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W tych miastach 
protestowaliśmy. 

I będziemy dalej protestować
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W mojej głowie kłębią się fra-
zy odezw imanifestów. Nie
czuję się do nich upoważ-

niony, bo jestem tylko kolesiem z in-
ternetu, który wdzieciństwie jadł mie-
lone zziemniakami, ajako dorosły sta-
ra się nie martwić tym wszystkim, co
się dzieje wokół.

Jest kilka powodów, dla których
w tej chwili mi się to nie udaje.

+ + +

Kiedyś będę stary, podobnie jak moja
ukochana. Może się zdarzyć, że uko-
chana zachoruje, awtedy ja będę ją od-
wiedzał w szpitalu. Będę się przyglą-
dał, jak nikt nie ma dla mojej ukocha-
nej czasu. Będę bezskutecznie zada-
wał pytania o jej zdrowie i potykał się
o rzeczy przypadkiem pozostawione
na środku korytarza. Stanie się tak, bo
pielęgniarki, które dziś biją na alarm,
że ich brakuje, idomagają się lepszych
warunków opieki nad pacjentami, zo-
staną za swój protest zwolnione, apod-
porządkowany ministrowi sąd ich nie
obroni.

+ + +

Kiedy idę ulicą wieczorem i widzę pa-
trol policji, nie zwracam na niego uwa-

gi. Chcę, żeby tak zostało. Nie chcę mu-
sieć skręcić w przecznicę tylko dlate-
go, że patrol może pomylić mnie zkimś
innym, zabrać do komisariatu, pobić,
apotem pozostać bezkarny, bo sąd nie
będzie już ścigał przestępstw, które po-
stawią ministra kierującego policją
w złym świetle.

+ + +

Jestem najemcą w starym budynku,
zbiegiem okoliczności położonym
w atrakcyjnym punkcie miasta. Mam
uczciwą umowę wynajmu z moim
uczciwym gospodarzem. Ale wmoim
mieście to czasem nie wystarcza. Praw-
niczymi kruczkami, zwykorzystaniem
niejasności wynikłych z zawirowań
wojennych, ludzie zamożni i bez-
względni wyłudzają własność całych
działek wartych dziesiątki milionów
złotych. Któregoś dnia mój gospodarz
zostanie wywłaszczony, a ja wyląduję
na bruku. Sąd podporządkowany mi-
nistrowi nie stanie po mojej stronie, bo
zamożni ludzie mają znajomości wmi-
nisterstwach, a ja nie.

+ + +

Czasami bywam ambitny. Mam wła-
sną, niewielką działalność, wspólnie
tworzymy gry komputerowe. Chcę da-
wać ludziom zatrudnienie. Chcę im
uczciwie płacić. Będę więc zawsze
w trudniejszej sytuacji niż moja kon-

kurencja, która będzie ode mnie tań-
sza, bo nie przestrzega kodeksu pra-
cy. Dziś sądy sobie z tym nie radzą, bo
są przeciążone, a przepisy są niejasne.
To się miało zmienić, ale zamiast tego
będzie jeszcze trudniej, bo zamożny
konkurent będzie miał znajomości
w ministerstwach, a ja nie.

+ + +

O zatrudnieniu w jakimkolwiek
przedsięwzięciu z udziałem rządu
lub samorządu mogę zapomnieć.
Sąd podporządkowany ministrowi
nie przeciwstawi mu się, gdy ten ko-
lejną posadę powierzy krewnym
i znajomym, a przy okazji da im pod-
wyżkę. Znajomi ministra będą się
obijać i dokuczać fachowcom, nic
nie będzie zrobione, wpływy z po-
datków przepadną, a sąd podpo-
rządkowany ministrowi i tak powie,
że nic nie zaszło.

+ + +

Chciałbym, żeby Polska dobrze koja-
rzyła się na świecie. To jest bardzo trud-
ne, gdy minister spraw zagranicznych
nie pamięta nazw krajów i na pocze-
kaniu wymyśla nowy. Chcę móc mu
powiedzieć: „Hej, człowieku, ogarnij
się”. Nie będzie to możliwe, bo mini-
ster pozwie mnie za to, że go jakoby ob-
rażam, a sąd podporządkowany mi-
nistrowi to przyklepie.

+ + +

Chciałbym, żeby Polska była bez-
pieczna. Do tego potrzebna jest do-
brze zorganizowana armia. Kiedy co
najmniej dwóch dziennikarzy z zu-
pełnie odmiennych opcji ideowych
alarmuje, że minister obrony naro-
dowej padł ofiarą działań obcego wy-
wiadu, chcę, żeby zostało to szczegó-
łowo i publicznie omówione, a sam
minister złożył wyjaśnienia. Nie mo-
że być tak, że minister składa pozew
do sądu i blokuje publikację donie-
sień. W sądzie podporządkowanym
ministrowi to właśnie będzie normą,
bez względu na przepisy.

+ + +

Aby to wszystko powstrzymać, aby ku-
pić nam los na loterii, na której być mo-
że kiedyś wygramy życie w normal-
nym kraju, stoję dziś na ulicy ze świecz-
ką i sprzeciwiam się podporządkowa-
niu sądów ministrom. Domagam się
od prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej potrójnego weta.

Rząd nie umie spojrzeć mi
w twarz. Przepycha ustawy nocą. Rę-
kami posła Piotrowicza łamie proce-
dury sejmowej komisji sprawiedli-
wości. Obelgami odwraca uwagę.
W ostatnich dniach zostałem już na-
zwany zdrajcą, mordercą, puczystą,
koryciarzem i ubeckim psem. Moi ro-

dzice, których w 1989 roku było stać
tylko na suterenę bez łazienki i cen-
tralnego ogrzewania, ale którzy i tak
woleli kupić mi książkę niż sobie
spodnie, muszą teraz mieć niezły
ubaw.

+ + +

Ten kraj nie jest dobrem wyłącznym
Misiewicza, Szyszki, Jacka Kurskie-
go ani Rydzyka. Jest dobrem wspól-
nym wszystkich obywateli. Najwyż-
sza pora przypomnieć o tym rządo-
wi – pokojowo i stanowczo. To my pra-
cujemy na ten kraj każdego dnia. To
my go finansujemy podatkami. To
my budujemy, produkujemy, leczy-
my, nauczamy, sprzedajemy, infor-
mujemy i żywimy. Bez nas rząd mo-
że rządzić co najwyżej postawieniem
paprotki na parapecie w gabinecie.

Weź świeczkę, latarkę lub telefon
i przyjdź o 21 pod sąd w Twoim mie-
ście. Jeśli możesz, przyprowadź zna-
jomych. Nie musisz nic mówić, nie mu-
sisz nic robić, wystarczy być. Zajmie
Ci to godzinę – ale Polskę popchniesz
do przodu o lata. �

*Jacek Wesołowski – programista, twórca
gier komputerowych. Współpracował ze
słynnymi studiami Epic Games, Electronic
Arts i Capcom, prowadzi pracownię
Inżynieria Wszechświetności

POLSKA NIE JEST DOBREM WYŁĄCZNYM
MISIEWICZA, SZYSZKI ANI RYDZYKA

Aby kupić nam los na loterii, na której być może kiedyś wygramy życie w normalnym kraju, 
stoję dziś na ulicy ze świeczką i sprzeciwiam się podporządkowaniu sądów ministrom. 
Domagam się od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej potrójnego weta.

