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Fenomenem społecznym, który poja-
wił się w październiku także na Pod-
karpaciu bez wątpienia były protesty 
kobiet. 1, 3 i 24 dzień tego miesiąca 
to daty, w których na ulice Rzeszo-
wa, Przemyśla oraz innych miast re-
gionu wyszły setki kobiet i mężczyzn 
protestować przeciwko ustawie abor-
cyjnej oraz przeciw pogardzie dla 
kobiet. W KODkarpaciu zamiesz-
czamy re�eksje organizatorek pro-
testów związane z ich przebiegiem.  

Czarny Protest

na Podkarpaciu

Żyły sobie w swoim mieście na krańcu 
Polski. Pracowały zawodowo i w domu. 
Wychowywały dzieci, opiekowały się 
starymi rodzicami. To te starsze. Te 
młodsze uczyły się, zakochiwały i ma-
rzyły o wspaniałej przyszłości, jaka je 
czeka. Polityka, ta wielka i ta mała, 
płynęła gdzieś obok. Coś tam słysza-
ły – jakiś trybunał, jakaś ustawa, jakaś 
komisja.

Krótki tekst o kobietach 

ciąg dalszy na  str. 6

 Czterdzieści lat wcześniej 
w małej osadzie Popowo na Kujawach 
urodził się bohater tej historii. Kil-
ka domów i ubłocona ścieżka przez 
pola do szkoły w Chalinie. Bieda sta-
linowskiej Polski i kariera elektryka 
rozpoczęta w lipniańskiej zawodówce, 

a potem w POMie nieopodal. Kariera, 
która pchnie go pod koniec lat sześć-
dziesiątych do gdańskiej stoczni. Le-
szek z Popowa. Los zechce, a właściwe 
to coś, co Lechu ma, to coś co robi, to 
coś co w nim siedzi i promienieje wo-
kół, że paręnaście lat później Giedroyć 
napisze do Miłosza w środku karna-
wału Solidarności, że ma taki pomysł, 
żeby Wałęsie Nobla dać i że on sam 
pewnie nie będzie mógł pojechać, ale 
Danka z synem by pojechała. Starzy 
mędrcy.

5 października 1983 roku w starym, klasycystycznym budynku Komitetu Noblow-
skiego przy Henrik Ibsens gate 51 w Oslo otwierają się najważniejsze o tej porze roku 
drzwi, w których pojawia się przewodniczący komitetu Egil Aarvik i w napiętej ciszy 
oczekiwania mówi – Lech Walesa. Wybuch radości i entuzjazmu słychać na pewno 
w położonej vis a vis, wielkiej i strzeżonej jak Fort Knox ambasadzie amerykań-
skiej. „Komitet uznaje Wałęsę – mówi Aarvik - za wyraziciela tęsknoty za wol-

nością i pokojem, która – mimo nierównych warunków – istnieje niepokonana 

we wszystkich narodach świata. W czasach, w których odprężenie i pokojowe 

rozwiązywanie kon%iktów są bardziej potrzebne niż kiedykolwiek wcześniej, 

wysiłek Wałęsy jest zarówno natchnieniem, jak i przykładem”. Świat oszalał.

ciąg dalszy na str. 3

Henryk Wujec przyjechał do Krosna 
24 października 2016 r. Na spotkanie 
z opozycjonistą z czasów PRL i byłym 
doradcą prezydenta Bronisława Ko-
morowskiego przybyła prawie setka 
osób. Publikujemy fragmenty wypo-
wiedzi.

Henryk Wujec:

KOD powinien stworzyć 
polskie „Drzewo Oliwne”

ciąg dalszy na str. 12
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 Podam tylko ostatnie trzy 
znane przykłady takiego całkowitego 
braku troski o drugiego człowieka:
1. Abel, pochodzący z Maroka, wła-
dający kilkunastoma językami, po 
ukończeniu pracy znalazł się w Polsce. 

Otrzymał tu dobrze płatną pracę, ale 
ma ciemną karnację i dlatego został 
pobity. Otarł się o śmierć. Stracił też 
wszystko, pracę, mieszkanie i wylądo-
wał na ulicy jako kaleka.
2. Przedszkolanka, młoda, zadowo-
lona z pracy kobieta zgłosiła się na 
apel aby oddać krew. Uratowała życie 

65-letniej kobiecie, ale straciła pracę, 
bo przyniosła zaświadczenie o dwu-
dniowej nieobecności.
3. Profesor Uniwersytetu Warszaw-
skiego jadący tramwajem z kolegą 
rozmawia z nim po niemiecku. Zo-
staje brutalnie pobity z tego powodu 
przez innego pasażera.
 Te przykłady powinny nam 
uświadamiać, że w każdej chwili mo-
żemy poważnie zachorować, stracić 
pracę, być pobici lub ulec wypadkowi. 
Dlatego każdy z nas potrzebuje uczu-
cia i wsparcia jak powietrza do od-
dychania. Inaczej zginiemy w nawale 
wrogości i oskarżeń. Nasz ruch spo-
łeczny oznacza, że nie możemy jako 
społeczeństwo, jego obywatele żyć bez 
siebie nawzajem, musimy uczciwie 
i w zaufaniu współdziałać i to jest je-
dyna nadzieja dla Polski. Ta myśl po-
winna być pierwszym przykazaniem 
w działalności członków i sympaty-
ków Komitetu Obrony Demokracji.  

