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Dziś polska solidarność 
zaczyna się od solidarności 

z protestującymi od miesiąca w Sejmie

JESTEŚMYJESTEŚMYZ WAMI

GAZETA  SUWERENA

Specjalne, bezpłatne wydanie „Gazety Wyborczej” rozdawane w Sejmie, przed Sejmem i na ulicach

LOGO JOANNA KOZIEJ/AKCJA DEMOKRACJA

Z WAMI



Adrian i Kuba – chłopaki!! Nie
poddawajcie się!! O Was będzie pi-
sać historia.

Panie Jakubie Hartwich, jest Pan
mądrym, sympatycznym, wspania-
łym człowiekiem. Jesteśmy całą ro-
dziną całym sercem z Wami, bardzo
się przejmujemy tym, co się dzieje
w Sejmie w Waszej sprawie. Trzy-
majcie się, serdecznie pozdrawia-
my Pana i wszystkich protestują-
cych. Wygracie!

Popieram z całego serca.
Wielki szacunek dla tych, którzy

się nie poddają.

Jest wielu takich ojców i matek.
Nikt z nas nie zrozumie ich poświę-
cenia, ale tylko świnia będzie z nich
kpić.

To skandal, jak PiS traktuje oso-
by z niesprawnością, których los po-
winien być priorytetem.

Trzeba dużego zaparcia, aby opie-
kować się dzieckiem z niepełno-
sprawnością. Mogę zrozumieć ro-
dziców tych dzieci, którzy wiele wy-
siłku i miłości dają swoim dzieciom.
Moja żona jest po udarze i operacji
kręgosłupa. Opieka nad nią to 24 go-
dziny na dobę. Pomoc ze strony pań-
stwa jest żadna. 

Pełen szacunek i uznanie dla Wa-
szej postawy. Jesteście wspaniali
i mocni. Musicie wygrać!

Dziękuję, pani Iwono. Nie ma
słów wdzięczności dla tych rodzi-
ców w Sejmie. Dziękuję z całego ser-
ca. Walczą Państwo nie dla siebie,
ale w imieniu tych setek osób, któ-
re na walkę nie mają już zupełnie si-
ły i są na skraju załamania. I ich dzie-
ci. Niby-dorosłych, ale wymagają-
cych non stop pomocy i opieki. Na-
wet umiarkowana niesprawność wy-
kańcza całą rodzinę. Co dopiero
znaczna. Wstyd mi za ten rząd.

Podziwiam wszystkie matki dzie-
ci niepełnosprawnych. Szacunek dla
was, drogie Panie.

Brawo dla tej dzielnej Iwony Har-
twich i innych rodziców, którzy ro-
bią teraz całą pracę społeczną, jaką
powinno się zajmować Ministerstwo
Zdrowia!

Jestem pod ogromnym wraże-
niem tego protestu, mam nadzieję,
że nasze państwo nareszcie poczu-
je się do obowiązku zapewnienia mi-

nimum socjalnego osobom z nie-
pełnosprawnościami.

Nie wiem, co ma się jeszcze stać,
abyśmy w końcu się wszyscy razem
postawili. Robią z nami, co chcą, za
obrzydliwie wielką kasę, naszą ka-
sę. To jest straszne!

Serce mi pęka, oni powinni do-
stać wsparcie w pierwszej kolejno-
ści!

Ten prospołeczny rząd rozdaje
kasę tym, którzy spokojnie by sobie
bez niej poradzili. Nie ma za to pie-
niędzy dla tych, którzy faktycznie
jej potrzebują. SKANDY5 

Prawda jest taka, że dopóki to nas
nie dotyczy, dopóty to nas nie ob-
chodzi. Niepełnosprawność i/lub
choroba czeka każdego z nas na ja-
kimś etapie życia. Tym bardziej jest
mi wstyd za nasze państwo i jest mi
wstyd, że te matki muszą koczować
w Sejmie. ISAIZU

Zatraciliśmy, jeśli w ogóle posia-
daliśmy, zdolność współczucia, my-
ślenia o innych i zrozumienia, że da-
jąc innym, dostaniemy sami, gdy
znajdziemy się w potrzebie. Jeste-
śmy nacją samolubów, egoistów i nie
potrafimy spojrzeć dalej niż czubek
własnego nosa. Dopiero gdy nas oso-
biście dotyka los, zaczynamy krzy-
czeć. KANDRZEJ113 

Niepełnosprawni wymagają po-
rozumienia ponad podziałami. TO-
MASZW2009 

Poseł Nitras wyciągnął fakt przy-
jęcia na cito Kaczyńskiego w szpi-
talu, do którego jest długa kolejka.
To oczywiście prawda, ale popa-
trzcie, jak żyje się czasowo niepeł-
nosprawnemu (z powodu choroby
kolana) prezesowi: czy on chodzi
o kulach po zakupy? Czy je nosi?
Czy skacząc na jednej nodze, przy-
gotowuje sobie posiłki? Czy czeka
w kolejce na badania w przychod-
ni, w której jest zepsuta winda? Czy
gramoli się do tramwaju? Nie – ma
od wszystkiego służbę. A przecież
chodzi tylko o zwyrodniałe kolano,
żadną trwałą niepełnosprawność
jak ta, która dotknęła protestują-
cych. Więc jakie on ma mieć poję-
cie, jak to jest być biednym i bez-
radnym? I miałby im współczuć?
TOJESTMOJENOWEKONTO

Tak właśnie wygląda polska rze-
czywistość, że miliony ludzi nie ma-
ją szans na aktywne życie. Podczas
gdy Anglicy w pół roku wprowadzają
bezdomnego na rynek pracy, u nas
inteligentny chłopak ze średnim wy-

kształceniem nie ma widoków na
dalszą edukację i zatrudnienie. Pó-
ki nie zaczniemy stwarzać szans dla
ludzi z różnymi problemami, zawsze
będziemy w ogonie krajów rozwi-
niętych. YAKABA

Trzymajcie się. Jesteście Super-
menami! A media powinny uczynić
z tego protestu nr 1 każdego dnia – na
pierwszą stronę, na pasek, nieusta-
jąco. Nie można o tym przestać mó-
wić i pisać. JOKA007 

Trzymajcie się, moi kochani, nie
dajcie się zastraszać. My ze swej stro-
ny przynajmniej w moim domu
i wśród moich znajomych jesteśmy
całym sercem z Wami. Kochamy was
wszystkich. MAGDA Z RADOMIA

Jestem z Wami! Siły to ja już nie
mam za wiele, ale co mam, to dam!
GUCIOL

„Chcielibyśmy, by protest rodzi-
ców osób niepełnosprawnych się za-
kończył” – mówi pani minister,
a przyzwoity człowiek mówi: „Chcie-
libyśmy, by problemy rodziców osób
niepełnosprawnych były rozwiąza-
ne lub co najmniej byśmy mogli
maksymalnie ulżyć w ich niedoli”.
Całe zachowanie rządzących wydaje
mi się nakierowane na jak najszyb-
sze wygaszenie protestu, a nie na
znalezienie kompromisu. Wygląda
na to, że rządzą słupki poparcia. SE-
SZEK123

Chcecie, to możecie. 500 zł mie-
sięcznie na godniejsze życie ludzi
dorosłych, którym zabraknie z cza-
sem opiekunów. Dość płacenia za
głosy. Dajcie nasze pieniądze znę-
kanym ludziom, a nie na broszki,
ochrony i obajtkomisiewiczów. BRA-
TANKI

To, co dotychczas rząd zapropo-
nował, to nędzny ochłap, w dodat-
ku odczuwalny tylko przez grupę
osób bez żadnego prawa do renty.
Te 500 zł bez żadnych warunków to
nadal bardzo skromne żądanie, bio-
rąc pod uwagę, ile trudu wymaga
sprawowanie dożywotnio cało-
dziennej opieki nad osobą bez szans
na samodzielne życie. Nawet doży-
wocie ma swój koniec, a w tym przy-
padku opieka może trwać i 50 lat.
KLARA139 

Powiem rzecz straszną: nikt z nas
nie zamieniłby się z rodzicem nie-
pełnosprawnego dziecka. Z tego, co
opowiadają ci rodzice, nie mają sta-
łego oparcia czy życiowej pomocy 1
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NIE PODDAWAJCIE SIĘ! 
JESTEŚCIE SUPERMENAMI! 