JACEK WESOŁOWSKI*

Dla mnie demonstracje odbywające
się teraz wPolsce są świadectwem te-
go, że w ludziach jest energia. Trzeba
ją tylko odpowiednio podtrzymać.
Obywatele liczą na nowe światło icze-
kają, aż ktoś im da nadzieję, że coś się
zmieni. Do tego potrzebni są nowi li-
derzy pobudzający tłumy.

Powinni być to aktywiści, którzy
chcą działać i prowadzić kampanię
na wzór zachodni. Starym twarzom
obywatele już nie wierzą, ponieważ
wiedzą, że ci politycy często zacho-
wywali się podobnie jak partia dziś
rządząca. Trzeba dotrzeć do nowych
środowisk. Na czwartkową demon-
strację przyszli też ludzie, którzy gło-
sowali na Kukiza i PiS. A już nowi li-
derzy izebrane wokół nich osoby po-
winny uświadomić obywateli, że wal-
ka będzie wielomiesięczna, a nie kil-
kudniowa. Wysiłek będzie długi i nie
uda się jedną demonstracją zmienić
planów PiS.

Wymaga to reorganizacji mani-
festacji. Miasta takie jak Warszawa
powinny wręcz krzyczeć, że dzieją
się złe rzeczy. Wszędzie powinny być

widoczne plakaty, flagi iulotki. Miesz-
kańcy powinni czuć, że ich miasto
jest przejęte przez „ruch oporu”.
Ruch powinien mieć swoje logo i ko-
lor. Dobrym przykładem jest poma-
rańczowa rewolucja. Pomarańcz był
wszędzie. To symbole wyrażają po-
czucie przynależności, a jednocze-
śnie sprawczości. Warto, by znak ma-
nifestacji mówił już obrazem – „my
jesteśmy po to, by nie dopuścić do
przewrotu w państwie” – czyli lepiej,
by była to np. zaciśnięta pięść, a nie
biała róża. Manifestacje muszą być
też starannie zorganizowane. Ludzie
powinni czuć, że należą do czegoś,
co ma swoją strukturę i swój plan.
Nie mogą narzekać na nagłośnienie,
zapewnione powinny być siedzenia
inajlepiej, by wszystko prowadził wo-
dzirej umiejący kierować emocjami.
Warto, by ludzie opowiadali też swo-
je osobiste historie innym manife-
stującym, byśmy czuli, że te zmiany
dotyczą każdego z nas. Nie można
dopuścić do tego, by ludzie uważali,
że ta sprawa nic nie zmieni w ich ży-
ciu. Ważne jest, by ktoś wyszedł i po-
wiedział: „Jestem XY i dzięki sądo-
wi udało się...”.

Walka musi być prowadzona na
wielu polach. Opór powinien wyra-
żać się wewszelkich formach. Na wy-
stawie w galerii sztuki, na portalach
społecznościowych i w kawiarni.

Zanim jednak ludzie uświadomią
sobie, że dotyczy to także ich bezpo-
średnio, to muszą też zrozumieć,
o czym mówi ta „reforma”. Ludzie
boją się rzeczy, których nie rozumie-
ją. Nie mogą czuć, że nie wiedzą,
o czym mówią koleżance, koledze.
Media i liderzy ruchu oporu muszą
im to tłumaczyć. Nie mogą być tylko
rzucane puste słowa, np. „hańba”. Nic
nie wnoszą one do dyskusji i nie tłu-
maczą istoty problemu. Opozycja
musi mieć też jasny program refor-
my sądownictwa, by ludzie wiedzie-
li, że jest dla propozycji PiS alterna-
tywa. 

A zwarta opozycja powinna wy-
typować bie kilku polityków PiS, któ-
rzy są wrażliwi na nacisk społeczny,
i to im nieustająco zatruwać życie.
Większość PiS to jedynie pięciu po-
słów! Przykładem może być Jarosław
Gowin – należy mu przypominać, że
był kiedyś umiarkowanym konser-
watystą, a dziś podeptał swoje po-
glądy. Cel powinien być jasny. Ludzie
muszą wiedzieć, o co walczą, jak ma-
ją walczyć i w kogo uderzać. I należy
pamiętać, że to my, obywatele Polski,
mamy realny wpływ, a nie inne kra-
je Europy. �
*Jan Śpiewak – radny Śródmieścia,
wieloletni lider stowarzyszenia Miasto
Jest Nasze, założyciel ruchu Wolne
Miasto Warszawa

Protestujący, by mieć siłę do dalszych
działań i nie popadać w apatię, po-
winni uświadomić sobie, że już wie-
le się udało. 16 grudnia Jarosław Ka-
czyński jechał samochodem zuśmie-
chem na twarzy, ale już teraz na mów-
nicy dostał ataku szału, co oznacza,
że manifestacje dały mu mocno
w kość. Już w 110 miastach jest przez
Akcję Demokracja organizowany
„łańcuch światła”. Ludzie gromadzą
się w średnich i małych miejscowo-
ściach. To jest już sukces.

Często porównuje się dzisiejszy
opór społeczny do tego z okresu
PRL-u. Zestawienie ma działać na nie-
korzyść dzisiejszych protestów, któ-
re według ich przeciwników nie zrze-
szają aż tak wielu obywateli i obywa-
telek Polski. Ato nieprawda –również
za PRL-u nie wszyscy protestowali,
większość osób nie rezygnowała ze
swoich wakacji i codziennych ak-
tywności. Nie jest więc teraz gorzej
niż wcześniej. Najważniejsze, by każ-
dy z nas czuł, że zrobił wszystko, co
mógł. Przypomnijmy sobie nasz pro-
test, jedyny, który wpłynął na decy-

zje partii rządzącej, czyli 3 paździer-
nika –Ogólnopolski Strajk Kobiet. Ma-
ło kto dawał mu szansę. Miał jeden
konkretny postulat. My też żądamy
teraz jednego – trzy razy weto.

Oprócz protestowania atakujmy
korespondencyjnie. Piszmy do Kan-
celarii Prezydenta maile, róbmy wpi-
sy na Twitterze. Mówmy głośno swo-
je zdanie. Starajmy się wszystkimi
możliwymi kanałami dotrzeć do pre-
zydenta Dudy. Karolina Dróżdż złódz-
kiego Strajku Kobiet napisała dziś do
prezydenta emocjonalny list, rozpo-
wszechniamy go na stronach Strajku
Kobiet, zachęcając do wysyłania.

Warto też informować wszystkich
naokoło o tym, co dzieje się w Polsce.
Powinniśmy rozmawiać z mediami
zagranicznymi. Uderzajmy do zna-
jomych posłów i europosłów, dzien-
nikarzy. Bijmy na alarm. Piszmy listy
iszukajmy poparcia. Ja napisałam do
wszystkich znajomych zAmeryki Ła-
cińskiej, z Międzynarodowego Straj-
ku Kobiet, opisując sytuację wPolsce.
Dużo nadziei daje to, gdy widzimy,
że świat nas widzi i słyszy. 