Dlaczego jestem w KODzie?

Początek października 2016 roku i mamy kolejne protesty w całej Polsce. Wiel-

kie protesty kobiet polskich, naszych córek, żon, matek a także popierających ich 

mężczyzn. Ile jeszcze szalonych, bezprawnych ustaw wymyśli partia „dobrej zmia-

ny” aby nas do dna skłócić, podzielić, pozbawić ludzkiej godności? Piszę o tym, bo 

w naszej Ojczyźnie nastały czasy barbarzyństwa, gdzie nie liczy się dobro innych 

ludzi jako istot odczuwających. Obserwujemy coraz więcej nieszczęść, patologii, 

przemocy i szaleństwa. Politycy przez całe lata uczyli nas, że mamy być piękni, 

zdrowi, zawsze pierwsi. Aby nie oglądając się na innych zarabiać duże pieniądze. 

Reszta społeczeństwa, to jest: starzy, chorzy, bezdomni mogą iść – „do piachu”, na 

zupę wigilijną, do Caritasu, lub normalnie, czyli „spieprzaj dziadu”.

Jan Rochecki

 Jednym z rodzajów aktyw-

ności Komitetu Obrony Demokracji 

są akcje informujące społeczeństwo 

o działaniach naruszających swobody 

obywatelskie i reguły państwa prawa. 

Robimy to czasem przez organizowa-

nie Punktów Informacyjnych (PIKOD) 

w różnych miastach Podkarpacia. 

 We wrześniu spotykając się 
w takich punktach zauważyliśmy, że 
wielu mieszkańców regionu interesuje 
się tymi akcjami, potrzebuje takich in-
formacji. Niby wszystko jest dziś w sie-
ci i daleko jest też do tego momentu, 
kiedy zostanie zamknięta ostatnia 
niezależna gazeta w Polsce (Orbanowi 
zajęło to 6 lat, ale Kaczyński się śpie-
szy), to nasze Punkty wzbudzały cie-
kawość, były pytania o to, co można 
podpisać, zadeklarować. Jednocześnie 
wiele z tych osób obawiało się stanąć 
z nami na dłuższą rozmowę i jawnie 
przyznać się do poglądów opozycyj-
nych, które przecież w tej części Polski 
są niekonformistyczne. Dlatego w tym 
samym miesiącu na spotkaniach gru-

py rzeszowskiej pojawił się pomysł 
by przygotować  PIKODową gazetkę 
- ulotkę do rozdawania w Punktach. 
Chyba nikt z pomysłodawców nie 
spodziewał się takiego zainteresowa-
nia KODkarpaciem jakie obserwowa-
liśmy podczas naszych akcji. Skutek 
tego jest taki, że prezentujemy teraz 
drugi egzemplarz KODkarpacia. 
 Publikacja ta ma dwa zasad-
nicze cele: po pierwsze informować 
o tych zjawiskach, które wiążą się z nie-
przestrzeganiem Konstytucji RP, ła-
maniem praw i swobód obywatelskich 
oraz powoli w sposób bezpośredni 
dotykają Polaków. Po drugie chcemy 
tą drogą informować o działalno-
ści Komitetu Obrony Demokracji na 
Podkarpaciu. W warunkach realnego 
skrętu naszego ustroju politycznego 
w kierunku rosyjskiej czy białoruskiej 
„demokracji sterowanej” zakładamy, 
że nasza działalność nie może ograni-
czać się do protestu, ale orientować się 
coraz bardziej na edukację społeczną 
w zakresie praw obywatelskich oraz 

na pomoc osobom poszkodowanym 
przez niedemokratyczne praktyki. 
W numerze znajduje się zatem za-
równo kalendarium naszych ostatnich 
akcji (na stronie 15), jak i bardziej 
szczegółowe relacje z tych wydarzeń.
 Istotnym czynnikiem desta-
bilizacji społecznej, jaki wykorzy-
stują obecne władze jest „zarządza-
nie nienawiścią” – wprowadzanie do 
dyskursu publicznego negatywnych 
opinii na temat wszystkich środowisk 
kontestujących działania rządzących. 
Ma to na celu poróżnienie społeczeń-
stwa i wywołanie wojny wszystkich 
przeciw wszystkim. Jako Komitet 
Obrony Demokracji szczególnie do-
świadczamy tych praktyk. Co najwy-
żej możemy być dumni, że obelgi na 
nas kierują same usta Pana Posła Ka-
czyńskiego. Jednak poza tym teatrem 
medialno-politycznym jesteśmy nor-
malnymi ludźmi, którzy uznali, że 
istnieją poważne powody by otwarcie 
przeciwstawić się odchodzeniu od de-
mokracji. Dlatego KODkarpacie jest 
też swojego rodzaju forum, na którym 
nasze Koleżanki i Koledzy przedsta-
wiają swoje poglądy, swoje motywy, 
które skłaniają ich do działania w na-
szym Ruchu.      