CZEKAMY NA WASZE HISTORIE, OPINIE. PISZCIE: LISTY@AGORA.PL

NIEGDYŚ DOBRZE POWIEDZIANE
SZKODA, ŻE NIE TERAZ

Takiego wstydu jeszcze nam nie zafundowano. Podziwiam protestujących i jestem z nimi całym sercem
– opinie czytelników „Wyborczej” z komentarzy na forum, w mediach społecznościowych, z listów 

W 2014 r. Beata Kempa bardzo popierała protest w Sejmie
osób z niepełnosprawnościami. Aż chce się zapytać,
parafrazując samą panią poseł: Gdzie dzisiaj pani serce?



ze strony najbliższego otoczenia
i państwa. To jest fakt.

To, czego się domagają, to ży-
wa gotówka, podwyżka jałmużny,
którą w tej chwili otrzymują. Przy-
zwoitość nakazywałaby zrówna-
nie renty czy zasiłków opiekuń-
czych z płacą minimalną.

PiS podarował niepełno-
sprawnym Niderlandy, większość
z zapisów albo jest niepotrzebna,
albo niemożliwa do zrealizowania
z powodu pustej kasy.

Słuchałam wypowiedzi z Sej-
mu niepełnosprawnego chłopaka
siedzącego na wózku. Chłopaka
sprawnego intelektualnie, ale z nie-
sprawnym całym ciałem. Uza-
sadniał potrzebę otrzymania go-
tówki, zapamiętałam jeden frag-
ment: „Jedni wydaliby całe 500 zł
na rehabilitację, a inni tylko 300 zł,
za pozostałe poszliby do kina czy
na piwo do pubu”. Niewygórowa-
ne marzenia – prawda?

Od tych rodziców dowiedzia-
łam się, że liczba takich osób to
280 tys. Wyliczyłam, że koszt tej
podwyżki to 1,7 mld, niewielki wy-
datek dla obecnego budżetu. My-
ślę, że większość społeczeństwa
zagłosowałaby za niepełno-
Sprawnymi, a nie za książkami dla
dzieci. ZABICDROZDA59 

„Są symptomy, że protest się
upolitycznił” – już tłumaczę, dro-
dzy czytelnicy: To oznacza, że po-
stulaty protestujących nie zosta-
ną spełnione, a oni sami (w za-
przyjaźnionych mediach) zosta-
ną przedstawieni jako roszcze-
niowa banda bez skrupułów.
Współczuję niepełnosprawnym
i ich rodzinom. KUDEL30 

Wystarczy posłuchać tych lu-
dzi, żeby runął argument rosz-
czeniowości. To jest skandal, że to
określenie w stosunku do tej wy-
kluczonej grupy społecznej było
podnoszone. Posłuchajcie, jak ci
ludzie są merytoryczni, jakie ma-
ją argumenty i w jakiej żyją rze-
czywistości. Obok was, rządzący.
BOHATERLITERACKI

Współczuję rodzinom zmu-
szonym do wegetowania w parla-
mencie, ale jak nie wytrzymacie,
to zostaniecie z niczym. PUZONIK.4826

Brawo kobiety ze Strajku Ko-
biet. Potrzebna jest permanent-
na demonstracja poparcia dla
niepełnosprawnych w Sejmie.
MARINERO

Co jeszcze musi zrobić PiS, aby
opozycja – cała – zmobilizowała się
i wyszła na ulice? Taka sama tak-
tyka jak w przypadku rezydentów
– przeczekać. Czy może być więk-
sza podłość – traktowanie w ten
sposób ludzi, którzy wystarczają-
co ciężko zostali doświadczeni
przez los? KOCUREK2017 

Niepełnosprawnym i potrze-
bującym pomocy może być każ-
dy z nas dziś, jutro, za miesiąc
– choroba, wypadek, którym nie
da się zapobiec. Każdy chciałby
być zdrowy, pełnosprawny i nie-
zależny. Niestety, życie zaska-
kuje wszystkich bez wyjątku.
DRABINKA

Popieram protest. To tak na-
prawdę są śmieszne pieniądze
w porównaniu z 500+, które obej-
muje nieporównywalnie więcej
osób. Mogą zabrać 500+ tym, któ-
rych dochody na osobę w rodzi-

nie przekraczają średnią krajową,
i przeznaczyć te środki na pomoc
osobom niepełnosprawnym i ich
opiekunom. AMES26

W świecie permanentnego do-
brobytu, w którym – według za-
pewnień wszystkich pisowców
i ich wyznawców – żyjemy, wresz-
cie mamy następny element tegoż
świata – tu, gdzie wszystko jest na
opak, osobami szczególnie po-
szkodowanymi przez los są rzą-
dzący. Im należą się podwójna
pensja, premie, nagrody i przy-
wileje. Już pierwszego dnia pro-
testu w Sejmie po studiach pro-
pagandowej telewizji przeczołga-
li się akolici prezesa i wyjaśniali,
że to totalna opozycja znów szczu-
je. Dziś dorzucili, że matki są po-
zbawione empatii, bo wykorzy-
stują cierpienie swych dzieci, i nie
korzystają z nieskończonej do-
broci panujących.

Takiego wstydu jeszcze nam
nie zafundowano. Podziwiam pro-
testujących i jestem z nimi całym
sercem. X55 

Sprawni czy niepełnosprawni
– jesteśmy obywatelami tego kra-
ju i naszym obowiązkiem – a nie
przywilejem – jest uczestniczenie
w życiu publicznym, także w ży-
ciu parlamentu...

Ukochany rządzie RP, zapra-
szam wszystkich państwa do Sej-
mu, gdzie powinniście wysłuchać
niepełnosprawnych i ich opieku-
nów – z szacunkiem... i pomóc!

Pozdrawiam protestujących!
Nie wiem, czy dam radę dojechać
(300 km) z synem (31 lat) na wóz-
ku (od urodzenia), ale robicie pań-
stwo wielką robotę! Dziękuję, Ko-
chani! TOMASZW2025. 

Fajnie by było, jakby wszyscy
niepełnosprawni z Warszawy ze-
brali się pod Sejmem w poparciu
dla tych, którzy walczą o ich god-
ność. STANDARD_JESTEM

To właśnie oni, takie rodziny,
powinni dostać największe wspar-
cie państwa – nie bogaci z 500+, nie
młodzi z „Mieszkania+”, nie bo-
gate firmy, by były jeszcze bogat-
sze – z funduszu rozwoju. Proble-
my zdrowych przy problemach
tych ludzi to pryszcz. Matka dwój-
ki sprawnych dzieci. BARDZOGRUBA-
BERTA

Brak mi słów. Całym sercem
wspieram protest i życzę wy-
trwałości. PURTEK

Kiedy czytam, serce się kraje.
Opiekowałam się obłożnie chorą
mamą (leżącą bez kontaktu), więc
potrafię zrozumieć, jakiego wy-
siłku to wymaga. Mnie stać było
na prywatną pielęgniarkę, ale i tak
pomagałam – jedna osoba nie by-
łaby w stanie. Tę pracę przypłaca
się depresją, chronicznym zmę-
czeniem, zdrowie podupada
– pierwszy siada kręgosłup. Same
500 zł nie wystarczy, to musi być
non stop wsparcie dla rodziny. ZA-
BICDROZDA59 