Nie rezygnujmy też z symbolu
stworzonego przez Akcję Demokra-
cja, jakim jest „łańcuch światła”. To
jest mocny, emocjonalny przekaz,
który informuje każdego protestują-
cego, że należy do wspólnoty mają-
cej podobne wartości. �

JAK SPRAWIĆ, BYŚMY SIĘ NIE ZNIECHĘCALI 
Radzą liderzy ruchów społecznych 

JAN 
ŚPIEWAK*

MARTA LEMPART 
LIDERKA
OGÓLNOPOLSKIEGO
STRAJKU KOBIET



MATEUSZ STĘPIEŃ 
30 lat, urzędnik samorządowy,
przyjechał pod Sejm rowerem z psem
Hecą w koszyku 

– Jeździmy dużo
rowerem po War-
szawie, więc za-
glądamy tu co-
dziennie. Każde-
go dnia staram się
spędzić tu przy-

najmniej pół godziny, podziwiam
tych, którzy są cały wieczór. U mnie
w pracy wszyscy mówią o tym, co
dzieje się w Sejmie. Mnie też to fru-
struje, czuję bezradność, bo nie słu-
cha się głosu społeczeństwa. Mam
wrażenie, że ktoś zawłaszczył nam
kraj, a my jesteśmy w tym wszystkim
odosobnieni i bezsilni.

ROBERT SZYMBORSKI 
62 lata, emerytowany inspektor policji 

– Żadnych komu-
nałów nie chcę po-
wtarzać, bo wszy-
scy mądrzy ludzie
zdążyli powie-
dzieć, o co chodzi.
Ja tu jestem tylko

dlatego, że nie chcę mieć wyrzutów
sumienia, że mnie tu nie ma. Rano
będę mógł spojrzeć w lustro i powie-
dzieć: „Byłem”. Do końca nie wiem,
czy taka publiczna deklaracja się dla
mnie dobrze skończy. Jak mi zabio-
rą emeryturę, to się do pani zgłoszę.

AGNIESZKA 
nie chce powiedzieć, ile ma lat i gdzie
pracuje („Wolę się nie reklamować”) 

– Na ulicę wycho-
dzę od prawie
dwóch lat. Po wy-
borach zamierza-
łam udać się na
wewnętrzną emi-
grację i już to na-

wet zrobiłam, dlatego przegapiłam

pierwsze protesty. Na emigracji jest
tak: nie czyta się gazet, nie ogląda wia-
domości, ale mimo tej narzuconej so-
bie izolacji i tak zaczynają do czło-
wieka docierać informacje o tym, co
się dzieje. Stwierdziłam, że nie po to
walczyliśmy tyle o tę demokrację, nie
po to strajkowałam w latach 80., że-
by to wszystko teraz wróciło. Histo-
ria zaczyna się powtarzać, wiemy, jak
to się może skończyć. I teraz reali-
zuje się ten najbardziej czarny sce-
nariusz.

ROMAN IWAŃSKI 
34 lata, adwokat 

– To mój obowią-
zek: stanąć ramię
w ramię z innymi
obywatelami prze-
ciwko bezprawiu
w majestacie wła-
dzy, która gardzi

nami i zasadami demokracji. Nie wy-
obrażam sobie, by mnie tu nie było.
A jak kogoś aresztują, zawsze mogę
pomóc. Owszem, ciężko rano wstać
do pracy, ale to są rzeczy ważniejsze.
Jeśli będziecie publikować moje zdję-
cie, to napiszcie, proszę, że te plamy
na marynarce to od wosku.

DAGNA 
28 lat, nauczycielka 

– Oglądałam w te-
lewizji, co się tu
dzieje, i poczułam,
że muszę tu być.
Nie czułabym się
w porządku ze so-
bą. Mamy z rodzi-

ną dyżury, zawsze ktoś z nas jest,
a dzisiaj to wszyscy. Ja mam akurat
urlop, ale nie zwalnia mnie to z po-
czucia odpowiedzialności. Więcej nie
powiem, już po północy, zmęczona
jestem.

BEATA, 
34 lata, przewodniczka miejska
i edukatorka

– Znajomi zasta-
nawiają się, dla-
czego ciężko pra-
cujący ludzie róż-
nych zawodów
– bo są tu i listono-
sze, i pełnoetatowe

matki, i ludzie z agencji reklamowych,
studenci na wakacjach, malarze,
sprzedawcy – zamiast odpocząć po
pracy, pójść na spacer, do kina albo
posiedzieć nad Wisłą, muszą wysta-
wać pod Sejmem. I użerać się z agre-
sywnymi, niekompetentnymi i peł-
nymi nienawiści ludźmi, którzy rosz-

czą sobie prawo do decydowania, kto
jest prawdziwym Polakiem. To jest
ten moment, kiedy trzeba wstać i po-
wiedzieć: „Nie zgadzam się”.

ANIA 
34 lata, pilotka wycieczek po krajach
skandynawskich 

– Musiałam
przyjść tutaj i po-
wiedzieć: „Nie”.
Może pan z Żoli-
borza się w końcu
przestraszy. Ku-
riozalne jest to, że

twarzą tych zmian jest prokurator
PRL-owski, który uczy nas teraz
 demokracji. Moi rodzice mówią, że
to chichot losu, i myśleli, że tego nie
doczekają dla swoich dzieci, ale nie-
stety, historia lubi się powtarzać.
Szkoda, że w takim sprinterskim
tempie.

MARIUSZ SOKOŁOWSKI
35 lat, mieszka w Białymstoku,
nauczyciel historii w Wasilkowie,
protestował pod Sądem Okręgowym
w Białymstoku 

– Może zabrzmi to
górnolotnie, ale
sprowadziła mnie
tu troska o Polskę,
o wolność, o sza-
cunek, o przy-
szłość moich dzie-

ci. I niezgoda na destrukcję państwa.

PIOTR ULANOWSKI 
39 lat, bydgoski fotograf; prowadzi
małą firmę, protestuje codziennie przy
pomniku króla Kazimierza Wielkiego
nieopodal sądu 

– Z dnia na dzień przybywa tu ludzi,
którzy zrozumieli, że dokonuje się
zamach na demokrację i naszą wol-
ność. Przychodzę na te protesty, cho-
ciaż wolałbym spędzać wakacyjne
wieczory z rodziną. Reforma są-
downictwa jest potrzebna, bo teraz
sprawa o kradzież cukierka może
być rozpoznawana w dwóch in-
stancjach. Jednak nie może być tak,
że sędzia przed wydaniem wyroku
najpierw pomyśli o tym, czy Ziobro
będzie z niego zadowolony. Chcę żyć
w wolnym kraju, o którego demo-
krację i wolność walczyli nasi ro-
dzice, za który umierali dziadkowie.
Mamy obowiązek walki o to, żeby
partia kolesiów nie przejęła nasze-
go kraju.

MAŁGORZATA ZIEMNICKA 
45 lat, radomianka, pracownica
administracji publicznej, jedna
z organizatorek „czarnego marszu”
kobiet w Radomiu i „łańcucha światła”
w Radomiu 

– Zawsze byłam typem osoby, która
walczy o prawdę i sprawiedliwość.
Tak już mam. Bo zależy mi na tym,
aby jednak praworządność w Polsce
była, niezależnie od tego, jaki układ
rządzący sprawuje władzę. Żeby był

szacunek dla prawa zgodnego z kon-
stytucją, na którą głosował i którą
przyjął suweren.

ANULA RYKAŁA
Strajk Kobiet, Obywatele RP, pracuje
w Polskim Związku Motorowym, 36 lat  

– Jestem tu z córką
Niną od środy. Za-
mieniłam się
w pracy, żeby móc
tu być. Od począt-
ku tych rządów
tłamsi się poglądy

inne niż rządzących. Działam też
w Strajku Kobiet i Obywatelach RP.
Wystarczy, że wejdę do autobusu z ich
przypinkami, by usłyszeć inwektywy:
mordercy dzieci, bojownicy opozycji. 

