrymi-
nacją, wolność wypowiedzi, zgroma-
dzeń, społeczna kontrola nad polity-
ką, służba wspólnemu dobru i w koń-
cu poszanowanie i obrona środowi-
ska naturalnego.

Wieczorem pod Sejmem tłumy
demonstrantów wezwanych tam
przez Akcję, ludzie często nie wie-
dzieli, co to w ogóle jest za organiza-
cja, kto nią kieruje i skąd bierze na to
pieniądze. W sumie w czwartek wie-
czorem zmobilizowani przez Akcję
ludzie wyszli w „łańcuchu światła”
na ulice stu dziesięciu miejscowości.

Fani teatru uciśnionych 
Kim są ci ludzie zza drzwi na Żurawiej?

Stawiają pierwsze kroki na pu-
blicznej scenie. Życiorysy mają całko-
wicie odmienne niż ich starsi koledzy
– ani godziny w korporacji, ani minu-
ty na państwowym.

Weronika Paszewska, dyrektorka
Akcji, przedstawia się jako „trenerka
iaktywistka”. WCV ma lewicowy trze-
ci sektor niczym wduszę wryty: „Edu-
kacja dzieci, dialog polsko-żydowski,
zrównoważony rozwój iglobalna spra-
wiedliwość”, a jako hobby „społecz-
nościowy ogród i spożywczą koope-
ratywę”.

Marcin Koziej, „główny technolog
ijeden zfundatorów Akcji”, pisze oso-
bie: znawca praw cyfrowych i techno-
logii informacyjnych. A dalej koope-
ratywy, zdrowe żywienie, wolność sło-
wa. Wskrócie: „Cyklista, feminista, tro-
chę nerd”.

Bogumił Kolmasiak, kampanier,
także dziecko trzeciego sektora, „or-
ganizował kampanie społeczne i poli-
tyczne w obszarze progresywnych te-
matów”. Tematy, upraszczając – eko-
logiczne, zielone, zrównoważone.

Piotr Cykowski, kampanier. Star-
szy i bardziej doświadczony niż kole-
dzy. Były działacz KOD-u. Obrońca Ty-
betu, imigrantów, działacz Amnesty
International, niszczyciel dyskrymi-
nacji, mowy nienawiści i homofobii.
„Wegetarianin, feminista, fan Teatru
Uciśnionych”.

Julia Olszewska, administratorka
biura. „Idealistka”. W CV ma m.in.
zrównoważony rozwój i „budowanie
społecznie sprawiedliwych łańcuchów
produkcji”.

Piotr Trzaskowski, założyciel Ak-
cji, człowiek, który opracował jej know-
-how, wspomina: – Zaczynało się trzy
lata temu bardzo skromnie i na dale-
kich peryferiach polityki. Jednak od
samego początku metoda działania za-
kładała wywołanie efektu kuli śniego-
wej i udało się!

Trzaskowski, prywatnie świeżo
upieczony ojciec (ten w wyświechta-
nym T-shircie), uśmiechnięty, pewny
siebie, acz bardzo uprzejmy, na stu-
diach widział swoją przyszłość jako
naukowca, akademika. Wątpliwości
go jednak nie opuszczały – za mało
kontaktów z ludźmi, zbyt herme-
tyczne środowisko. Kiedy więc pod-
czas studenckich wymian i stypen-
diów poznał ludzi z trzeciego sekto-
ra, to z nimi poszedł dalej. Były ko-
operatywy spożywcze, ruchy anty-

faszystowskie i feministyczne, pro-
jekty ochrony środowiska w Gruzji,
badania nad ekologiczną energetyką
na Bałkanach.

Szukał dalej. Wspomina: – Po kilku
latach pracy w organizacjach ekolo-
gicznych zacząłem się zastanawiać,
dlaczego tak się dzieje, że mamy za-
angażowanych działaczy, świetnych
ekspertów, pierwszorzędne analizy,
wyniki sondaży wskazujące na spo-
łeczne poparcie, kiedy zaś przychodzi
co do czego, to politycy podejmowali
decyzje wbrew naszym staraniom iin-
tencjom, jakby naszych argumentów
w ogóle nie było. Zawsze okazywało
się, że jest gdzieś konkurencyjna gru-
pa, lepiej zorganizowana, z większy-
mi pieniędzmi, lepszymi grantami al-
bo skuteczniejszymi znajomościami.
I na koniec są w stanie wyprowadzić
ludzi na ulicę.

Kiedy Trzaskowski zetknął się zbry-
tyjską organizacją 38 Degrees i nie-
mieckim Campactem, wkońcu stwier-
dził: To jest to! W 2014 na bazie ich
know-how opracował mechanizm dzia-
łania dla polskiej fundacji i zaczął szu-
kać współpracowników. Rok później
ruszyły pierwsze kampanie pod szyl-
dem Akcja Demokracja.

Zaczynali od ekologii. Naciskali na
tych, na których aktualnie naciskać na-
leżało – władzę, samorządy, wielkie
korporacje.

List masowego rażenia 
– Można śmiało powiedzieć, że orga-
nizacje, na których się wzorujemy, to
organizacje masowego rażenia – mó-
wi Paszewska. – W Wielkiej Brytanii
albo w Niemczech zdobywają zasięg
od 1 do 5 procent uprawnionej do gło-
sowania populacji. Ten zasięg znaczy,
że do tych 1-5 procent dociera akcja
mailingowa tych organizacji i spora
część tych osób wzięła udział w przy-
najmniej jednej zakcji. My wAkcji De-
mokracja jesteśmy dziś w stanie uru-
chomić w danej sprawie akcję siecio-
wą w ciągu zaledwie godziny.

Na Żurawiej są pewni, że kluczem
do sukcesu jest tych kilka różnic, któ-
re czynią ich zupełnie innymi niż inne
polskie organizacje NGO i ów know-
-how.

Po pierwsze, to wielokierunkowość
zainteresowań i obszarów działania.
Trzaskowski: – Szukałem dla siebie
sposobu, by nie zamknąć się w jednej
dziedzinie działalności, bo monote-
matyczność to cecha charaktery-
styczna dla wszystkich organizacji

trzeciego sektora, a kiedy znalazłem,
uczyniłem to cechą całej organizacji.

Po drugie, oferowana sympaty-
kom wolność i elastyczność. Funda-
cja wpisała to do swych podstawo-
wych zasad: „Bycie częścią Akcji De-
mokracji nie oznacza wsparcia dla
wszystkich akcji, które prowadzimy.
Swoją opinię wyrażasz, podejmując
działania w ramach wybranej kam-
panii. To ty decydujesz, które tema-
ty są dla Ciebie ważne i w które chcesz
się angażować”.

Każdy więc, kto dziś sprzeciwia się
pisowskiemu zawłaszczaniu sądów
i idzie tu razem z Akcją, może być jed-
nocześnie szczerym bojownikiem oży-
cie poczęte, zawziętym wrogiem gim-
nazjów i całym sercem opowiadać się
za CETA, z którym Akcja walczy od
początku swego istnienia.

Organizacja oferuje też ludziom
najróżniejsze formy działania – każdy
może się zająć tym, co mu pasuje: od
zbiórki pieniędzy, po rozsyłanie ma-
ili, aż po wyjście na ulice. W każdej
chwili może dołączyć, w każdej z Ak-
cją zerwać i zawsze do niej wrócić.

Na koniec owo nowatorskie know-
how, którego nikt w Polsce wcześniej
nie zastosował.

Trzaskowski mówi krótko: – In-
ternet, nowe media.

– Społecznościowe? – dopytuję.
– Owszem, ale zapalnikiem są sta-

re dobre maile – newsletter.
– To przecież nic nowego, wszyscy

to mają, wiem, jak to działa.
– A właśnie, że nie wiesz! – Trza-

skowski pokazuje przykładowe listy
Akcji dotyczące protestu w sprawie
gwałtu na sądownictwie. To kampa-
nia poprzedzająca wyprowadzenie
ludzi na ulicę w „łańcuchu światła”.