Akurat w przypadku tych lu-
dzi opiekujących się swoimi do-
rosłymi już dziećmi (wnukami,
bratankami itd.) jest oczywisto-
ścią, że państwo powinno ich sku-
tecznie wspierać – tym bardziej
państwo u szczytu koniunktury
i jako takiego dobrobytu. Zwróć-
cie uwagę, o jakich kwotach tu mo-
wa: 500, 750, 1000 zł – dla ludzi,
którzy nie mogą pracować efek-
tywnie i jednocześnie opiekować
się niepełnosprawnymi dorosły-
mi ludźmi, swoimi najbliższymi!
Jak przy takich kwotach można
mówić o opiece, pomocy, rehabi-
litacji??? Auto do przewozu takich
osób, lekarstwa, jakiekolwiek wy-
jazdy rehabilitacyjne czy rekre-
acyjne, jakikolwiek sprzęt, wypo-
sażenie pokoju, mieszkania, do-
mu pod kątem wsparcia tych osób,
w końcu żywność, ubrania, środ-
ki higieny? MARCIN__76 

Ten, kto ustanowi system opie-
ki nad osobami chorymi i star-
szymi w Polsce, wygra wszystkie
kolejne wybory. Rodziny sobie sa-
me z tym nie poradzą. Problem
będzie lawinowo narastał. uutek 

Kochani Panowie, Kubo i Ad-
rianie, jesteście BOHATERAMI!!
Wszystkie Osoby pomagające, pro-
testujące, Opiekunowie – WY-
TRWAJCIE!! Cała przyzwoita Pol-
ska jest z Wami! Trzymajcie się!
Jestem całym sercem z Wami. 

Osoby niepełnosprawne nie pa-
lą opon, nie szarpią, nie przekli-
nają, więc są olewane. Pan Jaki po-
winien się wypowiedzieć, jak to
jest, gdy jedno z rodziców musi
zostawić pracę, żeby zająć się nie-
pełnosprawnym dzieckiem. Mam
nadzieję, że Wasz wysiłek nie pój-
dzie na marne i zostaniecie wy-
słuchani.

Kochani! Postulujcie o uszczu-
plenie 500+ o kwotę 50 zł! W ten
sposób podobno pusty budżet
wzbogaci się o kwotę ponad 198 mln
złotych! Macie za sobą ogromne
poparcie społeczne. Na zaspoko-
jenie roszczenia w wysokości 500 zł
dla 272 tysięcy dorosłych dzieci wy-
starczy 136 mln. Pomyślcie o tym.
To może się udać! Trzymam za
WAS kciuki! Pamiętajcie – kropla
drąży skałę! MAGDALENA TARASIUK

Nie rezygnujcie, bo komu jak
komu, ale Wam to się te pieniądze
naprawdę należą. Wspieram Was
całym sercem. KATARZYNA RACZEK

Życzę dużo sił i jak najszyb-
szego dotarcia z sukcesem do ce-
lu. ELŻBIETA MYŚLIŃSKA

Ustawa ułatwiająca Wam życie
powinna mieć pierwszeństwo
przed wszystkimi innymi usta-
wami. MICHAŁ MAKOWIECKI

Wytrwajcie, macie rację, wal-
cząc o waszą godność. ANNA LOREN-
ZEN

Myślę, że macie rację, że wal-
czycie o godne życie! Nie rozu-
miem, dlaczego można było roz-
dawać pieniądze innym (500+, pla-
nowana wyprawka, nagrody w rzą-
dzie, wysokie pensje w spółkach
skarbu państwa, kasa dla Rydzy-
ka...), a nagle okazuje się, że Wa-
szych postulatów rząd nie spełni,
bo... nie ma? To wielki wstyd,
zwłaszcza że PiS miał słuchać lu-
dzi, walczy o życie nienarodzone
i biega do kościoła. ALICJA GAŁCZYŃSKA1
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JANINA 
OCHOJSKA

„Mam prośbę do
państwa. Walczcie
do końca, nie od-
puszczajcie. Teraz

albo nigdy”. (przed
Sejmem, do którego

nie została wpuszczona przez po-
licję)

S. MAŁGORZATA
CHMIELEWSKA

„W Polsce wszystko
trzeba wydzierać so-
bie siłą. Gdyby nie
ten protest, nadal

byśmy żyli w błogim
zadowoleniu. Ja aku-

rat mówię to od lat, nie tylko za tej
czy innej władzy. Tyle że ja jestem
skromna zakonnica, mogę sobie
szczekać. Dzięki temu protestowi
społeczeństwo uświadomiło sobie,
w jakich warunkach żyją niepeł-
nosprawni”. (w „Tygodniku Po-
wszechnym”)

JERZY OWSIAK
„Wspierajmy prote-

stujących w Sejmie.
Nie zgadzajmy się
z nonszalancją wo-

bec tych, którzy chcą
przyjść do Sejmu

i z nimi być. Skandaliczne jest za-
mykanie drzwi do miejsca, które
należy do wszystkich obywateli te-
go kraju”. (na Facebooku)

ANNA DYMNA
„Ten protest to sym-

boliczny krzyk
o godność i godne
życie. Ten protest

mówi: ludzie, zbliż-
my się do siebie, trak-

tujmy się normalnie”. (w TVN 24)

WANDA TRACZYK-
STAWSKA

„Jako były żołnierz
i była nauczycielka
z całego serca pro-
szę o pomoc. Nie

ustąpię, tak samo jak
te matki, bo kochałam

te dzieci. Naród cywilizowany mu-
si pamiętać o tych najsłabszych.
Wybieram się tam [do Sejmu] jesz-
cze raz, więc następnym razem we-
zmę ze sobą stołek i wodę”. (w TVN
24)

HALINA BORTNOWSKA
publicystka, działaczka 
na rzecz praw człowieka

Moje ograniczenia są
niewielkie w porów-
naniu z Waszymi
i są tylko „na razie”

(choć nie wiem, jak
długo). Żałuję, że nie

mogę przyjść na spotkanie pod
Sejm. Z daleka dołączam swój głos,
wołając, że też jestem z Wami. Kie-
dyś, kiedy spotkamy się na wspa-
niałym spacerze, ukłonię się Wa-
szym Opiekunom – których po-
dziwiam.

EWA 
WOYDYŁŁO-OSIATYŃSKA
psycholożka, terapeutka uzależnień

Przychodzę pod
Sejm z trzech powo-
dów. Chcę pokazać
protestującym ro-

dzicom z niepełno-
sprawnymi dziećmi, że

gorąco popieram ich protest i je-
stem z nimi. Wyrażam też w ten
sposób oburzenie i niezgodę na ma-
nipulacje i hipokryzję rządu, któ-
ry swoją bezduszną postawą daje
świadectwo barbarzyństwu i amo-
ralności obecnej władzy. Jestem
pod Sejmem również dlatego, że
sama potrzebuję znaleźć się wśród
ludzi, z którymi się utożsamiam,
i chociaż przez chwilę mogę poczuć
sens wspólnoty i solidarności.

BP TADEUSZ PIERONEK 
„Całe społeczeństwo

powinno wyczuć po-
trzebę wsparcia tych
ludzi. Protest osób

niepełnosprawnych
w Sejmie to manifesta-

cja słabości przeciwko manifestacji
siły. Najsłabsi nie mają innego wyj-
ścia, mogą tylko protestować. Całe
społeczeństwo powinno czuć po-
trzebę wsparcia tych ludzi. Po tym,
jak się traktuje najsłabszych, ocenia
się państwo, ocenia się społeczeń-
stwo. To jest rzecz, która się wam na-
leży. Nie tak jak tym, którym była
pani premier mówiła: »O się im na-
leży«. Nie. Wam się należy to, czego
żądacie. Wy macie do tego prawo,
tamci nie”. (TVN 24)

MARTA LEMPART 
Ogólnopolski Strajk Kobiet 

Popieram protest osób
z niepełnosprawno-
ściami w Sejmie, bo
to jest kolejny godno-

ściowy bunt obywa-
telski, który ostatecznie

zmieni Polskę w kraj naprawdę dla
wszystkich. Bo to jest protest ludzi
mówiących we własnym imieniu.
Istota self-adwokatury, mocy praw-
dziwego obywatelskiego głosu wwal-
ce o samostanowienie. Polska dla
wszystkich zaczyna się także od te-
go, że w sprawie praw kogokolwiek
z nas idziemy ramię w ramię, soli-
darnie izpokorą wobec tych, których
głos wspieramy. Wspólnie, bez od-
bierania pola.