Nie mam poczucia, że teraz sądy
będą wydawać sprawiedliwe wyroki,
a wszyscy tu mamy się o co martwić,
bo rząd może chcieć nas ukarać za nie-
posłuszeństwo obywatelskie. Ale jest
tu wiele mądrych osób i dzięki nim
mam poczucie, że nie mylę się prote-
stując. Daje mi to spokój. Nina ma 10
lat, nie wiem, jaką drogą pójdzie w ży-
ciu, ale chcę, by była wolna, tak jak ja
tego doświadczyłam. Jest tu ze mną,
bo to dla niej lekcja obywatelska. Pro-
wadzę ją na różne marsze, też ONR-
u. Dzięki temu zadaje wiele ważnych
pytań. 

MAREK ALEKSANDROWICZ
nie pracuje, wcześniej przedsiębiorca
i pracownik drukarni, 66 lat 

– Przychodzę na
wszystkie protesty,
byłem już na
pierwszym po wy-
borach parlamen-
tarnych. A teraz
mamy kulminację

działań rządu. Jak przepchną te usta-
wy, to co zostanie z demokracji? Chy-
ba nikt nie miał wątpliwości, że wła-
śnie z rządem PiS taki scenariusz się
wydarzy. Ale nie myślałem, że oni bę-
dą tak bezczelni, że będą działać, nie
zważając na żadne protesty. 

Poparcie dla Kaczyńskiego jest
mniejsze, niż się wydaje. Ktoś ostat-
nio policzył, że mniejsze niż dla Le Pen
we Francji. A i tak Kaczyński rządzi,
jakby miał większość konstytucyjną.
Ma większą władzę niż Orbán na Wę-
grzech! 

Zależy mi, aby rząd nie niszczył
Polski dla potomnych. Astraty dla nich
już są, bo robimy sobie wstyd na całą
Europę. Byliśmy prymusami, a jeste-
śmy zakałą Unii Europejskiej. Ale to
nie może tak już długo trwać. �

MARTYNA ŚMIGIEL, PCG, ESTERA FLIGIER,
NORBERT FRĄTCZAK, EDYTA BRYŁA
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DLACZEGO TU
PROTESTUJĘ?
Za py ta liś my Po la ków 
pod Sej mem oraz są da mi
w ca łym kra ju

AGNIESZKA MIĘKUS 
43 lata, pracuje w korporacji, 
i jej mama Małgorzata, 74 lata,
emerytka

– Po co przyszłyśmy, mamusiu?
– Żeby pokazać swój sprzeciw wo-
bec tego, co się w Sejmie dzieje.

Żeby prezydent dał trzy razy we-
to. Do pracy rano nie wstaję, mo-
gę przychodzić. 

– Ja pracuję, ale przychodzę,
gdy tylko mogę. Byłam w nie-
dzielę, będę też w piątek. Nie po-
doba mi się, że garstka ludzi maj-
struje nam przy konstytucji.

MŁODZI 
NA PROTESTACH: 
JESTEŚMY TU, BO JUŻ
NIE MAMY ZŁUDZEŃ
– Obawiam się, że polexit, który
jeszcze niedawno wywoływał
śmiech, staje się realnym zagro-
żeniem. Jeszcze rok temu nie po-
wiedziałbym tego, ale dziś już nie
mam złudzeń. Przestałem wie-
rzyć, że gorzej być nie może. Bo
jest coraz gorzej – mówi 23-let-
ni Patryk. Zapytaliśmy młodych,
dlaczego tym razem tak licznie
protestują I sprzeciwiają się zmia-
nom PiS w sądach.

Chcę drugiej Kanady,
nie Białorusi
NATALIA TARMAS, 
24 lata, członkini zarządu 
głównego Komitetu Obrony 
Demokracji, pochodzi ze Śląska 

– Jeżeli PiS uchwali ustawę
o Sądzie Najwyższym, to za-
biorą nam ostatni element trój-
podziału władzy w Polsce. Tym
samym pozbywamy się de-
mokracji. Boję się, że ostatnim
krokiem jest wyjście z Unii Eu-
ropejskiej, i to mnie przeraża:
zamknięte granice, zbliżenie
się do Rosji. To, co się dzieje,
prowadzi właśnie do tego. 

ADRIAN TRYDEŃSKI 
z zarządu regionu KOD 
ze Świnoujścia, 21 lat

– Wyszło do nas w poniedzia-
łek trzech posłów PiS, m.in.
Stanisław Pięta. Jacy aro-
ganccy! Oczywiście mówili, że
wybrał ich suweren i mogą ro-
bić, co chcą. Rzucili, że nie po-
winno nas tu w ogóle być, bo
mamy brudne namioty i na-
ród z nas się śmieje. 

Natalia: – Mam 24 lata i usły-
szałam na demonstracji, że je-
stem ubekiem. To mówią lu-
dzie, którzy wierzą w propa-
gandę partii i telewizji pu-
blicznej. Politycy żerują na
strachu, manipulują ludźmi,
wkręcają, że należy bać się cho-
rób uchodźców, że będą gwał-
cić i mordować. Jeżeli masz ta-
ki codzienny przekaz, zaczy-
nasz się bać! Rozwiązaniem
jest tylko zjednoczenie opo-
zycji. Nie ma innego wyjścia. 

Adrian: – Nie wierzę, że się
uda. Może za dwie, trzy ka-
dencje. 

Natalia: – Za dwie, trzy ka-
dencje będziemy Białorusią.
A ja chciałabym, żeby Polska
była jak Kanada: multikultu-
rowa, kolorowa, gdzie każdy
czuje się równy i nie jest out-
siderem.

TOMEK
SZYMANDERSKI-
PASTRYK
student fizyki, aktywista 
w Amnesty International 

– Pierwszy raz poczułem, że
trzeba być tu, przed Sejmem,
w grudniu zeszłego roku, kie-
dy w Sali Kolumnowej uchwa-
lano ustawę budżetową. Wcze-
śniej nie rozumiałem, jak du-

że zagrożenie niesie ze sobą
to, co władza wyczynia. To był
błąd. Widać to teraz: Trybunał
Konstytucyjny został przeję-
ty przez władzę, nie jest w sta-
nie blokować zmian forsowa-
nych przez rządzących. 

Podobnie jak jeszcze nie-
dawno ja myśli większość mło-
dych. Że Sejm, ustawy to nie
nasz problem. Nasz, bo my bę-
dziemy żyć w tym kraju.

Bo jest coraz gorzej
PATRYK IWANICKI 
23 lata, mieszka i pracuje 
we Wrocławiu 

– Wziąłem urlop iprzyjechałem.
Trzeba tu być. Po prostu. Jeże-
li jest chociaż cień nadziei, że ta
ustawa o Sądzie Najwyższym
nie przejdzie, to trzeba się tego

cienia chwycić. Trybunał Kon-
stytucyjny to był pikuś w po-
równaniu ztym, co się dzieje te-
raz. Bez niezawisłego Sądu Naj-
wyższego możemy pomarzyć
o wolnych wyborach, bo głosy
policzy sobie PiS. Trzeba po-
wiedzieć „stop”, póki można.
Czego się boję? Wyjścia z Unii
Europejskiej. Obawiam się, że
polexit, który jeszcze niedaw-
no wywoływał śmiech, staje się
realnym zagrożeniem. Jeszcze
rok temu nie powiedziałbym te-
go. Teraz przestałem wierzyć,
że gorzej być nie może. Bo jest
coraz gorzej. 