Zaczyna się klasycznie: „Już w ten
piątek PiS może przepchnąć przez
Sejm ustawy, które oddadzą Ziobrze
kontrolę nad wymiarem sprawiedli-
wości”.

Dalej – co to jest Akcja Demokra-
cja, dlaczego interesuje się sądami
i krótki, prosty, zrozumiały dla każ-
dego opis, czym realizacja pisowskich
koncepcji grozi.

I w końcu propozycja kontrakcji,
którą wskazało wcześniej kilka ty-

sięcy ludzi, do których ludzie z Żu-
rawiej rozesłali wcześniej ankiety:
„Wybraliśmy posłów i posłanki PiS
aktywnych w internecie, do których
możemy dotrzeć tą drogą. To osoby
będące także twarzą łamiących za-
sady państwa prawa zmian w są-
downictwie. Czas dotknąć ich wraż-
liwych czy kompromitujących punk-
tów. Obnażyć fakt, że działają nie
w publicznym, ale we własnym inte-
resie. Sprawić, że głosowanie za nisz-
czeniem sądów stanie się dla nich
bardzo niewygodne”.

I tu mamy gwóźdź programu – tłu-
maczy Piotr – miejsce, od którego ru-
sza nasza „śniegowa kula”.

Do listu są dołączone grafiki i ani-
macje kompromitujące zaangażo-
wanych w psucie prawa posłów, obok
„kliknij, aby udostępnić grafikę na
Facebooku”, „kliknij, aby udostęp-
nić animację...” i tak dalej, i tak dalej.

– Wszystko masz przygotowane,
wystarczy jeden jedyny ruch mysz-
ką – ciągnie Piotr.

Na koniec list wymienia kilka
wcześniejszych kampanii AD i opi-
suje ich rezultaty, są tam linki do za-
przyjaźnionych organizacji, artyku-
łów, grafik, animacji i przy każdym
znów kilka „kliknij, by...”, także „klik-
nij, by wpłacić na konto fundacji, je-
śli popierasz którąś z inicjatyw”.

Trzaskowski podsumowuje: – Nasz
newsletter to nie jest wyłącznie in-
formacja czy agitacja, on od razu pod-
powiada sposoby działania, oferuje
konkretne narzędzia, które odbior-
ca może natychmiast wykorzystać,
jednym kliknięciem! Otwarcie pi-
szemy, że nie na wszystko mamy od-
powiedź i szukamy jej u sympatyków,
współpracowników.

Odbiorcy tych maili szybko za-
czynają się czuć autentyczną pod-
miotową częścią wielkiego społecz-
nego projektu. W ten sposób powstaje
unikatowy w swym charakterze ruch
społeczny – z jednej strony jest w sta-
nie błyskawicznie urosnąć do nie-
wiarygodnych rozmiarów, z drugiej
naturalnie efemeryczny – może przy-
gasnąć, gdy zainteresowanie spo-
łeczne daną sprawą spada.

Akcja Demokracja ma w rękach
zapalniki, ale materiał detonacyjny
ludzie, i to oni decydują, czy, gdzie
i ile należy go użyć.

I tak właśnie w ubiegłym tygodniu
zza zamkniętych drzwi na Żurawiej
w całej Polsce odpaliła się prawdzi-
wa społeczna atomówka. �

Jedno kliknięcie i wybuchło 
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„Łańcuch światła” 
Protest na Krakowskim
Przedmieściu z 16 lipca,
zorganizowany 
przez Akcję Demokrację
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Każdy ma kiedyś swoje lata 80.
Dzisiaj my.

ANITA KARWOWSKA 
SPOTYKA MŁODYCH 
SĘDZIÓW ZWIĄZANYCH 
ZE STOWARZYSZENIEM SĘDZIÓW
POLSKICH „IUSTITIA”

Dlaczego jestem sędzią
BARTŁOMIEJ PRZYMUSIŃSKI, sędzia Sądu Rejo-
nowego w Poznaniu, 41 lat: Na studiach chcia-
łem raczej zostać adwokatem. Do aplikacji sę-
dziowskiej przekonał mnie wybitny cywilista
sędzia Bogusław Gawlik. – Absolutnie trzeba
spróbować – powiedział. W 2003 r. zapropo-
nowano mi asesurę w wydziale gospodarczym
Sądu Rejonowego w Chrzanowie.
SEBASTIAN ŁADOŚ, sędzia Sądu Rejonowego
w Warszawie, 40 lat: Wyrastałem w otoczeniu
sędziów. To najbliżsi dostarczali mi wzorców,
jak należy uprawiać ten zawód. Sędzia może
wiele rzeczy zmienić na lepsze, doprowadzić
do wygaszenia konfliktu, odnaleźć sprawie-
dliwość. Od początku koncentrowałem się na
prawie karnym. Asesurę objąłem w 2005 r.
EDYTA BRONOWICKA, sędzia Sądu Okręgowego
w Warszawie, 44 lata: Jestem pierwszym praw-
nikiem w rodzinie. Kiedy zdawałam na prawo,
nie miałam pojęcia, co mnie czeka. To był wy-
bór 18-latki oparty na prawniczych książkach
i filmach pokazujących walkę o jakąś sprawie-
dliwość. Zaczęłam orzekać w październiku
1999 r. – najpierw w sprawach karnych, potem
rodzinnych, a dziś gospodarczych.
OLIMPIA BARAŃSKA-MAŁUSZEK, sędzia Sądu Re-
jonowego w Gorzowie Wlkp, 40 lat: To najpiękniej-
szy zawód świata. Jestem wnim od 12 lat. Zdecy-
dowałam się podczas studenckich praktyk wsą-
dzie, kiedy zrozumiałam, że sędzia podejmuje
decyzje, którymi może zmieniać świat, porząd-
kować go, układać relacje między ludźmi.
JAROSŁAW GWIZDAK, sędzia Sądu Rejonowego
Katowice-Zachód, 43 lata: Jestem kastowy.
Czwarte pokolenie śląskich prawników. Dzię-
ki ojcu wiedziałem, że to wolny zawód, a ja tej
wolności potrzebuję.

Nominacja
BARTŁOMIEJ PRZYMUSIŃSKI: W 2007 r. z rąk pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego. Przyjmowałem ją
wpoczuciu szczęścia iodpowiedzialności. To by-
ło ukoronowanie bardzo ciężkiej drogi.
SEBASTIAN ŁADOŚ: W 2009 r. od prezydenta
prof. Lecha Kaczyńskiego. Z wielkimi nadzie-
jami na pracę, która będzie zgodna z marze-
niami. W 2010 r. obrona pracy doktorskiej. Za-
interesowania naukowe: prawo karne, krymi-
nologia i psychologia sądowa.
EDYTA BRONOWICKA: W 2002 r. od prezydenta
Aleksandra Kwaśniewskiego. Rok temu kolej-
na, z rąk Andrzeja Dudy, do sądu okręgowego.
OLIMPIA BARAŃSKA-MAŁUSZEK: Kiedy odbiera-
łam nominację od Lecha Kaczyńskiego w2009r.,
byłam w zaawansowanej ciąży. Pamiętam wiel-
kie wzruszenie, choć nie takie jak na sali sądo-
wej, gdy ludzie otwierają się przede mną.
JAROSŁAW GWIZDAK: Grudzień 2003 r., z rąk
prezydenta Kwaśniewskiego. Z Katowic do War-
szawy przyjechałem dzień wcześniej. Było zim-
no i brzydko, wzdłuż Marszałkowskiej rozcią-
gały się koszmarne hale targowe. A ja myśla-
łem: jak tu cudnie! Euforia i duma. Po powro-
cie do Katowic kupiłem 50 czerwonych róż, roz-
dałem wśród kobiet, z którymi pracowałem.