JAGNA MARCZUŁAJTIS
mama niepełnosprawnego Andrzeja

Fragment wywiadu
dla naTemat.pl
(#TYLKONATE-
MAT) Patrzę na [pro-

testujących] z więk-
szym zrozumieniem niż

wtedy, gdy zasiadałam jeszcze
w Sejmie, a oni zorganizowali
pierwszy taki protest. Muszę to
szczerze przyznać. (...) Nie rozu-
miałam ich tak, jak rozumiem dzi-
siaj, gdy sama wychowuję dziec-
ko niepełnosprawne. Teraz wiem,
z jakimi wyzwaniami te rodziny
się mierzą. I jest mi niesamowicie
przykro, że musieli znowu znaleźć
się na tym sejmowym korytarzu... 

NIE ODPUSZCZAJCIE!
Kup cyfrową prenumeratę

Wyborczej, wesprzyj osoby z
niepełnosprawnością!
Szczegóły na stronie

Wyborcza.pl/pomagamy
Numer subkonta do wpłat
bezpośrednich: 51 8004

0002 2001 0000 1270 0009
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LIST POPARCIA  CZEKAMY NA WASZE HISTORIE, OPINIE. PISZCIE: LISTY@AGORA.PL 
Musimy zmienić 
sposób myślenia 
Dobrze, że zaczęliśmy mówić o sy-
tuacji rodziców dzieci niepełno-
sprawnych. „Supermama” – głosi na-
pis na zdjęciu, które obiegło nie-
dawno media. Rzeczywiście poka-
zuje supermamy i supertatów – ci lu-
dzie rzeczywiście są wielcy nie
w trzymaniu napisu, tylko w co-
dziennym, ciągłym wysiłku, które-
go opieka nad dziećmi niepełno-
sprawnymi wymaga. Wysiłku, któ-
ry pozbawiony jest jednej kluczowej
zmiennej – nadziei. „Supermama”,
„supertata”, „supersiostra”, „super-
brat” albo „superbabcia”. Galeria bo-
haterów, bo niepełnosprawność jed-
nego członka dotyka zawsze całą ro-
dzinę. I właśnie na tym polega pro-
blem, że to w gruncie rzeczy dla pań-
stwa wygodne – zepchnąć ich do ka-
tegorii bohaterskich i niech sobie
tam radzą (a że są bohaterami i ma-
ją supermoce, to sobie poradzą). To,
czego najbardziej potrzeba ludziom,
którzy w ten czy inny sposób zma-
gają się z tematem niepełnospraw-
ności w Polsce, to właśnie zmiana
myślenia, która doprowadzi do sy-
tuacji, w której wsparcie dla nich sta-
nie się normą, a nie łaską.

Danina solidarnościowa, czyli
niech bogaci wesprą biednych, dani-
na wymyślona przez byłego prezesa
banku. „Solidarność” w nazwie i jej
zaprzeczenie w intencji. Można by
w tym miejscu zakończyć śmiechem,
ale może jeszcze chwilę się nie śmiej-

my. Danina solidarnościowa prze-
kreśla podstawową zasadę tworzącą
państwo – jesteśmy wszyscy razem
wspólnotą, która zgodnie z nazwą
wspólnie właśnie ponosi koszty funk-
cjonowania państwa. 

Czy to z braku pieniędzy, czy
z organicznej potrzeby napuszcza-
nia jednych na drugich rząd usta-
nawia jednak inne rozwiązanie – naj-
bogatsi zrzucą się na biednych. No
i niech ktoś spróbuje tylko tę śmia-
łą myśl zakwestionować. Zaraz się
okaże, że jest „bezdusznym-skur...-
gardzącym-życiem-tych-dla-których-
los-okazał-się-mniej-wyrozumiały”.

Każdy sprzeciw w sprawie tego
pomysłu zostanie po prostu użyty
przez machinę propagandową, a ofi-
cerowie prasowi będą mieli kolejny
cenny wkład do swoich pasków.
Gdyby się jednak chwilę zastano-
wić, to stanie się jasne, że idąc za-
proponowanym przez rząd tropem
„zrzuty”, dochodzimy do sytuacji,
w której za chwilę będziemy usta-
lać, kto konkretnie ma się zrzucić
na przykład na górników, a kto na
polityków. Ten trop prowadzi jesz-
cze dalej – część obywateli może
w którymś momencie powiedzieć:
„Bardzo państwa przepraszam, ale
akurat na tych lub na to się nie zrzu-
cam”. Co wtedy powie pan Mora-
wiecki? Jak wyjaśni to, że swoimi
działaniami rozmontował podsta-
wową zasadę działania przedsię-
biorstwa, za które odpowiada? Ale
możemy założyć, że mamy to
gdzieś. Państwo zawsze sobie jakoś
poradzi. Popatrzmy więc nie na pań-

stwo, tylko na ludzi w nim żyjących,
czyli na nas.

Obojętność wobec losu dzieci
umierających w Syrii, obojętność wo-
bec ekshumacji wbrew woli rodziny
ofiar katastrofy smoleńskiej, a teraz
obojętność tak wielu wobec cierpie-
nia niepełnosprawnych na koryta-
rzach Sejmu – to wszystko pokazuje
gigantyczny deficyt empatii w spo-
łeczeństwie, które lubi o sobie sły-
szeć, jak jest gościnne i jak wiele
w nim katolickiej miłości bliźniego.
He, he, he. I w takim momencie pre-
mier Morawiecki zamiast powiedzieć:
„Tak, tych najsłabszych, pokrzyw-
dzonych przez los wesprzemy wspól-
nym wysiłkiem, bo tak właśnie dzia-
ła wspólnota”, woli wskazać palcem
na tych strasznych bogaczy i mieć
sprawę z głowy.

Władza, zamiast wzmacniać
w nas tak kruche odruchy miłosier-
dzia, troski o drugiego człowieka,
oferuje nam stary i sprawdzony spo-
sób sprawowania władzy – odwoła-
nie się do resentymentu. Premier
Morawiecki, prezydent Duda dużo
i chętnie mówią o miłości ojczyzny,
ale ta ojczyzna to nie tylko abstrak-
cyjne wartości i zbiór symboli, lecz
również – czy przede wszystkim – lu-
dzie, którzy tu żyją. Wszystko, co pa-
nowie robicie, powoduje, że tej mi-
łości jest w Polsce coraz mniej. Chi-
choczecie teraz, że wzięło mnie na
sentymentalne rozprawki o miłości?
A ja tylko pokazuję, jak niewiele wa-
sze podniosłe ględzenie o impon-
derabiliach ma wspólnego z rze-
czywistością, a jak wiele z narasta-

jącą w Polsce nienawiścią. Tym ra-
zem z nienawiścią wycelowaną
w niepełnosprawnych. Brawo!

GRZESIEK MARKOWSKI
OJCIEC NIEPEŁNOSPRAWNEJ KAROLCI

Popieram 
protestujących 
Całym sercem popieram protest nie-
pełnosprawnych. PiS ma na kiełba-
sę wyborczą i na program „sami
swoi”, ale potrzebujących ma gdzieś.
Widać to jak na dłoni. Życzę prote-
stującym, aby starczyło im sił i wy-
trwałości. Nie zamieniłabym się z ni-
mi na ich codzienność. Oni są boha-
terami!!!

KATARZYNA OLIWA

Szukam chętnych
do obywatelskiego
nieposłuszeństwa 500+ 
Szukam od jakiegoś czasu możliwo-
ści „skrzyknięcia” wszystkich chęt-
nych szczęściarzy, czyli rodziców
dzieci zdrowych, a przynajmniej nie
tak bardzo przez los pokrzywdzo-
nych jak osoby, które zostały zmu-
szone do podjęcia protestu w Sejmie,
i przekazania im swojego 500+. 