Być może nasza obecność
tu nic nie da. Jednak jestem tu
też po to, by kiedyś móc spoj-
rzeć w lustro i powiedzieć so-
bie: próbowałem. �

WOJCIECH KARPIESZUK
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TU PROTESTOWALIŚMY 

PłockBiałystok



+ Beł cha tów + Ber lin + Bia ła Po dla ska + Bia ły stok + Biel sko -Bia ła 
+Boch nia +Brzeg +Brze sko +Byd goszcz +By tom Chrza nów +Czę -
sto cho wa +Dą bro wa Gór ni cza +Dą bro wa Tar now ska +Dę bi ca +Ełk
+Gdańsk +Gdy nia +Gli wi ce +Głub czy ce +Gniez no +Gor li ce +Gro -
dzisk Wlkp. +Hel +Ja ro sław +Ja sło +Ja strzę bie -Zdrój +Je le nia Gó -
ra +Ka lisz +Ka to wi ce +Kę dzie rzyn -Ko źle +Kiel ce +Klucz bork +Ko -
nin + Kra ków + Kros no + Kut no + Lesz no + Li ma no wa + Lu ba czów
+ Lub lin + Łań cut + Ło bez + Łódź + Mie chów + Mie lec + Mi ko łów 
+ My sło wi ce + Mu szy na + Mysz ków + My śle ni ce + No wa Sól + No wy
Jork +No wy Sącz +No wy Targ +No wy To myśl +Ny sa +Olec ko +Oleś -
no +Ol kusz +Opo le +Ostro łę ka +Ostrów Wlkp. +Oświę cim +Pa bia-
  ni ce + Pi ła + Płock + Poz nań + Pra ga + Prud nik + Prze myśl + Pszczy-
na + Puck + Rop czy ce + Ru da Ślą ska + Ryb nik + Rze szów + Sa nok 
+Sie mia no wi ce Ślą skie +Sie radz +Sie wierz +Sos no wiec +Strzel ce
Opol skie + Su cha Be skidz ka + Su wał ki + Śrem + Tar no brzeg + Tar -
nów + Tczew + To ruń + Wa do wi ce + War sza wa + Wą gro wiec + Wej -
he ro wo + Wę go rze wo + Wie li czka + Wro cław + Wrześ nia + Za brze 
+ Za ko pa ne + Za wier cie + Zduń ska Wo la + Zie lo na Gó ra. �

DZIŚ PROTESTUJEMY TU
Berlin, Nowy Jork, Praga 
- do protestów dołącza się zagranica 
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33671308

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y

Aleje Ujazdowskie
w Warszawie. Niemal
naprzeciwko głównego
wejścia do Kancelarii Rady
Ministrów stoi na trawniku
przyczepa kempingowa
z ogromną biało-czerwoną
tablicą. Warszawiacy
dobrze ją znają, turyści
przyglądają się
z zainteresowaniem. Na
tablicy napis: „Domagamy
się publikacji wyroku.
NIEZWŁOCZNIE”. 

MAŁGORZATA 
KOLIŃSKA-DĄBROWSKA

Przyczepę ustawili ponad rok temu
członkowie Komitetu Obrony De-
mokracji, aby przypominała premier
Beacie Szydło, że nie opublikowała
niewygodnego dla rządzących orze-
czenia Trybunału Konstytucyjnego
z 9 marca 2016 r.

Od połowy marca 2016 r. co-
dziennie rano dyżurujący w przy-
czepie członek KOD zmienia na ta-
blicy liczbę dni, które upłynęły od 
9 marca 2016 r. W czwartek Alek-
sandra Hermanowska-Juziuk umie-
ściła na niej liczbę 497. 

Wniedzielę minie 500 dni od wy-
roku Trybunału.

– Tym razem mam tylko 4-go-
dzinny dyżur – mówiła nam Her-
manowska-Juziuk wczwartkowe po-
łudnie. Jest emerytką, pracowała
w ostrołęckiej elektrowni. W KOD
jest od początku. Była też w „Soli-
darności”, ale – jak podkreśla – TAM-
TEJ „Solidarności”, a nie obecnej.

Do stolicy przyjeżdża z Ostrołęki.
W lipcu jest już czwarty raz w stolicy. 

– Z całej Polski przyjeżdżają do
nas dyżurni. Potrzebni są tym bar-
dziej, że warszawscy KOD-erzy ma-
ją co robić w związku z protestami
przed Sejmem w obronie niezawi-
słości sądów – dodaje.

Kobieta zaprasza mnie na kawę
do skromnie urządzonej przyczepy.
Są tu miejsca do siedzenia, spania
i minikuchenka z butlą na gaz. – Je-
stem już nieco zmęczona i biorę
dzienne dyżury. Początkowo mieli-
śmy tu tylko namiot. Nocowałam 
w nim nieraz – wspomina Herma-
nowska-Juziuk i opowiada, jak pew-
nej marcowej śnieżnej nocy odgar-
niała wokół namiotu śnieg, aby nie
zamarznąć. 

A jak z jedzeniem, wodą do picia
dla dyżurnych? Każdy musi zadbać
o siebie i przywieźć prowiant. 

– Ale warszawiacy nadal nas
wspomagają – zapewnia KOD-erka.
– Przywożą prowiant, wodę i butle

z gazem. Kiedy było zimno, co-
dziennie pojawiała się u nas pewna
pani i przywoziła gar ciepłej zupy
– wspomina. 

Przerywamy rozmowę, bo obok
przyczepy przystaje zaciekawiona
rodzina turystów. Od razu zaczyna
się polityczna dyskusja. Dwójka do-
rosłych ubolewa nad tym, co się
w Polsce dzieje. – Musimy bronić de-
mokracji. To, co robią z sądami, to
skandal! Podziwiamy państwa de-
terminację! – mówią. 

Trybunał Konstytucyjny w wy-
roku z 9 marca 2016 r. uznał, że tzw.
ustawa naprawcza, która de facto pa-
raliżowała TK, jest niezgodna z za-
sadą poprawnej legislacji, m.in. z ar-
tykułami konstytucji stanowiącymi,
że „Rzeczpospolita Polska jest de-
mokratycznym państwem praw-

nym, urzeczywistniającym zasady
sprawiedliwości społecznej” (art. 2),
a „organy władzy publicznej działa-
ją na podstawie i w granicach pra-
wa” (art. 7). Ustawa jest również nie-
zgodna z artykułem 112 konstytucji:
„Organizację wewnętrzną i porzą-
dek prac Sejmu oraz tryb powoły-
wania i działalności jego organów,
jak też sposób wykonywania kon-
stytucyjnych i ustawowych obo-
wiązków organów państwowych wo-
bec Sejmu określa regulamin Sejmu
uchwalony przez Sejm”, oraz z ar-
tykułem 119 u. 1: „Sejm rozpatruje
projekt ustawy  wtrzech czytaniach”.

Premier Beata Szydło powie-
działa wówczas, że posiedzenie sę-
dziów TK nie odbyło się zgodnie
z ustawą PiS i wyroku nie opubliku-
je. Nie zrobiła tego do dziś. �

500 dni przyczepy KOD
Piątek, kilka minut po dziesiątej.
Idę przez wrocławski Rynek.
W jednym z meleksów, które wo-
żą turystów po Starym Mieście
i okolicach, siedzi pięciu młodych
mężczyzn – kierowców. Rozma-
wiają głośno.
Pierwszy: – Ty, ale o co w ogóle cho-
dzi?
Drugi: – No, teraz Sejm będzie wy-
bierał sędziów.
Trzeci: – Jak to?
Drugi: – No tak to, rząd im nakaże.
Czwarty: – I co?
Pierwszy: – Nie będzie ci się po-
dobać, to cię zapuszkują.
Piąty: – O, k...!
Wniosek? Rozmowy obywatelskie
mają sens. �MICHAŁ NOGAŚ

ROZMOWY
OBYWATELSKIE 

Na dzisiejsze wieczorne demonstracje pod
SN na pl. Krasińskich najlepiej pojechać
metrem. Trzeba wysiąść na stacji Ratusz
Arsenał i przejść 600 m ul. Długą.