Moja praca
BARTŁOMIEJ PRZYMUSIŃSKI: Jestem rozcza-
rowany. Zmęczyło mnie zohydzanie naszego
zawodu w oczach społeczeństwa. Kiedy za-
czynałem, miałem 60-70 spraw. Rocznie pisa-
łem około 30 uzasadnień, ale miewałem jesz-
cze wolniejsze weekendy. Teraz  mam 400 spraw,
a do połowy roku napisałem 115 uzasadnień.
SEBASTIAN ŁADOŚ: Najtrudniejsze jest wy-
mierzanie sprawiedliwości pod presją czasu. 
EDYTA BRONOWICKA: Myślałam, że będzie ina-
czej. To praca od rana do wieczora. Kiedyś sie-
dem dni w tygodniu, dzisiaj sześć. Musiałam
wygospodarować jeden dzień bez akt, aby od-
począć. Cały czas coś się pisze – postanowie-
nia, uzasadnienia. Mam około 160 spraw, wszyst-
kie muszą się skończyć wyrokiem. W sądzie
rejonowym miałam ich 600, słyszę od kolegów
z rejonu, że na sędziego przypada 800-900.
OLIMPIA BARAŃSKA-MAŁUSZEK: Tydzień pra-
cy ma sześć albo siedem dni. Dwie-trzy wo-
kandy w tygodniu, uzasadnienia plus dużo
bezsensownej, biurokratycznej roboty. Do wo-
kandy przygotowuję się w domu, biorę z sądu
walizkę z aktami, czytam je kilka godzin. Wol-
ne mam jedynie w piątek i sobotę wieczorem.
Po niedzielnym obiedzie wyłączam się z do-
mowego życia, siadam do biurka. O orzecze-
niach myślę, kiedy jeżdżę rowerem i biegam.
JAROSŁAW GWIZDAK: Żyjemy z podejmowania
decyzji, a nie możemy liczyć na żadną pomoc
psychologiczną. Ważna jest tylko dyscyplina.
Najwięcej kosztują mnie sprawy, w których wi-
dzę cierpienie, np. sprawa o eksmisję, na którą

rodzina przyszła w czapkach św. Mikołaja, a mo-
ją rolą było oznajmić im, że muszą opuścić miesz-
kanie. Sprawa dziewczyny, dla której cała ro-
dzina oddała dorobek życia na implant kości,
a okazał się podróbką, korodował w jej ciele.

Czy sądy potrzebują reformy?
BARTŁOMIEJ PRZYMUSIŃSKI: Przez lata zgła-
szaliśmy propozycje reform, których nikt nie
chciał wprowadzać. Działania kolejnych mini-
strów sprawiedliwości były doraźne, niekon-
sekwentne, odpuszczane zaraz po starcie. Usta-
wy, które teraz przyjął Sejm, żadnego z pro-
blemów polskiego sądownictwa nie rozwiążą.
SEBASTIAN ŁADOŚ: Sprawy w wydziale karnym
bardzo się od siebie różnią, niekiedy sąd musi
przesłuchać kilkuset świadków, co powoduje
przewlekłość postępowania. Politycy od lat pró-
bują skupić odpowiedzialność na sędziach, a to
jest wynik fatalnych procedur oraz przeciąże-
nia. Co roku do sądów wpływa 1,5 mln spraw.
EDYTA BRONOWICKA: Od dawna mówimy, co i jak
należy w sądach zmienić, wielokrotnie pisali-
śmy o tym do kolejnych ministrów sprawie-
dliwości. Największą bolączką są odległe ter-
miny i konieczność zajmowania się wieloma
sprawami jednocześnie. Gdybym wzorem sę-
dziów państw zachodnich mogła w określo-
nym czasie prowadzić kilka spraw, nie zajmo-
wać się setką naraz, to kończyłyby się one bły-
skawicznie.

OLIMPIA BARAŃSKA-MAŁUSZEK: Jesteśmy rozli-
czani z każdej sprawy i bardzo mocno kontro-
lowani przez prezesów sądów i Ministerstwo
Sprawiedliwości. Zmiany powinny dotyczyć
uproszczenia procedur, opłat, komunikacji na
sali sądowej. Nie wszystko, co dzieje się na sali,
zależy od nas. Gdybym miała na stole trzy słoiki
opisane przyczyną odroczenia rozprawy: dzia-
łanie stron/ sądu/ zprzyczyn niezależnych, iwrzu-
całabym do nich kulki, to najwięcej wrzucę do
słoika: strony postępowania. A to skutek nie-
efektywnego, skomplikowanego prawa.
JAROSŁAW GWIZDAK: Nie dostarczajmy naszym
przeciwnikom amunicji. Nie mówmy, że mało za-
rabiamy. Sędziowie zarabiają dziś godziwie. Ma-
ło zarabiali wczasach mojego ojca. Mieszkaliśmy
w bloku z rodzinami górników i hutników, żyło
im się znacznie dostatniej niż nam.

Poczucie krzywdy sygnalizowane przez oso-
by, które zetknęły się z wymiarem sprawiedli-
wości, jest często uzasadnione. Dla obywatela
nikt w sądzie nie ma więcej niż pięć minut, nie
pochyli się nad jego emocjami. 

Ale sędziowie bywają traktowani przez sys-
tem równie przedmiotowo jak obywatel. W re-
feracie mam po  osiem spraw dziennie. Sądy
to dziś hurtownie sprawiedliwości.

Słowa, które zabolały
BARTŁOMIEJ PRZYMUSIŃSKI: „Nadzwyczajna
kasta”.
SEBASTIAN ŁADOŚ: „Skorumpowana kasta”. To
był szok. Nie jestem i nie czuję się członkiem
żadnej kasty, a jeżeli ktoś tak nas nazywa, to

bardzo proszę, by nie mówił w moim imieniu.
EDYTA BRONOWICKA: Słowa premier rządu:
„Wyrok można kupić”.
OLIMPIA BARAŃSKA-MAŁUSZEK: Nad inwektywa-
mi nie warto się pochylać, trzeba robić swoje, ale
bardzo przykre są życzenia śmierci, więzienia.
JAROSŁAW GWIZDAK: „Sędziów należy spalić
albo rozstrzelać”. 

Co zmienią ustawy PiS?
BARTŁOMIEJ PRZYMUSIŃSKI: Ktoś powiedział,
że jeśli na salę wchodzi polityka, to wychodzi
z niej sprawiedliwość. Jeżeli polityk, którego
sprawę sądziłem, stwierdzi, że popełniłem ra-
żące błędy, mogę mieć postępowanie dyscy-
plinarne prowadzone przez sędziów wskaza-
nych przez ministra. A to, jak pamiętliwy bywa
minister, widać na przykładzie sędzi Koski-Ja-
nusz, która wymierzyła mu kiedyś karę i którą
ostatnio odwołał z delegacji do wyższego sądu.
SEBASTIAN ŁADOŚ: W każdej sprawie – cywil-
nej, karnej czy gospodarczej – może się poja-
wić polityczna presja. Niepokorni sędziowie
muszą się liczyć z karami. Ale każdy z nas po-
winien robić to, co do niego należy. 
EDYTA BRONOWICKA: To niewyobrażalne, że
wpostępowaniu dyscyplinarnym wobec sędziów
wyłączono możliwość przedawnienia. Będzie
można prowadzić je pod usprawiedliwioną nie-
obecność sędziego i jego obrońcy. Sędzia będzie
żył w ciągłej niepewności.

OLIMPIA BARAŃSKA-MAŁUSZEK: Spodziewam
się olbrzymiego bałaganu, który jeszcze spo-
wolni postępowania. Czekają nas przesunięcia
kadrowe między wydziałami, możliwe będzie
odsuwanie sędziów od spraw istotnych dla oby-
wateli. Sama obawa przed postępowaniami dys-
cyplinarnymi, wszczynanymi choćby ze wzglę-
du na przekonania, może paraliżować pracę.
Dzisiaj rano zapłakałam w samochodzie, gdy
rzecznik praw obywatelskich powiedział, że te-
raz obywatele będą pozostawieni sobie samym.
JAROSŁAW GWIZDAK: Objęty postępowaniem
dyscyplinarnym sędzia w żadnej instancji nie
będzie mógł być pewien niezawisłej oceny. A je-
śli zrezygnuje z zawodu i zechce wpisać się na
listę radców i adwokatów, minister sprawie-
dliwości będzie mógł zablokować również ten
krok.