Może w jakiś sposób będziecie
w stanie zorganizować taką akcję na
szeroką skalę, być może za pośred-
nictwem jakiejś fundacji, do której
wpłacalibyśmy swoje 500, które to
500 byłoby następnie przekazywa-
ne do osób niepełnosprawnych. Być

może, gdyby do akcji dołączyło się
odpowiednio dużo suwerena, poza
okazaniem solidarności z niepełno-
sprawnymi suweren mógłby poka-
zać, co myśli o zachowaniu władzy. 

W tej sprawie kontaktowałam się
już zarówno z Akcją Demokracja, jak
i z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet,
ale niestety jakoś nic z tego na razie
nie wyszło. Nie dostałam też żadnej
informacji o tym, żeby miały zostać
podjęte jakieś działania albo też że-
by już działała tego rodzaju fundacja.
Czekam na odzew. 

AGNIESZKA KLAJDA

Trwający obecnie protest już
zmienia polską rzeczywistość
Chciałbym serdecznie podzięko-
wać wszystkim uczestnikom prote-
stu za wytrwałą walkę w słusznej
sprawie. Nie ulega dla mnie wątpli-
wości, że dzięki determinacji pro-
testujących udało się nagłośnić bar-
dzo ważny temat. Doczekaliśmy się
wręcz historycznej chwili. Niemal
całe społeczeństwo pochyla się obec-
nie nad losem dorosłych osób z nie-
pełnosprawnościami. Od lat brako-
wało poważnej debaty na ten temat.
Dotychczas było to zagadnienie ra-
czej niszowe. Interesowali się nim
tylko ci, których niepełnosprawność
bezpośrednio dotyczy. Teraz sytu-
acja powoli się zmienia. To bardzo
pozytywne. Myślę, że nie byłoby to
możliwe, gdyby nie trwający obec-
nie protest. 

JAN ŁUKASZ DAAB

33794428
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BOHATEROWIE 
Z SEJMU.
30. DZIEŃ PROTESTU

Karol Milewicz
i 17-letnia Wiktoria

pan Karol w wywiadzie dla
portalu Wyborcza.pl

powiedział: „Modlę się, żeby
moje dziewczynki umarły

przede mną”.

Iwona Hartwich 
i Kuba, 24 lata

porażenie okołoporodowe
czterokończynowe,

porusza się na wózku, 
ale potrafi i przy chodziku,

skończył liceum
ogólnokształcące, chciałby

założyć rodzinę. – Nasze
finanse kręcą się wokół
Kuby – mówi jego mama.

Katarzyna Milewicz
i 18-letnia Magda
która ma padaczkę

lekooporną. – Ludziom wydaje
się, że otrzymuję podwójne

świadczenie pielęgnacyjne, bo
opiekuję się dwiema córkami 

– mówi pani Katarzyna. 
– To nieprawda. Przysługuje mi

tylko 1400 zł, tak jak
pozostałym matkom.

Wysyłałam listy do Caritasu.
Nie doczekałam się nawet

oficjalnej odmowy – po prostu
nie odpowiedzieli.

Marzena Stanewicz, 
mama 25-letniego Dawida

(nie ma go na proteście)
Dawid urodził się z uszkodzeniem

okołoporodowym, jest
upośledzony w stopniu znacznym,

cierpi na nadpobudliwość,
natręctwo mowy, ma chorą

wątrobę. – Pani Beata Szydło
mówiła, że pieniądze są,

wystarczy nie kraść. Nie wiemy,
czemu dla tej najsłabszej grupy

pieniędzy nie ma – mówi pani
Marzena.

Anna Glinka
i 22-letni Adrian

Adrian porusza się na wózku. Minister
pracy Elżbiecie Rafalskiej mówił: – Mama

powiedziała mi: Chcesz spróbować życia?
Powiedziałem: Spróbuję. Zapłaciłem trzy

razy czynsz, kupiłem bochenek chleba 
i nawet na buty mi nie starczyło. Skruszony
wróciłem do mamy, bo co ja mogę zrobić?

Potrafię się ubrać, umyć, ugotować, ale nie
mam za co. Wystarczyły dwa tygodnie, aby

to zrozumieć.
Iwona Hartwich powtarza: To jest protest
dorosłych osób niepełnosprawnych, które
po prostu chcą godnie żyć w tym państwie.

W Polsce – widzę to na swoim przy-
kładzie i innych – rodzic niepełno-
sprawnego dziecka nie może funk-
cjonować jak wolny człowiek. Jest
osaczony przez niepełnosprawność.

SYLWIA MĄDRA*

– Wytęskniony, wymarzony. Jest mo-
im wielkim szczęściem. Jednocze-
śnie, już od pierwszych dni życia, czu-
łam, że coś jest nie tak. Janek był, ajak-
by go nie było. Patrzył, ale nie na mnie,
tylko przeze mnie – mówi kobieta.

Wolniej siadał, wolniej podnosił
głowę. Trzepotał rączkami w cha-
rakterystyczny sposób. Wygoogla-
łam to trzepotanie i wtedy pierwszy
raz przeczytałam o autyzmie. Zmro-
ziło mnie. Janek płakał nocami przez
dziewięć miesięcy. To był płacz nie
do ukojenia. Pierwszy termin do
ośrodka diagnostycznego – półtora

roku. Jeździłam do specjalistów w ca-
łym kraju.

„Diagnoza to była formalność. Do-
stałam ją na kartce. Nikt ze mną nie
rozmawiał, nikt nie tłumaczył. Janek
miał dwa lata, a moje życie właśnie
kompletnie się zmieniało”.

Tata Janka postanowił ułożyć so-
bie życie bez nas. Zostałam z dziec-
kiem, które absorbowało mnie bez
reszty. Praca i Janek? To było nie do
pogodzenia. I wtedy, i dziś. Zanim się
urodził, prowadziłam niedużą firmę
informatyczną. Jestem menedżerem
zasobów ludzkich, rozpoczynałam
kolejne studia. Byłam bardzo rozpę-
dzona – i naukowo, i zawodowo. I na-
gle odbiłam się od drzewa.

Zostałam menedżerem własnego
niepełnosprawnego dziecka. Bo tak
to w Polsce wygląda.

Moje życie to walka oterapię uszy-
tą na miarę, bo u nas – jeśli rodzic sam
nie zabiega, nie prosi, nie naciska – nikt

tego za niego nie zrobi. Jestem szo-
ferem, bo Janka trzeba zawieźć na za-
jęcia i z nich przywieźć, a transport
nie jest zapewniony. Jestem lwicą,
która walczy o orzeczenia, edukację.
Jestem nauczycielem, bo muszę ak-
tywnie włączać się w proces eduka-
cji – tego się od rodziców niepełno-
sprawnych dzieci w Polsce wymaga.
Bywam terapeutą.

WPolsce – widzę to na swoim przy-
kładzie i innych – rodzic niepełno-
sprawnego dziecka nie może funk-
cjonować jak wolny człowiek. Jest
osaczony przez niepełnosprawność.

Janek, oprócz spektrum autyzmu,
ma także epilepsję. Są dni, że nie do-
ciera do niego nic. Nie jest samo-
dzielny.

Gdy był mały, ludzie sporo wyba-
czali, mówili, że rozbrykany, że urwis.
Teraz jest trudniej. Janek jest moje-
go wzrostu, jest zdrowym, ładnym
chłopakiem. Tyle że ze spektrum. „Ta-

ki duży i buczy jak szympans?” – sły-
szymy.

No, buczy w charakterystyczny
sposób, poklaskuje albo chodzi w kół-
ko, gdy jest zdenerwowany. Zwykła
mrugająca jarzeniówka jest w stanie
wyprowadzić go z równowagi. A cho-
ciaż mówi, to nie moduluje głosu iczę-
sto nie komunikuje potrzeb. Wykru-
szyli się przyjaciele, nie wszyscy z ro-
dziny dali radę, bo trudno nawet
weekend spędzić z autyzmem. A ca-
łe życie? 