Na pl. Krasińskich zatrzymują się 
autobusy 116, 178, 180, 503 i518. Mniej  więcej
od godz. 19 mogą one być jednak kierowa-
ne na trasy objazdowe. Najpewniej auto-
busy pojadą objazdem przez pl. Bankowy
i dalej ulicą Andersa do Świętojerskiej. 

Auto można zaparkować na dość du-
żym parkingu na pl. Bankowym. � ŚMIK

Jak dojechać 

Czwartek 20 lipca, vis-à-vis Urzędu Rady Ministrów
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„L’Espresso”

To może wskazać
drogę wielu innym
Kaczyńskim
w Europie
Włoski opiniotwórczy tygodnik publi-
kuje obszerną analizę zatytułowaną
„Tak Polska rozmontowuje demokra-
cję”. „Przykład tego kraju pokazuje, jak
można zainstalować reżim bez  wytacza -
nia armat, więźniów politycznych icen-
zu ry” –pisze Wlodek Goldkorn. Ipod-
kre śla: „Uwaga, Polska to nie jest zaco-
fa ny kraj; nie chodzi też oreminiscencje
epoki komunizmu. To interesujące
exemplum, jak krok po kroku da się
rozmontować demokrację, niszcząc
państwo prawa, instalując reżim, któ-
ry nie odpowiada przed nikim z wy-
jątkiem najwyższego przywódcy (...).
To może wskazać drogę innym Ka-
czyńskim, jakich wielu można znaleźć
na naszym kontynencie”.

Ten mechanizm opiera się jego zda-
niem na trzech filarach. Pierwszy to
zmęczenie obywateli polityką ipolity-
kami; rozczarowanie tym, iż nie potra-
fią dotrzymać swoich obietnic. Drugi
to przekonująca narracja partii rzą-
dzącej, która chce obalić procedury de-
mokratyczne. Trzeci – gotowość wielu
do uległego poddania się woli przy-
wódcy, a nawet zadowolenia z możli-
wości czynienia zła.

Agencje DPA, Reuters

Dziesiątki tysięcy
Polaków na ulicach
Niemiecka agencja prasowa DPA do-
nosi o dziesiątkach tysięcy Polaków,

którzy zgromadzili się w czwartkowy
wieczór, by zaprotestować przeciwko
ustawie oSądzie Najwyższym uchwa-
lonej tego dnia przez Sejm. Relacjonu-
je, że ustawa spotkała się z ogromną
krytyką ze strony Brukseli, która za-
groziła Warszawie sankcjami zmierza-
jącymi nawet do odebrania prawa gło-
su w Radzie Unii Europejskiej.

Wpodobnym tonie protesty wPol-
sce opisuje Reuters. Agencja przed-
stawia także płynące z kraju i zagrani-
cy głosy krytyczne wobec rządu PiS,
który spycha Polskę w stronę autory-
taryzmu i połączył „nacjonalistyczną
retorykę z lewicową polityką gospo-
darczą”. Agencja przypomina też, że
odkąd PiS doszedł do władzy w2015r.,
podporządkował sobie prokuraturę
oraz media publiczne, atakże zaostrzył
prawo dotyczące zgromadzeń pu-
blicznych.

„Le Monde”

Komisja Europejska
grozi Polsce
zepchnięciem 
na margines UE
Centrolewicowy francuski „Le Mon-
de” eksponuje wtytule na czołówce, że
„Komisja Europejska grozi Polsce ze-
pchnięciem na margines Unii Euro-
pejskiej”. Gazeta podkreśla, że Komi-
sja bierze pod uwagę użycie artykułu 
7 traktatu o UE, a pierwszy wiceprze-
wodniczący Komisji Frans Timmer-
mans uznał, iż państwo prawa i nieza-
leżność systemu sądowego są wPolsce
zagrożone. „Le Monde” wyraża jednak
wątpliwość, czy na poziomie Rady Eu-
ropejskiej procedura nigdy do tej po-
ry niestosowana będzie mogła być do-

prowadzona do końca, ponieważ moż-
na przypuszczać, że spotka się ze sprze-
ciwem Węgier Viktora Orbána.

„Süddeutsche Zeitung”

Wiele zależy 
od prezydenta Dudy
Monachijski dziennik przypomina, że
o tym, czy nowe przepisy wejdą w ży-
cie, przesądzi ostatecznie prezydent
Andrzej Duda, który ma prawo weta
iwcześniej zagroził, że ustawy nie pod-
pisze. Jednak zdaniem krytyków pre-
zydenta mogą to być wyłącznie dzia-
łania pozorowane i ustawa wejdzie
w życie. Gazeta cytuje również słowa
rzeczniczki amerykańskiego Depar-
tamentu Stanu Heather Nauert, która
stwierdziła, iż nowa ustawa „może osła-
bić rządy prawa w Polsce”.

„El País”, „La Repubblica”:

Polska ignoruje
Brukselę
Hiszpański dziennik „El Pais” wybija
tytuł: „Polska ignoruje Brukselę i pro-
ceduje antydemokratyczne reformy”.
Czytamy, że polski parlament zmierza
ku autorytaryzmowi, ignorując ostre
ostrzeżenia ze strony Unii Europejskiej
i sprzeciw protestujących na ulicach
obywateli, wprowadzając reformy nisz-
czące system sądowniczy.

Podobnie przedstawia sytuację
włoski dziennik „La Repubblica”. Sze-
roko opisuje ostatnie wydarzenia,
podkreślając, że dziesiątki tysięcy lu-
dzi wyszły na ulice miast w całej Pol-
sce i że poczynania władzy budzą nie-
pokój w Brukseli. �

ALA, MIH, PMOSZ

ŚWIATOWE MEDIA O PROTESTACH W POLSCE

ROZMONTOWUJEMY
DEMOKRACJĘ

Przykład Polski pokazuje, jak można zainstalować reżim 
bez wytaczania armat, więźniów politycznych i cenzury
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– Największym sukcesem tej fali
demonstracji jest to, że dołączyli
do niej młodzi ludzie. Bo uznali, 
że walka toczy się o sprawy, które
także ich dotyczą – mówi Alek-
sander Smolar.

ROZMOWA Z
ALEKSANDREM SMOLAREM
prezesem zarządu Fundacji 
im. Stefana Batorego

WOJCIECH MAZIARSKI: Czeka nas dłu-
gi marsz, żeby odzyskać demokrację.
Jak protestować?
ALEKSANDER SMOLAR: Duchowy oj-
ciec Unii Europejskiej Jean Monnet
mawiał, że niczego nie można zro-
bić bez ludzi, a niczemu nie można
zapewnić trwałości bez instytucji.
Takimi instytucjami są partie poli-
tyczne i organizacje społeczne.
Doświadczenie uczy, że takie spon-
taniczne i masowe ruchy protestu
wywołane jednym wydarzeniem
bardzo szybko wybuchają, apóźniej
dość szybko gasną z powodu braku
struktury, programu ispójnego przy-
wództwa. 
KOD jest już organizacją mającą struk-
tury, a czwartkowa wielka demon-
stracja w Warszawie była organi-
zowana przez koalicję opozycyjnych
partii politycznych.