Dlaczego protestuję?
BARTŁOMIEJ PRZYMUSIŃSKI: Nie chcę powtór-
ki z czasów komunizmu. Kiedy zapaliliśmy
świeczki przed Sądem Najwyższym i widziałem
wokół tłum ludzi, wiedziałem, że uczestniczę
wwydarzeniu historycznym. Poczułem, że wbrew
tym wszystkim strasznym słowom władzy, ma-
my społeczną legitymację do orzekania. Przy-
pomniała mi się piosenka „Wolność kocham i ro-
zumiem, wolności oddać nie umiem”.
SEBASTIAN ŁADOŚ: Dla mnie to nie protest, ale
głośne wyrażenie naszych obaw, okazja do za-
dumy nad trójpodziałem władzy i niezależno-
ścią sądów. Chcemy utrzymania przepisów,
które chronią nas przed orzekaniem pod czy-
jeś dyktando. Jedyną pozytywną konsekwen-
cją ostatnich wydarzeń jest to, że po raz pierw-
szy ludzie w Polsce z takim zaangażowaniem
zaczęli rozmawiać o problemach sądownictwa.
EDYTA BRONOWICKA: Walka o niezawisłość sę-
dziów i niezależność sądów to mój obowiązek.
OLIMPIA BARAŃSKA-MAŁUSZEK: Nie darowa-
łabym sobie ani nikomu obojętności wobec te-
go, co się dziś  dzieje. Człowiek nie jest tylko
od pożerania chleba i oglądania telewizji.
JAROSŁAW GWIZDAK: Prof. Strzembosz mówi,
że zabieranie głosu w debacie o wymiarze spra-
wiedliwości to sędziowska powinność. Nawet
jeśli większość z nas ma pozaciągane kredy-
ty.

Co będzie ze mną? 
BARTŁOMIEJ PRZYMUSIŃSKI: Prof. Strzembosz
opowiadał, że kiedy został wyrzucony zsądu, po-
czuł ogromną ulgę. Jestem psychicznie przygo-
towany do odejścia. Największym zagrożeniem
byłoby przestać być wiernym swoim ideałom.
SEBASTIAN ŁADOŚ: Chciałbym dalej wykony-
wać pracę swoich marzeń. Pod uwagę trzeba
brać jednak każdą opcję, w tym odejście. 
EDYTA BRONOWICKA: Zostać i bronić niezależ-
ności czy odejść, bo nie da się pracować w nie-
zawisły sposób? Spotkaliśmy młodych ludzi,
którzy wracali z demonstracji. Powiedzieli, że
byli tam dla nas. Ale też oczekują, że zostanie-
my w zawodzie i ich nie zostawimy.
OLIMPIA BARAŃSKA-MAŁUSZEK: Dam sobie  ra-
dę w sądzie i poza nim. Pracowałam kiedyś
w supermarkecie. Ale czy o to chodzi, aby z są-
dów odchodzili ludzie z pasją?
JAROSŁAW GWIZDAK: Niedawno poszedłem
z przyjaciółmi na festiwal wege. Staliśmy w ko-
lejce po falafele. Powiedzieli mi wtedy: „Lepiej
tak nie kozacz, bo ci kulanie falafeli zostanie”.
Czemu nie? Mogę kulać falafele. Przyszedł czas
próby dla naszego środowiska, każdy ma kie-
dyś swoje lata 80. Dzisiaj my. �

My z hurtowni sprawiedliwości

Dam sobie w życiu radę, w sądzie  i poza nim.
Pracowałam kiedyś w supermarkecie. 
Ale czy o to chodzi, aby z sądów odchodzili 
ludzie z pasją? Żeby zostawili ludzi samych sobie?

Bartłomiej Przymusiński Olimpia Barańska-Małuszek Jarosław Gwizdak Sebastian Ładoś
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Jak zachowywać się
w kontaktach
z prokuratorem, służbami
czy policjantem.

Po pierwsze, pan władza ma zawsze
rację. Po drugie, patrz po pierwsze
i dzwoń po adwokata. Po trzecie, nig-
dy nie ufaj, gdy w prokuraturze po-
wiedzą: pogadajmy jak Polak z Pola-
kiem. Dawno temu w kraju zwanym
PRL prawo skłoniło ludzi do szuka-
nia możliwości skutecznego oporu.
Tak powstały rozliczne instrukcje po-
stępowania szarego obywatela w ra-
zie konfrontacji z państwem. Naj-
słynniejsza z nich to „Obywatel a Służ-
ba Bezpieczeństwa”. Niniejsza pra-
ca jest próbą nawiązania do tamtej
tradycji piśmienniczej.

1. Prawo stanowione
i prawo ludowe 

Podstawą działania sądów, prokura-
tury oraz rozmaitych służb są na ra-
zie ustawa o ustroju sądów po-
wszechnych, prawo o prokuraturze
i – nas interesujący najbardziej – ko-
deks postępowania karnego. Chociaż
niektóre ich zapisy wydają się uni-
wersalne, jednak ich rozumienie mo-
że ulegać gwałtownej ewolucji. Na
przykład do niedawna prezydent
mógł ułaskawić tylko kogoś, kogo sąd
uznał za winnego. Całkiem logiczne,
a jednak okazało się, że choć prawo
nie uległo zmianie, może ułaskawić
każdego, kto popadł w konflikt z pra-
wem lub jest o to podejrzany.

Wraz z demoralizacją państwa po-
stępuje degradacja prawa pisanego
na rzecz tzw. ludowej sprawiedliwo-
ści. Co lud – wolą swojego wybrańca
– postanowi, to ma moc obowiązują-
cą, niezależnie od ustaw. Jak powia-
da stara anegdota: „Jaki jest najkrót-
szy kodeks karny?

§ 1. Milicjant, tzn. władza, zawsze
ma rację.

§ 2. W razie wątpliwości patrz § 1”.
Oczywiście za zmianami prawa

zwyczajowego postępować będą
zmiany prawa pisanego. Dlatego ten
poradnik należy traktować z należy-
tą dozą ostrożności – bo co obowią-
zuje dzisiaj, niekoniecznie będzie pra-
wem jutro.

2. Manifestant – krzycz 
na władzę, nie na pana
władzę 

Na demonstracji – ale też w innych
sytuacjach – twoim obowiązkiem jest
wykonywać polecenia funkcjona-
riuszy. Nawet głupie czy nieuzasad-
nione, o ile nie są sprzeczne z pra-
wem. Jeśli policjant każe ci kogoś ude-
rzyć, odmawiasz, ale gdy nakaże sta-
nąć na jednej nodze i złapać się za
ucho, stajesz i się łapiesz.

Jeśli będziesz miał przy sobie nie-
bezpieczne narzędzia, policja ma pra-
wo skonfiskować je, a nawet usunąć
cię ze zgromadzenia. Choć trudno
uwierzyć, że jest taki zakaz, kiedy ob-
serwuje się Marsze Niepodległości,
nie możesz odpalać rac i w ogóle uży-
wać materiałów pirotechnicznych
(art. 4 ustawy o zgromadzeniach).

Ustawa o policji (a także ustawy
o innych służbach) mówi, że „w razie
niepodporządkowania się wydanym

na podstawie prawa poleceniom or-
ganów Policji lub jej funkcjonariuszy
policjanci mogą stosować środki przy-
musu bezpośredniego”. W najła-
godniejszej wersji grozi ci założenie
kajdanek i zatrzymanie plus odpo-
wiedzialność za czynne stawianie
oporu: według art. 224 § 2 kk do trzech
lat więzienia.