Janek jest przyjazny, uśmiech-
nięty. A ja drżę, gdy pomyślę o jego
przyszłości. Dorośli niepełnospraw-
ni wypadają z systemu, nie ma już dla
nich szkoły, nie ma zajęć. Trafiają do
starzejących się rodziców, a gdy ci
umrą – do DPS-ów, gdzie wegetują.

Byliśmy z Jankiem pod Sejmem.
Cieszymy się, że ludzie na ulicy ro-
zumieją, o co niepełnosprawnym
chodzi. Tylko smutno mi się robi, że

politycy nie rozumieją. Słyszymy na
przykład o jakichś rozwiązaniach,
które rodzą się w zaciszu biura, bez
konsultacji ze środowiskiem albo po
rozmowach z częścią środowiska.
System orzecznictwa, który uzdra-
wia chorych, niezabezpieczone po-
trzeby dorosłych niepełnospraw-
nych, świadczenia, terapia – to
wszystko wymaga rozmowy i zro-
zumienia. Bo inaczej mamy do czy-
nienia z naruszaniem godności lu-
dzi.

NOTOWAŁA AGNIESZKA URAZIŃSKA

*Sylwia Mądra jest mamą 12-letniego
Janka z autyzmem i epilepsją,
pomysłodawczynią inicjatywy Chcemy
Całego Życia, skupiającej rodziców
niepełnosprawnych, walczącej
o środowiskowe domy pomocy
przystosowane dla dorosłych z różnymi
niepełnosprawnościami.

Ludzie pytają: „Taki duży i buczy jak szympans?”

od lewej:

SŁ
AW

O
M

IR
 K

AM
IŃ

SK
I /

 A
GE

N
CJ

A 
GA

ZE
TA

 



1

6 WYBORCZA TO WYPiątek
18 maja 2018 WYDANIE SPECJALNE

Trzymajcie się, nie dajcie się
i walczcie! Jesteście dzielni
i odważni. Wszyscy możemy
się od Was uczyć. To jest
Wasza rola! 

KRYSTYNA ROMANOWSKA: Po co poseł
Żalek poszedł z kwiatami do protestu-
jących w Sejmie matek niepełno-
sprawnych dzieci? Po przebaczenie czy
zmycie win? 
ANDRZEJ GĄSIOROWSKI*: Po przeba-
czenie. Nie mam raczej wątpliwości,
że w swoich słowach o „żywych tar-
czach” po prostu się zagalopował, nie
sądzę, żeby w to wierzył. Ale proszę
zwrócić uwagę, że kiedy pojawiał się
program 500+, podstawowym zarzu-
tem jego przeciwników było to, że pie-
niądze zostaną roztrwonione czy po
prostu przepite przez „zwyrodniałych”
rodziców. Wtedy ludzie „dobrej zmia-
ny” (i wszelkiej maści symetryści) bar-
dzo głośno protestowali: „No jakże to,
a choćby nawet i wydali, na co chcą, to
dobrze. Właśnie po to jest ten pro-
gram”. 

Ale okazuje się, że niepełnospraw-
nych i ich rodziców ta zasada nie obej-
muje! Rodzice zdrowych mogą wyda-
wać, na co chcą, rodzice chorych i nie-
pełnosprawnych mają otrzymywać
świadczenia w naturze. To zupełnie
fundamentalne odbieranie ludziom
podmiotowości. Powinni dostać pie-
niądze w gotówce i wydać, na co chcą,
choćby na głupstwa.
Dyskusji o niepełnosprawnych towa-
rzyszy nieznośny protekcjonalny ton
pełen uprzedmiotowienia. Nie daje żad-
nych złudzeń: ludzie z niepełnospraw-
nościami nie są partnerami w rozmowie. 

– Tak. Sformułowania: „Dajmy im
to, dajmy tamto”. Do tego niewiary-
godna hipokryzja, głównie prawej stro-
ny debaty publicznej, rozmiłowanej
wnienarodzonych. Tym narodzonym,
którzy nie mieli szczęścia urodzić się
w pełni sprawnymi, oferuje – zamiast
życia – miłosierdzie. To słowo jest klu-
czem. Nie chodzi opodmiotowość inie-
zbywalną godność osoby ludzkiej,
o której tak ochoczo plecie się w pra-
wicowych tyradach, ale właśnie o ma-
sową, wyobrażeniową możność reali-
zowania miłosierdzia. Niestety połą-
czoną z literalnym oddzielaniem nie-
pełnosprawnych od pełnosprawnych.
Bóg kocha bowiem ludzi pięknych. Czy
widziała pani kiedyś obraz Chrystusa
czy Madonny w otoczeniu niepełno-
sprawnych? 

Kiedy Marek Migalski mówi o Ja-
rosławie Kaczyńskim niezdolnym do
odwiedzenia niepełnosprawnych, przy-
tulenia ich, żywiącego pogardę do fi-
zyczności ludzi, obawiam się, że od-
zwierciedla szerszą formację myśle-
nia, działania i odczuwania. Tymi, któ-
rzy naprawdę kochają niepełno-
sprawnych i ich przytulają, są głównie
ich matki. Cała reszta (my, pełno-
sprawni) bawi się w nieustanne nada-
wanie im podmiotowości. To moim
zdaniem jest całkowicie zbędne. Oni
ją mają, a w tym sejmowym proteście
pięknie pokazują. 
Dlaczego miłosierdzie w tym kontekście
jest naganne? 

– Znalazłoby się kilku takich, którzy
by je uznali za rzecz najgorszą z moż-
liwych, ale spróbujmy go całkowicie
nie przekreślać. Proszę zauważyć, że
ikoniczne 500+ daje się wszystkim bez
gadania. Także tym, dla których to kwo-
ta, którą wydają na jednorazowe wyj-
ście na lunch. Niepełnosprawni i ich
rodzice, dla których te pieniądze na-
prawdę coś znaczą (bo często sama
niepełnosprawność wpływa na kon-
dycję finansową całej rodziny), muszą
zabiegać o „godne” życie, a często po
prostu o życie. Jeżeli każde życie jest
równie cenne, ważne i wartościowe
i mamy państwo solidarności spo-
łecznej, to dlaczego daje się po równo
500+ tym, dla których to nic nie zna-
czy, i tym, którzy bez tych pieniędzy
nie przeżyją do pierwszego. Rozdaje
się pieniądze w całkowitym oderwa-
niu od doświadczenia, czyli od soli-
darności – ci, którzy potrzebują wię-
cej, powinni dostać więcej, a ci, którzy
świetnie sobie radzą – mniej lub wogó-
le. Nie przeszkadza to oczywiście mó-
wić o solidarności, solidaryzmie, tro-
sce czy miłosierdziu wobec niepełno-
sprawnych i ich rodziców. Ale to ode-
rwanie od rzeczywistości pokazuje, że
miłosierdzie to jedynie indywidualne
i zbiorowe fantazje, których niepełno-
sprawni są przedmiotem. Obserwu-
jąc te żałosne spektakle, nie sposób nie
zadać sobie pytania, jaką rolę w społe-
czeństwie odgrywają  niepełnosprawni.
To wejdźmy na ten grząski grunt. 

– To debata z pogranicza etyki i mo-
ralności, więc w racjonalny sposób jest

ona niemożliwa. Oniepełnosprawnych
musimy mówić z troską i zaangażowa-
niem, bo nie można o nich zapomnieć
iich pominąć. Ale ten swoisty fałsz skut-
kuje czymś niemal dokładnie odwrot-
nym, niż się zakłada. Tak bardzo chce-
my im dać należne miejsce, nadać ową
podmiotowość, że ostatecznie okazu-
je się, że nie są niczym więcej jak przed-
miotem „naszej” debaty. Są cały czas
„na zewnątrz” systemu. Niepełno-
sprawni dla ludzi pełnosprawnych funk-
cjonują w sposób fantazmatyczny, wy-
obrażeniowy, czyli tak jak większość
elementów życia społecznego.
Jaka jest rola tego fantazmatu? 