– To prawda, ale na razie jeszcze
struktury KOD mają większe znacze-
nie wregionach. Na szczeblu  central -
nym ta organizacja jest słabo widocz-
na jako istotny podmiot życia poli-
tycznego. Pojawia się też pytanie, czy
partie opozycyjne potrafią zapewnić,
że pójdą do wyborów jako sojusz. 

No i potrzebna byłaby jakaś in-
stytucjonalna forma zagwaran-

towania dostępu do mikrofonu przed-
stawicielom nowych sił, które biorą
udział w protestach. Przede wszys-
tkim młodzieży. Te środowiska są
licznie reprezentowane w tłumie, ale
nie na mównicy. W niedzielnym
wiecu występowali sami weterani.
Tymczasem największym sukcesem
tej fali demonstracji jest to, że dołączyli
do niej młodzi ludzie, uznając, że wal-
ka toczy się o sprawy, które także ich
dotyczą.

Pilnym zadaniem jest rozpoczęcie
prac nad programem, jak ma wyglądać
Polska po PiS-ie. Bo do tego, co było,
powrotu już nie ma. PiS to zniszczył.
Nie wystarcza już stwierdzenie, że chce-
my powrotu do normalności. Trzeba
stworzyć nową normalność, a więc
musimy rozpocząć na wszystkich
poziomach ogólnospołeczną debatę,
jak ta normalność ma wyglądać.
Parlament kończy obrady i jedzie na
wakacje. Czy wtej sytuacji podgrzewać
nastroje, by utrzymać stan mobilizacji
społecznej, czy ogłosić przerwę do
września? 

– Podgrzewanie będzie mało sku -
teczne, amoże nawet ujawnić słabość.
Gdy ludzie protestują i nie widzą, by
przynosiło to jakieś skutki, przychodzą
zmęczenie i zobojętnienie.

Stan mobilizacji należy utrzymy-
wać tylko do momentu ogłoszenia
przez Andrzeja Dudę decyzji o pod-
pisaniu ustaw bądź o wecie. Później
potrzebny jest podział ról. W imieniu
różnych grup społeczeństwa powinni
się wypowiadać ludzie rozpoznawal-
ni, dysponujący autorytetem. Te ich
wypowiedzi powinny już inicjować de-
batę o kształcie Polski po PiS-ie. Trze-
ba w tę debatę zaangażować szerokie
kręgi społeczne. Także środowiska in-
teligenckie. Partie polityczne już  teraz
powinny zwoływać „stany generalne”
Polski demokratycznej, by dyskutować
o przyszłości kraju. 

W ten sposób stworzono by insty-
tucjonalną perspektywę dalszego
oporu, który nie sprowadzałby się już
tylko do protestu. �

I co zrobimy, 
jak Duda podpisze?
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Grupa podchorążych ze Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej w War-
szawie musiała ustawiać barierki
przed Sejmem. – Od 1989 r. nie było
przypadku, by strażacy zostali uży-
ci do działań politycznych – mówią.

MONIKA BORYS

Rozkaz o wysłaniu strażaków do roz-
stawiania barierek wnocy z14 na 15 lip-
ca został wydany przez komendanta
głównego Państwowej Straży Pożarnej
gen. bryg. Leszka Suskiego w porozu-
mieniu z ministrem spraw wewnętrz-
nych Mariuszem Błaszczakiem. Ba-
rierki mają oddzielać Sejm od ludzi,
którzy demonstrują w obronie Sądu
Najwyższego.

Do ich stawiania oddelegowano po-
nad 40 podchorążych z SGSP, która
tworzy tzw. centralny odwód komen-
danta głównego. To zespół ratowniczy,
który pełni służbę każdego dnia iwra-
zie potrzeby jest wzywany do akcji wca-
łej Polsce, np. do powodzi, pożaru lub

katastrofy budowlanej. Dyspozycję
o wyjeździe do akcji wydaje Krajowe
Centrum Koordynacji Ratownictwa
i Ochrony Ludności. Ostatnio pod-
chorążowie interweniowali np. w Lu-
blinie, gdzie 24 maja zawaliła się ka-
mienica przy ul. Lubartowskiej 45.

Podchorążowie zostali poinformo-
wani, że podczas ustawiania barierek
nie mogą rozmawiać z demonstrują-
cymi ani zmediami. Nie mogli też mieć
żadnych znaków straży pożarnej. –Na
początku byliśmy ubrani wtzw. umun-
durowanie koszarowe, na którym wi-
doczne są emblematy straży. Usłysze-
liśmy, że nie ma czasu, by przebrać się
w stroje cywilne, i musimy zedrzeć
z mundurów wszystkie znaki świad-
czące o tym, że jesteśmy strażakami
–opowiada jeden zpodchorążych wy-
słanych pod Sejm.

Rzecznik prasowy komendanta
głównego straży pożarnej Sławomir
Brandt: – Podchorążowie ze Szkoły
Głównej Służby Pożarniczej w War-
szawie zostali wysłani tam w celu do-

skonalenia umiejętności iwsparcia dzia-
łań policji.

Strażacy, zktórymi rozmawialiśmy,
są oburzeni, że zostali wysłani do takiej
akcji. – Straż pożarna to służba ratow-
nicza, która szczyci się największym
zaufaniem społecznym –podkreśla je-
den z nich. – Czuliśmy się upokorzeni. 

Wtych wydarzeniach pobrzmiewa
echo strajku, który w1981r. podjęli pod-
chorążowie zWyższej Oficerskiej Szko-

ły Pożarniczej w Warszawie. Obie hi-
storie łączy próba militaryzacji służby
ratowniczej oraz postać obecnego ko-
mendanta głównego PSP Leszka Su-
skiego. W1981r. władze PRL dążyły do
tego, by objąć WOSP przepisami do-
tyczącymi uczelni wojskowej, i chcia-
ły wykorzystywać strażaków do tłu-
mienia strajków na innych uczelniach.
Studenci się na to nie zgodzili. Chcieli,
by obowiązywała ich ustawa o szkol-

nictwie wyższym. Oznaczało to de fac-
to, że szkoła staje się jednostką para-
militarną, ajej studenci mogą być uży-
ci np. do tłumienia strajków na innych
uczelniach.

Strajk został spacyfikowany 2 grud-
nia 1981 r. Szkołę szturmowały wtedy
oddziały milicji wyposażone w wozy
opancerzone oraz kordony ZOMO, mi-
licjanci lądowali helikopterami na da-
chu. Historycy uznają strajk strażaków
za pierwszy bunt służb mundurowych
wbloku wschodnim, ajego stłumienie
za próbę generalną przed wprowa-
dzeniem stanu wojennego.

Jednym z czterech na ponad 300
podchorążych, którzy nie przyłączyli
się wtedy do protestu, był Leszek Su-
ski. Na komendanta głównego PSP zo-
stał mianowany w grudniu 2015 r. Sto-
pień generała brygadiera – najwyższy
w straży pożarnej – odebrał z rąk pre-
zydenta Dudy. Na uroczystościach upa-
miętniających 35. rocznicę wybuchu
strajku w Wyższej Oficerskiej Szkoły
Pożarniczej się nie pojawił. �

Kim jest generał, który wysłał strażaków pod Sejm

Grudzień 1981 r. Pacyfikacja strajku w szkole pożarniczej. Milicyjny
helikopter nad dachem szkoły
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O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y

Gdy zamykaliśmy to wydanie, wSe-
nacie wciąż trwała debata nad usta-
wą o SN. Wiceminister sprawiedli-
wości Marcin Warchoł przyznał, że
nowe prawo prawdopodobnie wy-
musi zmianę członków PKW.