Władzy wolno wiele, ale nie
wszystko. Jeśli funkcjonariusz za-
chowuje się bezprawnie, można – po
wykonaniu jego polecenia – zażądać
numeru służbowego i złożyć na nie-
go skargę do przełożonego. Najlepiej
z zeznaniem świadka albo nagraniem
zdarzenia. Przy czym na razie ta-
kiego scenariusza nie zakładamy, bo
wielu policjantów mówi, że „wolą
chronić uśmiechnięte manifestacje
KOD-u niż marsze nazioli”. Dlatego
do strzegących manifestacji odnosi-
my się życzliwie. To nie ZOMO, wy-
konują ważną i potrzebną pracę. Po-
witajmy ich uśmiechem, a na za-
kończenie manifestacji podziękuj-
my za ochronę. 

3. Podejrzany – co możesz,
jak im podpadniesz 

Podejrzany to osoba, wobec której
wydano postanowienie o przedsta-
wieniu zarzutów. Jeśli mleko się wy-
lało i siedzisz przed prokuratorem,
odczytano ci zarzuty, pouczono co
do twoich praw, to pamiętaj:

1. Masz prawo milczeć. Możesz
odmówić składania wyjaśnień bez
podania przyczyny oraz możesz od-
mówić odpowiedzi na konkretne py-
tanie bez podawania przyczyny (art.
175 § 1 kpk). Możesz kłamać, jeśli to
twoja taktyka obrony.

2. Masz prawo do obrońcy (ale nie
z urzędu, musisz go zorganizować
sam). Bez jego obecności nie musisz
składać wyjaśnień (art. 301 kpk). Pa-
miętaj jednak, że życie w Polsce to
nie amerykański film. Tam podej-
rzany ma prawo do kontaktu z obroń-
cą bez obecności osób trzecich. Tu
prokurator ma prawo do udziału
w spotkaniu podejrzanego z obroń-
cą w ciągu pierwszych 48 godzin od
zatrzymania.

3. Jeśli mimo twoich próśb ad-
wokat (lub radca prawny, który też
może bronić w sprawach karnych)
na razie nie ma do ciebie dostępu, to
nie dawaj się wciągnąć w rozmowę,
niczego nie podpisuj. Niektórzy śled-
czy próbują okazywać podejrzanym
współczucie, zrozumienie oraz przy-
jaźń. Nie wierz w to. To jest myśliwy,
a ty jesteś jego zwierzyną.

4. Mieszkańcy IV RP dzielą się na
podejrzanych i potencjalnie podej-
rzanych.

4. Świadek – mniej niż zero 
Nie ma bardziej niewdzięcznej roli
procesowej niż rola świadka. Czeka
godzinami na korytarzu. Wszyscy
nim pomiatają. Wszyscy traktują go
nieufnie. Zakładają, że pewnie będzie
kłamał. Chcą go na tym przyłapać
– a udowodnione kłamstwo w zezna-
niach świadka stanowi przestępstwo
samoistne. Świadek musi składać ze-
znania. Z pewnymi wyjątkami:

1. Możesz odmówić składania ze-
znań, jeśli jesteś osobą najbliższą dla
podejrzanego (art. 182 § 1 kpk) – mę-

żem, żoną, ojcem, matką, dzieckiem,
bratem, siostrą, „osobą pozostająca
we wspólnym pożyciu” etc.

2. Możesz odmówić składania ze-
znań, gdy w innej sprawie karnej je-
steś oskarżony o współudział w prze-
stępstwie objętym tym postępowa-
niem (art. 182 § 3 kpk).

3. Możesz odmówić odpowiedzi
na pytanie, jeśli odpowiedź mogłaby
narazić na odpowiedzialność za prze-
stępstwo lub przestępstwo skarbo-
we ciebie lub osoby ci najbliższe (art.
183 § 1 kpk). Uważaj! Taka deklaracja
może utwierdzić przesłuchującego
w przekonaniu, że masz coś za usza-
mi. Z drugiej strony za PRL zalecano
powszechne stosowanie takiej pod-
stawy odmowy zeznań.

Dobrą taktyką jest niepamięć. Za
brak pamięci nie wolno nikogo karać,
a niewinne: „Eee... nie pamiętam, pa-
nie prokuratorze, to było tak dawno”,
nikomu jeszcze nie zaszkodziło.

Podsumowując: świadek musi się
stawiać na wezwania, nie może kła-
mać i może nie pamiętać.

5. Rewizja – nic na gębę 
Wciąż jeszcze – choć z wejściem w ży-
cie nowej ustawy „antyterrorystycz-
nej” to się zmieni – obowiązuje art.
221 kpk, zgodnie z którym nie należy
dokonywać przeszukań w porze noc-
nej, czyli pomiędzy 22 a 6 rano.

Funkcjonariusze, którzy przyjdą
do twojego domu lub miejsca pracy,
muszą mieć ze sobą postanowienie
prokuratora oprzeprowadzeniu prze-
szukania (art. 220 § 1 kpk). Muszą ci je
okazać. Na to postanowienie adwokat
(ale też ty, jeśli nie masz obrońcy) bę-
dzie mógł wnieść zażalenie (co nie
wstrzymuje przeprowadzenia prze-
szukania). Ważna rada: natychmiast
żądaj obecności adwokata. Jeśli nie
masz swojego, wykorzystaj dyżury ad-
wokackie. Weź kogokolwiek, nie bądź
sam. Adwokat zna przepisy lepiej od
ciebie i często lepiej od tych, którzy
przeszukują. Oni się z nim liczą. Za-
chowa spokój, gdy ty możesz się zde-
nerwować. Dopilnuje formalności:

1. Postanowienie o przeprowa-
dzeniu przeszukania – muszą je mieć
i okazać. Musi określać jasno, czego
szukają. Jeśli np. faktur z września,
to nie powinni zabierać także tych
z lipca.

2. Protokół z przeszukania. Każ-
de słowo się liczy. Masz prawo żądać
poprawek i uzupełnień oraz dokład-
nego spisu i opisu zakwestionowa-
nych przedmiotów. Ten protokół zo-
stanie w aktach na zawsze.

Pilnuj przeszukujących. Cały czas
powinien im towarzyszyć ktoś z do-
mowników, pracowników czy praw-
ników. Nie po to, żeby coś nie zginę-
ło – to w końcu państwowi funkcjo-

nariusze – tylko żeby coś nowego się
nie pojawiło, na przykład kompro-
mitujące materiały albo podsłuch.

3. Nośniki. W wyniku przeszuka-
nia możesz stracić – jak również twoi
domownicy czy pracownicy – wszyst-
kie komputery, cyfrowe aparaty fo-
tograficzne, zewnętrzne dyski i pen-
drive’y. Nie na zawsze, o ile nie po-
chodzą z przestępstwa, zostaną za-
trzymane – ale nim wrócą do ciebie,
będziesz w kłopotach. Pal diabli ulu-
bioną grę, gorzej, jeśli utracisz dostęp
do dokumentacji firmy, książki tele-
fonicznej czy bankowości elektro-
nicznej. Urząd skarbowy nie przyj-
mie twoich tłumaczeń, że nie możesz
wyjaśnić transakcji sprzed dwóch lat,
ponieważ CBA zabrało ci komputer.
Zadbaj o kopie zapasowe, dobrze je
schowaj oraz umieść w „chmurze”
zarządzanej spoza polskiej jurys-
dykcji.

6. Zatrzymanie, 
czyli kłopoty 

Jeśli zostaniesz zatrzymany, na-
tychmiast żądaj umożliwienia kon-
taktu z twoim obrońcą – adwokatem
lub radcą prawnym (art. 247 § 1 kpk).
Możesz też żądać zawiadomienia
osób najbliższych (art. 247 § 3 kpk).
Zgodnie z art. 244 kpk w razie po-
trzeby przysługuje ci pierwsza po-
moc lekarska.