– Daje nam możliwość przeżywa-
nia intensywnych wzruszeń i odby-
wania heroicznej walki za czyimś po-
średnictwem. W tym przypadku – za
pośrednictwem niepełnosprawnych
i ich rodziców, najczęściej matek. Za-
równo jednostki, jak i społeczeństwa
potrzebują tych wzruszeń, szczegól-
nie wtedy, kiedy prawdziwych głębo-
kich wzruszeń jest niewiele. 
Oczywiście samo w sobie to przeży-
wanie nie jest niczym złym, ludzie tak
poznają świat i tak się do niego odno-
szą. Problem, kiedy poza własnymi
fantazjami na dany temat zaczynają
ignorować twarde dane doświadcze-
nia. 

Czyli? 
– Nie można w tej debacie uciec od

kwestii aborcji. Na jej przykładzie wi-
dać różnicę między fantazjowaniem
na dany temat arealnym odnoszeniem
się do problemów. Nienarodzeni, choć-
by ci, o których wiemy, że będą ludźmi
niepełnosprawnymi, mają wistocie sta-
tus istot świętych. Nasciturus (niena-
rodzony) jest przedmiotem komplek-
sowych i potężnych fantazji. Splatają
się w nim różnego rodzaju archetypy,
mity, symbole. Wyobrażenia, które ma-
my onienarodzonych, są jednymi znaj-
silniejszych, jakich w ogóle możemy
doświadczać indywidualnie, ale przede
wszystkim zbiorowo. Wszyscy kocha-
my nienarodzonych, choćby mieli być
(przepraszam za to słowo) „ułomni”.
Ale kiedy już mamy oglądać ich ułom-
ności, na placu boju pozostają tylko bio-
logiczne matki tych dzieci, bo do-
świadczenie wskazuje, że ojcowie czę-
sto nie potrafią udźwignąć tego  ciężaru. 
Matki niepełnosprawnych – współcze-
sne święte? 

– Proszę zwrócić uwagę na to, że lu-
dzie uwielbiają rywalizować „na dzie-
ci”. Mój syn zdobył taki medal, moja
córka takie stypendium. Internet roi
się od zdjęć naszych wspaniałych dzie-
ci. Póki dzieci są małe, nie widać róż-
nic, ale – szczególnie wtedy – kiedy za-
czyna się dojrzewanie, kiedy rywali-
zacja owzględy grupy, owzględy pierw-
szych miłości robi się mordercza, za-
czyna się dramat i prawdziwe wyklu-
czenie. O tym nawet mówić jest trud-
no, a co dopiero to przeżywać. Piękne
dziewczęta i chłopcy wchodzący
w pierwsze związki, a niepełnospraw-
ny rówieśnik to obserwuje. Możliwe,
że niepełnosprawność bardziej doty-
ka rodziców niż dzieci. Te drugie dość
szybko robią się twarde, szczególnie

jeśli niepełnosprawność występuje od
urodzenia. Wiedzą, co mogą, a czego
nigdy nie doświadczą. Natomiast ro-
dzice będą to przeżywać zawsze jako
straconą szansę swojego dziecka. Bez
względu na to, co mówią i robią. Mo-
im zdaniem w tym miejscu rodzi się
zresztą ich swoista świętość. Ceną za
tę świętość jest ich życie, do którego
można się odnosić tylko znajwiększym
szacunkiem. Na pewno nie tak jak po-
seł Jacek Żalek czy inni członkowie rzą-
dzącego ugrupowania. 
Jak zakończy się protest? 

– Pewnie jakąś formą kompromisu.
Niepełnosprawni uzyskają dodatko-
we pieniądze. Ale sukces będzie poło-
wiczny, bo walka o godność (tym ra-
zem wdobrym sensie tego słowa) ipod-
miotowość nie kończy się nigdy i dla
nikogo. Mówiłem o tym, jaką rolę nie-
pełnosprawni faktycznie odgrywają
wspołeczeństwie. Ale na koniec chciał-
bym powiedzieć, co nam teraz poka-
zali. Że mogą odczarowywać świat
ztrującego fantazjowania. Że życie jest
czymś realnym, pełnym bólu i tragi-
zmu, ale że można się z tym zmierzyć
nie za pośrednictwem mirażów, tylko
realnych codziennych zmagań. To jest
dla mnie uderzające, że matki zSejmu
nie kupują tych bredni o wstawaniu
z kolan, bo to wstawanie to jest czysta,
poniekąd odrażająca fantazja. Ich ży-
cie jest realne, tak jak realna i trudna
jest ciągła obecność przy niepełno-
sprawnym. I to jest tylko dla twar-
dzielek i dla twardzieli. Patriotyczny
tatuaż może sobie zrobić każdy. Gdy-
bym mógł coś powiedzieć, to powie-
działbym tak – Kuba i Adrian, Was za-
pamiętałem najlepiej. Trzymajcie się,
nie dajcie się iwalczcie! Jesteście dziel-
ni i odważni i możemy się wszyscy od
Was uczyć. To jest Wasza rola!  �

ROZMOWA Z ANDRZEJEM GĄSIOROWSKIM ADWOKATEM, FILOZOFEM

Niepełnosprawnych tulą tylko matki

Patriotyczny tatuaż
może sobie zrobić
każdy. Ale ciągła
obecność przy
niepełnosprawnym jest
tylko dla twardzielek i
dla twardzieli

Sobota 5 maja 2018 r. przed Sejmem. Demonstracja z okazji Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych 
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ANDRZEJ
GĄSIOROWSKI 
Prowadzi bloga 
„Dlaczego ludzie 
wycinają drzewa” 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomo-
cy wyda dwa razy więcej niż do tej
pory na pomoc niepełnosprawnym.
Jerzy Owsiak: Zapraszam inne fun-
dacje, by się dołączyły i zwiększyły
pulę pomocy. 

WOŚP od 12 lat prowadzi programy po-
mocy indywidualnej osobom niepełno-
sprawnym. Do tej pory dofinansowała za-

kupy sprzętu do domowej rehabilitacji
około pięciu tysiącom rodzin (rocznie ok.
400 dzieci). W sumie za 20 mln zł fundacja
pomogła kupić m.in. wózki inwalidzkie,
pionizatory, rowery rehabilitacyjne, maty
do masażu i kamizelki dla chorych na mu-
kowiscydozę. 

Teraz zarząd fundacji zdecydował, że
podwoi roczną kwotę przeznaczaną na
program – z 3 do 6 mln zł. 

Pomoc przeznaczona jest dla osób do
26. roku życia, a nie – jak było dotychczas
– do 18. Zasady pomocy dostępne są na
stronie internetowej Orkiestry. 

– W Sejmie trwa targowanie się
z protestującymi. Przestańmy bić pia-
nę. Nie stójmy w miejscu. Na pewno
nasza dzisiejsza decyzja nie zlikwiduje
wszystkich potrzeb, ale mówimy: już
dość tego czekania. Zacznijmy działać

– tłumaczył decyzję na swoim profilu
facebookowym Jerzy Owsiak. Zachę-
ca inne fundacje zajmujące się pomo-
cą niepełnosprawnym do podobnych
działań. 

Owsiak ostro skomentował też decy-
zję władz Sejmu, które nie wpuściły w śro-
dę do protestujących Janiny Ochojskiej,
szefowej Polskiej Akcji Humanitarnej.
– Wspierajmy protestujących w Sejmie.

Nie zgadzajmy się z nonszalancją wobec
tych, którzy chcą przyjść do Sejmu i z nimi
być. Skandaliczne jest zamykanie drzwi
do miejsca, które należy do wszystkich
obywateli tego kraju – powiedział. 