WOJCIECH CZUCHNOWSKI 

Warchoł odpowiadał na pytania se-
natorów PO przed głosowaniem
nad przyjętą już przez Sejm usta-
wą PiS, która rozwiązuje obecny
SN.  Senator Jerzy Wcisła (PO) pod-
czas debaty zwrócił uwagę, że wśród
dziewięciu członków PKW jest
trzech sędziów SN (w tym jeden jest
wiceprzewodniczącym PKW). Wci-
sła zapytał, czy odwołanie tych sę-
dziów zSądu Najwyższego będzie
skutkować ich odejściem z PKW.
Wiceminister Warchoł odparł, że
tak może być, chociaż nie jest pew-
ny, jak zinterpretować ten zapis usta-
wy. –Wydaje się, że odwo łanie tych
trzech sędziów spowoduje ko-
nieczność wyboru nowych człon-
ków PKW – powiedział.

Sąd Najwyższy decyduje oważ-
ności wyborów ireferendów ogól-
nopolskich. Zkolei Państwowa Ko-
misja Wyborcza jest jednym zostat-
nich organów państwa, na obsadę
którego partia rządząca nie ma
wpływu. PKW zajmuje się organi-
zacją wyborów i badaniem spra-

wozdań finansowych partii (z kampa-
nii wyborczych izwykorzystania sub-
wencji budżetowej). Po trzech człon-
ków PKW wybierają prezesi Trybuna-
łu Konstytucyjnego (przejęty przez
PiS), Sądu Najwyższego (ma być prze-
jęty przez PiS) i Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego. Odwołania partii od
decyzji PKW rozpatruje SN.

Podczas senackiej debaty wyszła
również rażąca sprzeczność wustawie
o SN. Senator Marek Borowski zwró-
cił uwagę, że wartykule 12 widnieje za-
pis, iż prezydent wybiera Iprezesa Są-
du Najwyższego spośród pięciu kan-
dydatów, a w artykule 18, że spośród...
trzech. 

Po południu na stronie interneto-
wej SN został opublikowany list prezes
Małgorzaty Gersdorf do prezydenta
Andrzeja Dudy. Gersdorf apeluje ospo-
tkanie i dyskusję nad kształtem wy-
miaru sprawiedliwości. „Panie prezy-
dencie, dziś staje pan przed próbą, któ-
rej wierzę, że pan sprosta” – napisała
I prezes SN.

O weto wobec trzech ustaw PiS-u
dotyczących wymiaru sprawiedliwo-
ści (o Krajowej Radzie Sądownictwa,
ustroju sądów powszechnych iSądzie
Najwyższym) jeszcze raz zaapelował
do prezydenta Dudy szef Platformy
Obywatelskiej Grzegorz Schetyna: –Ma
wielką szansę, by pokazać, że chce być
prezydentem również tej części Polski,
która na niego nie głosowała. �  DAN

Zamach również 
na wybory?

Mamy lato jak w miastach
południowej Europy: też dużo
teraz spacerujemy nocami
po ulicach. Tylko okazja
dosyć smutna. 

EDYTA RÓŻAŃSKA, PCG

To jeden z komentarzy zasłyszanych
na czwartkowej demonstracji. To była
długa noc, która zaczęła się o20 pod Pa-
łacem Prezydenckim, potem były Sejm
i Sąd Najwyższy. Pod Pałacem Prezy-
denckim zaczęło się od pozdrowień dla
„prezydenta, który pojechał na Hel”.
W tym czasie w publicznej telewizji
premier Beata Szydło ogłasza, że rząd
„nie da się zastraszyć polskim i zagra-
nicznym obrońcom elit”. Krakowskie
Przedmieście jest szczelnie wypełnio-

ne ludźmi. Ruch uliczny jest komplet-
nie zablokowany.

Pod Sejmem konstytucję czyta ak-
torka Danuta Stenka.  Spływają dane
o frekwencji z całej Polski: Warszawa
–50 tys. (według ratusza, policja twier-
dzi, że 14 tys.), Katowice –2 tys., Poznań
–10 tys., Toruń –2 tys., Olsztyn –ok. 1 tys.,
Opole –2 tys., Rzeszów –500 osób, Hel
– 300. Pod Sejmem powstaje „łańcuch
światła”. – Chcemy weta! – skanduje
tłum. – Młodość zmiecie dyktaturę!

Przez megafon podano informację,
że ktoś został zatrzymany. Tłum krzy-
czy: –Wypuścić zatrzymanych! My nie
chcemy komunizmu! Rozmawiajcie
z suwerenem!

Gęsto jest na ul. Górnośląskiej – na
tę ulicę wychodzą okna senackiej ko-
misji, która właśnie obraduje nad usta-
wą o Sądzie Najwyższym. Część ma-
nifestantów przemieszcza się pod Sąd

Najwyższy. Ktoś krzyczy za nimi: „Trzy-
majcie się, mordy!”.

Ok. 1.30 zgromadzeni pod Sejmem
blokują wyjazd z budynku. Siadają na
ziemi ikrzyczą: „Konstytucja! Konsty-
tucja!”. Tłum wysuwa na Wiejską wiel-
ki kontener na śmieci. Policja po kolei
wyciąga ludzi blokujących drogę. Ba-
rykada przetrwała pół godziny.

Protestujący krzyczą do polity-
ków opuszczających Sejm w czar-
nych limuzynach: „Zdrajcy!”.

Policja poinformowała dziś, że
w czasie protestów w Warszawie
270 osób zostało wylegitymowa-
nych, 52 osoby przyjęły mandaty
związane z blokowaniem jezdni,
a w stosunku do ok. 200 osób zo-
staną skierowane wnioski o ukara-
nie do sądów.

Dziś o godz. 19 manifestacja pod
Sądem Najwyższym. �

Barykada w obronie
sądów i konstytucji  

W nocy z czwartku na piątek tłum wysunął na Wiejską kontener na śmieci. Oglądaj: Wyborcza.pl/wideo

Chyba po raz pierwszy na mapie ak-
tywności na Snapchacie widać było ta-
ki tłum pod Pałacem Prezydenckim.
Wzmożoną aktywność młodych widać
było też wPoznaniu, Krakowie czy Wro-
cławiu, wmiejscach, gdzie odbywały się
protesty. Podobnie było na Instagramie,
gdzie królowały hasztagi: #wolność, #de-
mokracja, #protest. Jak pisze serwis „Po-
lityka w sieci”, takiej aktywności osób
wwieku 16-30 lat we wspólnej sprawie

nie widać było na tym portalu od czasów
„czarnego protestu”. Młodych inspiro-
wali ich idole. Maffashion, jedna znajpo-
pularniejszych blogerek modowych,
wrzuciła na Instagrama zdjęcie z prote-
stu pod Sejmem. Jej post polubiło 44 tys.
osób.  Poruszenie widać było także na
Twitterze (10 najpopularniejszych tagów
ostatnich dni dotyczy protestów) i na
Facebooku. Np. hasztag #3xWETO do-
tarł do 5,4 mln osób. � JAKUB WĄTOR
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