Bez obrońcy nie prowadź żadnych
rozmów. Pamiętaj: polują na ciebie!
Nie przeceniaj swoich możliwości.
Poczekaj na prawnika! 

Jeśli zabierają cię z domu, ciepło
się ubierz. W izbie zatrzymań może
być bardzo zimno. Nawet latem no-
ce są chłodne. Ciepła bielizna, polar,
kurtka – to podstawa. Zabierz też
szczoteczkę i pastę do zębów, grze-
bień, mydło, przybory do golenia,
ręcznik, papierosy (zawsze to jakaś
waluta) i książkę.

Jak długo to potrwa? Zgodnie z art.
248 kpk zatrzymany wciągu 48 godzin
musi być przekazany do dyspozycji
sądu lub zwolniony. Po przekazaniu
do dyspozycji sądu w ciągu 24 godzin
zatrzymanego należy albo zwolnić, al-
bo tymczasowo aresztować. Tak więc
łącznie zatrzymanie nie może trwać
dłużej niż 72 godziny. Potem wycho-
dzisz albo... zostajesz.

7. Tymczasowe
aresztowanie. Na dłużej 

Tymczasowe aresztowanie może być
zastosowane tylko wobec podejrza-
nego. Na jakiej podstawie? Chociaż
kpk wymienia tych podstaw wiele,
w praktyce występują trzy, wymie-
nione w art. 258 kpk. Są to: obawa
ucieczki podejrzanego, obawa tzw.
mataczenia, czyli nakłaniania innych
do składania fałszywych zeznań,
i w końcu zagrożenie surową karą.
Decyduje sąd – który nie bada na roz-
prawie aresztowej materiału dowo-
dowego, tylko rozważa, czy jest praw-
dopodobne spełnienie się którejś
z trzech przesłanek. Możesz więc tra-
fić za kraty tylko dlatego, że proku-
rator odpowiednio sformułował ci
zarzut, a sąd przyjął domniemanie
twojej winy. To sprzeczne z konsty-
tucją, która jednoznacznie ustana-
wia domniemanie niewinności (bez
prawomocnego skazania nie ma win-

nego), lecz – niestety – zgodne z pro-
cedurą.

Jeśli do tego obrońca nie tylko nie
mógł z tobą swobodnie, w cztery oczy
i bez podsłuchu porozmawiać, ale
także nie udostępniono mu akt two-
jej sprawy (prokurator może odmó-
wić), a nawet uzasadnienia wniosku
o areszt, to znalazłeś się w niezłej
opresji. Nie trać jednak ducha. Pro-
kuratorzy często popełniają proce-
duralne błędy. Wykorzystują to
obrońcy i wtedy wychodzisz z sądu
jako wolny obywatel. A ponadto, jak
mawiali opozycjoniści w PRL: „Za-
mknąć mogą, wypuścić muszą”.

I zawsze pilnuj protokołów. Za ileś
tam miesięcy czy lat, kiedy ruszy pro-
ces przed sądem, nikt nie będzie pa-
miętał, czy wyglądałeś schludnie i ład-
nie, czy nie. Czy mówiłeś potoczy-
ście, czy z wahaniem. Przedmiotem
oceny będzie protokół z przesłucha-
nia. Tak więc poprawiaj, prostuj, od-
mawiaj, aż zapis odzwierciedli to, co
chciałeś powiedzieć.

Kilka uwag z dziedziny bhp 
1. Zaczepiony na ulicy, w barze,

gdziekolwiek przez nieznane osoby
podające się za funkcjonariuszy nie
rozmawiaj nawet o pogodzie. Żądaj
formalnego wezwania na piśmie. Pa-
miętaj, to mogą być przebierańcy.
Konkurencyjna firma, dziennikarska
prowokacja, zwykli bandyci.

2. Przez komórkę umawiasz się
na spotkanie. Godzina i miejsce.
Kropka. Żadnych rozmów, naiwne-
go szyfrowania, głupich przechwa-
łek. Nagrają, zmontują, puszczą ci za
trzy lata. Telefon to także mobilny
szpieg, który może rejestrować roz-
mowy prowadzone w jego otoczeniu,
jak najlepsza pluskwa z filmu sensa-
cyjnego. Jeśli zabierzesz go ze sobą
na spacer, ci, którzy cię śledzą, po-
znają całą twoją trasę. Co do metra
i co do sekundy.

3. Komputer może zawierać wie-
le rzeczy, które mogą być wykorzy-
stane przeciwko tobie: dokumenty,
maile, listy połączeń, zapisy czatów.
Jak się uprą, złamią wszystko, ale i tak
szyfruj twarde dyski, zabezpiecz kom-
puter mocnym hasłem, szczególnie
ważne pliki szyfruj dodatkowo, sto-
suj pocztę, której serwery są za gra-
nicą (np. Google, Yahoo!, iCloud). Roz-
mawiaj przez Skype’a lub Messen-
gera, a nie przez połączenia głosowe
w telefonach komórkowych czy sta-
cjonarnych. Używaj oprogramowa-
nia komunikacyjnego dodatkowo szy-
frowanego, np. Signal.

4. Nie daj sobie wmówić, że ko-
rzystanie z przynależnych praw po-
maga terrorystom, handlarzom nar-
kotyków czy pedofilom. Zarządza-
jący serwisami typu Google czy  Face -
book w razie potrzeby odróżnią, czy
chodzi o przestępstwo. Zdecydowa-
na większość „wolnego świata” do-
skonale wie, że prokuratorzy i poli-
cjanci w naszym kraju są od teraz na
usługach polityków PiS.

5. W kontaktach z prokuratorem,
służbami czy policjantem bądź nie-
ufny i podejrzliwy. Takie czasy. �

Poradnik umieszczony na stronach
KOD na Facebooku. Publikowane 
za zgodą autorów. 

A kiedy przyjdą także po mnie. Poradnik
praktyczny obywatela najgorszego sortu

Co to jest obywatelskie niepo-
słuszeństwo i co mówić policji
i prokuratorom po ewentual-
nym zatrzymaniu, napisaliśmy
w pierwszym wydaniu „Gazety
Suwerena”. 
Tekst znajdziesz na Wyborcza.pl
lub wpisując adres: 
wybr.cz/zatrzymanie
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Przydadzą się na wypadek zatrzy-
mania przez policję.

Bezpłatną pomoc prawną w cza-
sie protestów świadczą m.in. praw-
nicy współpracujący z Obywatela-
mi RP oraz adwokaci z Okręgowej
Izby Adwokackiej w Warszawie.

Organizatorzy apelują, by pro-
testować pokojowo i nie dać się
sprowokować. Gdy zatrzyma cię
policja, zachowaj spokój.

W razie problemów można po-
prosić o bezpłatną pomoc prawną.
Zaoferowali ją prawnicy współpra-
cujący z Obywatelami RP dostępni
pod numerem telefonu: 576 161 505.

Pomoc świadczy też Okręgowa
Rada Adwokacka w Warszawie,
tel. 503 723 143.

Pomoc zaoferował też mec. Ja-
rosław Kaczyński: 606 921 163
(z jego pomocy korzystają niektóre
osobom poszukiwane przez policję
po manifestacji przed Sejmem
w grudniu 2016 r.).

Uwaga! Prawnicy proszą o kon-
takt tylko w sytuacjach rażąco na-
ruszających prawa obywatelskie.

Jeśli zostaniesz spisany przez poli-
cję, następnie wezwany na przesłu-
chanie, możesz poprosić o bezpłat-
ną pomoc prawną Biuro Interwencji
Obywatelskich uruchomione przez
Platformę Obywatelską: http://biu-
rointerwencji.org/#Kontakt

PROTESTUJESZ?
ZAPISZ SOBIE 
TE NUMERY
TELEFONÓW! 