WOŚP kupił też 207 stanowisk do re-
suscytacji dla oddziałów noworodko-
wych za pieniądze zebrane podczas te-
gorocznego 26. finału. �

ANITA KARWOWSKA

WOŚP pomaga niepełnosprawnym.  Dwukrotnie więcej pieniędzy
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Im dłużej trwa
protest, tym
Sejm bardziej
zamknięty
Od końca marca czytelnicy rysu-
ją w „Wyborczej” prace marszał-
kowi Sejmu, jak władza może się
odciąć od suwerena. Sejm oto-
czony policyjnymi barierkami to
widok, do którego już wszyscy
przywykliśmy. Czasami, jak np.
w lipcu ubiegłego roku, ażurowe
barierki wymienia się na takie bar-
dziej pancerne. Ale okazuje się, że
barierki to za mało dla obecnej wła-
dzy. W marcu tego roku Kancela-
ria Sejmu wywalczyła pozwolenie
na budowę ażurowej kratownicy
z prętów (2,5 na 2,5 cm) wysokich
na 3 m ustawionych na kamiennym
cokole. Czy władza skorzysta
z tego pozwolenia? Czy to już prze-
sądzone, że Sejm będzie ogro-
dzony? Zaprosiliśmy czytelników
„Wyborczej”, aby chwycili za pióra,
mazaki i pady i narysowali nam,
jak sobie wyobrażają Sejm odgro-
dzony od obywateli. Dotychczas
opublikowane prace znajdziecie
na: Wybr.cz/sejmplot. 

Te prace zyskują na dodatko-
wym znaczeniu, gdy weźmie się pod
uwagę coraz większe zabarykado-
wanie Sejmu. W ostatnich dniach
nie wpuszczono do niego Janiny
Ochojskiej czy uczestniczki powsta-
nia warszawskiego Wandy Traczyk-
-Stawskiej. 
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Od miesiąca w Sejmie trwa protest
rodziców i ich dorosłych dzieci z nie-
pełnosprawnościami. Domagają się
podwyżki renty socjalnej i wpro-
wadzenia dodatku rehabilitacyjne-
go w wysokości 500 zł.
Pierwszy postulat rząd zgodził się
realizować, ale w sprawie drugie-
go jest nieugięty. Protestujący
zapewniają, że nie opuszczą Sejmu. 

LUDMIŁA ANNANNIKOVA

18-osobowa grupa rodziców i ich
dzieci z niepełnosprawnościami we-
szła do Sejmu 18 kwietnia w połu-
dnie na zaproszenie posłanki Joan-
ny Scheuring-Wielgus, która wtedy
należała do Nowoczesnej. Do dziś
pozostała ich dziesiątka – część mu-
siała opuścić protest z powodów
zdrowotnych i rodzinnych.

Choć problemów, z którymi bo-
ryka się na co dzień to środowisko,
jest wiele, do Sejmu przyszli z dwo-
ma postulatami:

Pierwszy to zrównanie kwoty
renty socjalnej z najniższą rentą
ZUS z tytułu całkowitej niezdol-
ności do pracy (obecnie to 1029 zł
brutto) i stopniowe jej podwyż-
szanie do równowartości minimum
socjalnego obliczonego dla gospo-
darstwa domowego z osobą nie-
pełnosprawną (dla osoby zdrowej

samotnie gospodarującej wynosi-
ło w 2017 r. 1134 zł). 

Drugi to wprowadzenie dodat-
ku rehabilitacyjnego dla osób nie-
pełnosprawnych niezdolnych do
samodzielnej egzystencji po ukoń-
czeniu 18. roku życia w kwocie
500 zł miesięcznie bez kryterium
dochodowego. Na rehabilitację, le-
czenie, życie.

– Nasze dzieci nie wyjdą na uli-
cę, nie zawalczą same o swoje pra-
wa, dlatego zostaniemy tutaj tak
długo, jak będzie trzeba – mówiła
w pierwszym dniu protestu Iwona
Hartwich, mama 23-letniego Jaku-
ba z porażeniem mózgowym. Na
razie protestujący dotrzymują sło-
wa. Walczą już 30 dni.

Hartwich podkreśla też, że pro-
test jest kontynuacją okupacji Sej-
mu z 2014 r., kiedy to rodzicom uda-
ło się wywalczyć znaczną pod-
wyżkę świadczenia pielęgnacyj-
nego, które opiekun otrzymuje za
rezygnację z pracy. Z 620 zł świad-
czenie wzrosło najpierw do tysią-
ca złotych, a dziś wynosi 1477 zł.
Rząd PO-PSL przystał na propo-
zycję protestujących po 17 dniach
protestu.

Protestujący rodzice od począt-
ku mówią, że środowisko RON (ro-
dziców osób niepełnosprawnych)
ma znacznie więcej postulatów.
W sumie jest ich ponad 20. Były zna-

ne rządzącym już w 2014 roku. Więk-
szość do dziś nie pozostała niezre-
alizowana.

– Donald Tusk postawił nam wte-
dy ultimatum, że mamy wybrać je-
den postulat. Wybraliśmy ten, któ-
ry wydawał nam się najważniejszy
– tłumaczy Hartwich. – Rozwiązanie
dla pozostałych miał znaleźć okrą-
gły stół ds. niepełnosprawności, ale
wielokrotne spotkania nie przynio-
sły efektów, które by zadowoliły opie-
kunów. Liczyli, że dostaną pomoc
po zmianie władzy, lecz według pro-
testujących tak się nie stało. 

– Powstają kolejne zespoły, ale
z ich pracy nic nie wynika. Nie ma-

my już pieniędzy, żeby jeździć na
kolejne spotkania. Dlatego posta-
nowiliśmy odwiesić protest. Dziś je-
steśmy głosem dorosłych dzieci nie-
pełnosprawnych, których poziom
życia pogarsza się wraz z wiekiem
– mówiła inicjatorka protestu w Sej-
mie. 

Jak wygląda sytuacja dorosłej
osoby z niepełnosprawnością w Pol-
sce? Po 18. roku życia może liczyć
jedynie na rentę socjalną, która do
tej pory wynosiła 865 zł brutto (ok.
740 zł na rękę) i 153 zł zasiłku pielę-
gnacyjnego. Nie dostaje już 500 plus. 

Uczyć się może maksymalnie do
24. roku życia. Później często pozo-

staje jej zamknięcie w czterech ścia-
nach, ewentualnie środowiskowy
dom samopomocy lub warsztat te-
rapii zajęciowej, do których jednak
dostać się nie jest łatwo, bo są ko-
lejki i nie każdego też przyjmują. 

Państwo natomiast nie oferuje
takim osobom efektywnej reha-
bilitacji ani szybkiego dostępu do
lekarzy specjalistów, w związku
z czym za wiele świadczeń muszą
płacić z własnej, bardzo skromnej
kieszeni. To sprawia, że osoby nie-
pełnosprawne i ich rodziny czę-
sto żyją na granicy ubóstwa. Przy
takich dochodach nie ma mowy
o samodzielnym życiu, bo jak tu
się utrzymać za 750 zł renty?
A przecież rodzice nie będą żyli
wiecznie. 

W 2014 r. protestujących w Sej-
mie rodziców aktywnie wspierali
posłowie PiS, m.in. Jarosław Ka-
czyński, Arkadiusz Mularczyk, Be-
ata Kempa, Elżbieta Rafalska. To-
warzyszyli im również podczas póź-
niejszych protestów ulicznych. Za-
pewniali, że zgadzają się z ich po-
stulatami. Dziś, kiedy sami są wła-
dzą, nie spieszą się, by realizować
żądania protestujących. Na razie za-
jęli się podwyżką renty socjalnej,
obiecują też świadczenia w formie
rzeczowej. Twierdzą, że na dodatek
rehabilitacyjny w wysokości 500 zł
nie ma pieniędzy. �

O co walczą protestujący w Sejmie?

3 kwietnia 2014 r. 16 dzień pierwszego protestu w Sejmie. Iwona
Hartwich podkreśla, że obecny jest kontynuacją tamtej okupacji Sejmu
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