Dziś PiS już nie straszy wyświech-
tanym puczem. Sięga po „astro-
turfing”, tajemnicze wyrażenie
z marketingu politycznego. Można
go użyć przeciwko młodym
ludziom, którzy wyszli na ulice
bronić demokracji. Ich rodziców
propaganda określa mianem ube-
ków. Młodych nazywa ofiarami
manipulacji. Czyli astroturfingu.

BARTOSZ T. WIELIŃSKI

Nie słyszeliście jeszcze państwo
o „astroturfingu”? To w tej chwi-
li jedno z najpopularniejszych
słów w polskim internecie. Za-
wierają je tysiące tweetów i po-
stów na Facebooku. A ludzie ma-
sowo wpisują je w Google’a, by do-
wiedzieć się, co oznacza.

I jeśli zajrzą na prorządowy
serwis wPolityce.pl czy inne pro-
rządowe medium, to dowiedzą
się, że chodzi o to, co dzieje się
w Polsce. Anglojęzyczny termin
oznacza zasianie w głowach ty-
sięcy Polaków zamętu, w wyniku
czego, zamiast leżeć na plaży, wy-
szli na ulice. Kto to zrobił? Oczy-
wiście antypolska opozycja.

Zimą, gdy trwała blokada sej-
mowej mównicy przez opozycję,

spin doktorzy PiS najpierw ukuli ha-
sło „ciamajdanu”, próbując przeko-
nać, że protest nieudolnej opozycji,
ciamajd z PO i Nowoczesnej, nie jest
w stanie zaszkodzić władzy. To nie
chwyciło, więc zawłaszczone przez
PiS media publiczne i stado trolli
w mediach społecznościowych za-
częło za Jarosławem Kaczyńskim trą-
bić o próbie puczu. 

Propagandowy powrót 
do przeszłości 
W latach 50. propaganda PRL trąbi-
ła nie tylko o banalnej „stonce”, ale
o „żuku z Kolorado”. To było okre-
ślenie nowe, wokół którego można
było zbudować spiskową legendę
i przekonywać ludzi, że za plagę nisz-
czącego plony owada odpowiadają
Amerykanie, którzy zrzucali go z sa-
molotów.

Podobnie PiS dziś sięga po „astro-
turfing”, wyrażenie, którego do tej
pory używali amerykańscy fachow-
cy od marketingu czy politolodzy. 

Jest nowe, można napełnić je tre-
ścią i użyć przeciwko protestującym.
W szczególności przeciwko młodym
ludziom, którzy ku zaskoczeniu PiS
wyszli na ulice bronić w Polsce
 demokracji. Ich rodziców propa-
ganda określa mianem oderwanych
od koryta ubeków. Młodych będzie

zaś przekonywać, że padli ofiarą
oszustwa, manipulacji. Czyli astro-
turfingu.

Cel: pomówić opozycję 
„Astroturfing” oznacza tworzenie
przez polityków czy koncerny fał-
szywych inicjatyw społecznych. Ter-
min pochodzi od nazwy sztucznej
trawy, zaprzeczenia tzw. grass roots,

prawdziwych korzeni trawy, czyli
w przenośni poziomu, od którego
wzrost zaczynają prawdziwe oddol-
ne inicjatywy.

Po astroturfing w przeszłości się-
gały koncerny tytoniowe, tworząc
grupy oburzonych obywateli prote-
stujących przeciwko ograniczaniu
palenia. Rosja tworzyła w Europie
grupy przeciwników wydobywania
gazu z łupków, by chronić interesy
Gazpromu.

Zarzuty o astroturfing padają
ostatnio zawsze tam, gdzie ludzie wy-

chodzą protestować na ulice w obro-
nie demokracji i praw człowieka. 

Jak używa ich PiS? 
„Dezinformacji uległa spora gru-

pa ludzi. Inżynierowie tej zbiorowej
histerii zrobią wszystko, by użyć ich
do walki o utrzymanie przedwybor-
czego status quo” – pisze Marzena
Nykiel, naczelna powiązanego ze
SKOK-ami i PiS portalu wPolityce.pl.

„To sztucznie napędzany rozgłos,
który pozwala stworzyć wrażenie
prawdziwej organizacji oszczerych in-
tencjach, jednocześnie ukrywając swo-
ją prawdziwą tożsamość pod enigma-
tycznymi tożsamościami. To nowo-
czesna, precyzyjna działalność socjo-
techniczna sieci” – tak w Radiu Mary-
ja perorował poseł PiS Jacek Kurzepa.

Przed skutkami astroturfingu prze-
strzegał też Marek Król, niegdyś se-
kretarz KC PZPR i naczelny „Wprost”,
dziś prorządowy publicysta, oraz Ani-
ta Gargas, sympatyzująca z PiS dzien-
nikarka. Zapewne wkrótce medialni
funkcjonariusze PiS znajdą kolejne
kanapki dla demonstrantów, za które
miała zapłacić opozycja. 

Cała kampania PiS, która zaczęła
się w mediach społecznościowych
i propisowskich portalach, mająca na
celu zdemaskowanie astroturfingu,
sama podejrzanie śmierdzi astro-
turfingiem. �

Nie wierzcie, durnie, że to wy sami
protestujecie. Nie, to astroturfing!

Kiedyś propaganda
zrzucała na nas stonkę,
dzisiaj zarzuca internet 
informacjami 
o „dezinformacji”
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Do niedawna Bruksela wahała się, czy
zwiększać naciski na PiS-owskie wła-
dze i ryzykować, że da im to pretekst
do wzmocnienia antyunijnej propa-
gandy. Jednak atak na sądownictwo
chyba przekonał Komisję Europejską,
że taktyka wyczekiwania jest błędna.

TOMASZ BIELECKI BRUKSELA

Komisja Europejska wśrodę zdecyduje
o postępowaniach dyscyplinujących
(formalnie mogą ruszyć po podpisa-
niu ustaw osądach isędziach przez pre-
zydenta Dudę), które są twardym na-
rzędziem do pilnowania przepisów UE
– od emisji CO2 po ochronę Puszczy Bia-
łowieskiej. Komisja może podważać
szczegółowe zapisy PiS-owskich ustaw
– jak w przypadku Węgier, gdzie ha-
mowała czystki w wymiarze sprawie-
dliwości dokonywane poprzez obni-
żanie wieku emerytalnego. Trybunał
UE w Luksemburgu orzekł w 2013 r.,
że były sprzeczne z zakazem dyskry-
minacji ze względu na wiek. Komisja
podkreśla, że polscy sędziowie są też
sędziami Unii, czyli od ich niezależno-
ści zależy m.in. wspólny rynek UE.

PiS groźniejszy niż Orbán
Dopiero w środę przekonamy się, czy
Bruksela zdecyduje się na działania
przeciw całościowemu łamaniu przez

Polskę obowiązku utrzymywania sku-
tecznego (a zatem i niezależnego) sys-
temu „sędziów Unii”.

To wymagałoby nowatorskiej in-
terpretacji reguł dyscyplinujących
wUE, Komisja stoi wobec znacznie po-
ważniejszego zagrożenia dla Unii  niż
działania Viktora Orbána.

Minimalny czas między pierwszym
upomnieniem dla Polski a skargą do
Trybunału UE w Luksemburgu mógł-
by się skrócić – za sprawą nadzwyczaj-
nego trybu – do półtora miesiąca. Póź-
niejsza rozprawa może zająć nawet dwa
lata, ale w wyjątkowych wypadkach
Komisja wnioskuje do Trybunału UE
onałożenie „środków tymczasowych”,
które zamrażają szkodliwe działania
jeszcze przed werdyktem (niedawno
złożyła taki wniosek odoraźne wstrzy-
manie wycinki wBiałowieży). Decyzja
o środkach tymczasowych jest podej-
mowana w kilka tygodni.

Fundusze unijne dla Polski
do zajęcia? 
Zlekceważenie orzeczenia Trybunału
grozi Polsce karą 4,245 mln euro grzyw-
ny, do której może być dodana kara
dzienna – do 307 224 euro aż do pod-
porządkowania się werdyktowi.

To kwoty dla jednego postępowa-
nia zwykle wsprawie pojedynczej usta-
wy, a Komisja analizuje teraz aż czte-

ry – o Sądzie Najwyższym, o Krajowej
Radzie Sądownictwa, oustroju sądów
powszechnych i o Krajowej Szkole Są-
downictwa.

Nie zdarzyło się, by jakiś kraj od-
mówił płacenia kar zasądzonych przez
Trybunał UE – ale w takim przypadku
mógłby on zająć fundusze unijne dla
Polski.

Następne fundusze unijne uza-
leżnione od praworządności? To już
możliwe. Komisja nie rezygnuje z dru-
giej ścieżki – postępowania na rzecz
 prawo rządności, które wszczęła już
w styczniu 2016 r. Ma w środę za-
twierdzić swoją już trzecią rekomen-
dację dla Polski, ale jedyną możliwą
„sankcją” jest uruchomienie artyku-
łu 7 z traktatu o UE.

Kary z tego artykułu (potencjalnie
m.in. odebranie funduszy UE) zależą
od konsensusu krajów Unii poza Pol-
ską – a Orbán obiecał weto. Natomiast
coraz realniejsze jest zebranie 22 kra-
jów UE potrzebnych do stwierdzenia
„wyraźnego ryzyka naruszenia” war-
tości podstawowych (to pierwszy etap
z artykułu 7).

To z kolei miałoby znaczenie, jeśli
w budżecie UE po 2020 r. obowiązy-
wałaby zasada zawieszania funduszy
dla krajów bez sprawnego państwa
prawa – a taki pomysł proponują już
m.in. Niemcy i Włosi. �

Jak Unia zareaguje na zamach
na polskie sądy? Dotkliwie

To określa art. 122 konstytucji. Zgod-
nie z nim ustawę do prezydenta wy-
syła marszałek Sejmu. Od tej chwili pre-
zydent ma 21 dni na podjęcie decyzji. Mo-
że ustawę podpisać i zarządzić jej ogło-
szenie w Dzienniku Ustaw. Może – przed
jej podpisaniem – w trybie prewencyjnym
wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego
o zbadanie zgodności ustawy z konstytu-
cją. Może też odesłać do TK tylko te zapi-
sy ustawy, które budzą jego wątpliwości.

Jeśli TK uzna ustawę za zgodną z kon-
stytucją, prezydent nie może odmówić
jej podpisania. Jeśli TK uzna, że niektóre
zapisy ustawy są z konstytucją niezgod-
ne, ale nie orzeknie, że są one nieroze-
rwalnie związane z całą ustawą, prezy-
dent – po zapoznaniu się z opinią marszałka
Sejmu – podpisuje ustawę z pominięciem
przepisów, które TK uznał za niezgodne
z konstytucją. Może też zwrócić ustawę
do Sejmu, by posłowie ją naprawili.

Prezydent może również ustawę zawe-
tować. Wtedy wraca ona do Sejmu, by
posłowie ponownie ją rozpatrzyli – ale nie
zwykłą większością. Nad wetem prezy-
denta głosuje się 3/5 w obecności co naj-
mniej połowy ustawowej posłów w sali. 
Prezydent może też podpisać ustawę
i dopiero potem odesłać ją do TK. Ozna-
cza to, że ustawa wchodzi w życie i pra-
wo zaczyna działać. TK jeśli uzna zapisy
na niekonstytucyjne – uchyla je. � AGKO

JAKIE MOŻLIWOŚCI MA PREZYDENT?

Augustów, Bełchatów, Berlin,
Berno, Biała Podlaska, Białystok,
Bielsko-Biała, Bochnia, Bolesła-
wiec, Brema, Brodnica, Bruksela,
Brzeg, Brzesko, Brzozów, Busko-
-Zdrój, Bydgoszcz, Bytom, Bytów,
Chełm, Chełmno, Chicago, Cho-
dzież, Chrzanów, Cieszyn, Cybin-
ka, Czarnków, Częstochowa,
Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Tar-
nowska, Dębica, Dublin, Dzierżo-
niów, Elbląg, Ełk, Frankfurt, Frei -
burg, Gdańsk, Gdynia, Giżycko, Gli-
wice, Głogów, Głubczyce, Gniezno,
Goleniów, Gorlice, Grodzisk Mazo-
wiecki, Grodzisk Wielkopolski, Gru-
dziądz, Gryfice, Hajnówka, Hel,
Iława, Jarosław, Jasło, Jastrzębie-
-Zdrój, Jelenia Góra, Jurata, Kalisz,
Kamień Pomorski, Kartuzy, Kato-
wice, Kędzierzyn-Koźle, Kępno,
Kętrzyn, Kielce, Kluczbork, Kolbu-
szowa, Kolonia, Koło, Kołobrzeg,
Konin, Końskie, Kopenhaga, Kosza-
lin, Kozienice, Kórnik, Kraków, Kra-
snystaw, Krosno, Kutno, Legiono-
wo, Legnica, Leszno, Leżajsk, Lima-
nowa, Linz, Lizbona, Londyn, Luba-
czów, Lubań, Lublin, Luksemburg,
Łańcut, Łobez, Łowicz, Łódź, Man-
chester, Miechów, Mielec, Miko-
łów, Mława, Monachium, Morąg,
Mrągowo, Muszyna, Mysłowice,
Myszków, Myślenice, Myślibórz,
Nidzica, Nisko, Norymberga, Nowa
Sól, Nowy Jork, Nowy Sącz, Nowy
Targ, Nowy Tomyśl, Nysa, Oborni-
ki, Offenburg, Olecko, Oleśnica,
Oleśno, Olkusz, Olsztyn, Opoczno,

Opole, Oslo, Ostrołęka, Ostrów
Wielkopolski, Ostróda, Oświęcim,
Pabianice, Paryż, Piaseczno, Piła,
Pińczów, Piotrków Trybunalski,
Płock, Płońsk, Poznań, Praga,
Prudnik, Pruszków, Przemyśl,
Przeworsk, Pszczyna, Puck, Puła-
wy, Radom, Radzyń Podlaski, Rej-
kiawik, Ropczyce, Ruda Śląska,
Rybnik, Ryga, Rzeszów, Rzym,
Saarbrücken, Sandomierz, Sanok,
Siemianowice Śląskie, Sieradz,
Sierpc, Siewierz, Skierniewice,
Sławno, Słubice, Słupsk, Socha-
czew, Sosnowiec, St. Ingbert, Sta-
rachowice, Starogard Gdański,
Strzelce Opolskie, Strzyżów, Sucha
Beskidzka, Suwałki, Szamotuły,
Szczecin, Sztokholm, Śrem, Świ-
noujście, Tarnobrzeg, Tarnowskie
Góry, Tarnów, Tczew, Toruń, Tychy,
Ulm, Wadowice, Wałbrzych, Wałcz,
Warszawa, Wąbrzeźno, Wągro-
wiec, Wejherowo, Węgorzewo,
Wiedeń, Wieliczka, Włocławek,
Wołomin, Wrocław, Września,
Wschowa, Zabrze, Zakopane, Zale-
wo, Zamość, Zawiercie, Zduńska
Wola, Zielona Góra, Złotoryja, Żory, 
Komitet Obrony Demokracji zaprasza
dziś na 18 pod Pałac Prezydencki, by
wspólnie domagać się weta dla trzech
ustaw dotyczących trójpodziału wła-
dzy i systemu sądownictwa w Polsce.
O 19 jest planowana akcja „Póki my
żyjemy! Europejski Głos Solidarności
z Polakami”. Pod polskimi ambasada-
mi będą gromadzić się ludzie. Udział
potwierdziło już 26 europejskich miast. 

TU PROTESTOWALIŚMY,
PROTESTUJEMY 
I BĘDZIEMY PROTESTOWAĆ
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Szczecin, sobotni wieczór