Od Redakcji
Dariusz Wojakowski
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 Miałem wtedy dziesięć lat. 
Mało rozumiałem faceta z wąsami, 
wielkim długopisem i Matką Boską 
w klapie. Wiedziałem tylko, że teraz 
wolno mówić o wszystkim, o czym się 
do tej pory milczało. I padały słowa, 
które publicznie nigdy wcześniej nie 
padły. Dość mądre i całkiem niepo-
wtarzalne. Wtedy dorosłem. 
 A potem zdarzyło się coś, 
czego nikt się nie spodziewał. Przy-
szedł 1989 rok i zmieniliśmy świat. 
My wszyscy, z Leszkiem z Popowa na 
czele. Bo Lech trwał i trwać musiał. 
I Noblista z Gdańska ruszył za ocean. 
Bo Europa w trakcie walki jeszcze, a tu 
gwoździa czas przybić i potwierdzić, że 
jesteśmy wolni. Albo zaraz będziemy.
 „My naród! - Oto słowa, od 
których chcę zacząć moje przemówie-
nie. Nikomu na tej sali nie muszę przy-
pominać skąd one pochodzą. Nie muszę 
też tłumaczyć, że ja elektryk z Gdańska 
też mam prawo się na nie powoływać. 
Stoję przed Wami jako trzeci w historii 
cudzoziemiec, którego zaproszono, aby 
przemówił przed połączonymi izbami 
Kongresu Stanów Zjednoczonych. Chcę 
tu powiedzieć, że zrodzony przez naród 
polski ruch społeczny o pięknej nazwie 
”Solidarność” jest ruchem skutecznym. 
Jego walka po długich latach przynio-
sła owoce, które każdy może zobaczyć 
na własne oczy. Wskazała kierunek, 
sposób działania, które obecnie mają 
wpływ na miliony ludzi na całym świe-
cie”.
 Nikt nie przypuszczał wtedy 
na początku, że sami sobie to cudow-

ne dziecko osierocimy. Nikt nie przy-
puszczał wtedy na początku, że się to 
rozpadnie na miliony cząsteczek. Nikt 
nie przypuszczał wtedy na początku, 
że rozjedziemy się w swoich potrze-
bach i pragnieniach tuż po tym, kiedy 
liźniemy koniuszkiem warg to, o co 
walczyliśmy.
 „Wtrącano nas do więzień, 
bito, czasem zabijano, a my nigdy niko-
go nawet nie uderzyliśmy. Niczego nie 
zburzyliśmy, nie wybiliśmy nawet jed-
nej szyby, ale byliśmy za to uparci, bar-
dzo uparci. Wiedzieliśmy, czego chcemy 
i nasza siła okazała się większa. Byłem 

wtedy, w 1980 roku nikomu, poza ko-
legami ze stoczni, nieznany. I byłem 
wtedy też trochę szczuplejszy. Miało 
to znaczenie… Otóż, choć wyrzucony 
wtedy z pracy za wcześniejsze próby 
zorganizowania robotników do walk 
o ich prawa, przeskoczyłem płot i wró-
ciłem do stoczni. Tak to się zaczęło. 
Kiedy myślę o drodze jaką przebyliśmy, 
często wspominam, jak przeskakiwa-
łem przez ten płot. Teraz inni przeska-
kują płoty i burzą mury. Czynią tak, bo 

wolność jest prawem człowieka”.
 I niby to wszystko już zosta-
ło tysiąc razy powiedziane i wszyscy 
wiedzą, dlaczego Lech Wałęsa jest tak 
ważny - w sumie najważniejszy, a jed-
nak wciąż trzeba tłumaczyć od nowa. 
Bo jakoś tak się dzieje, że dawni boha-

terowie nadal są potrzebni, bo rosną 
wciąż nowe płoty do przeskakiwania. 
I być może sam Pan Prezydent już ze 
skakaniem teraz słabiej, ale popro-
wadzić nas może. I nauczyć. Bo jacyś 
gówniarze zawłaszczyli znaczek z soli-
darycą i nie szanują przeszłości.
 Nie szanują Jacka w piwnicy 
na piasku czekającego na serię, która 
go zabije. Nie szanują tak jak ci, którzy 
nie puszczają go potem do umierają-
cej Gajki. Nie szanują Adama, spawa-

Kuba Karyś

dokończenie ze str. 1
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cza u Róży Luksemburg, który dłużej 
w ludowym pierdlu siedział niż oni 
"działają". Nie szanują Mazowieckie-
go, Geremka, ks. Tischnera, Barto-
szewskiego, Giedroycia w Maisons-
-La�tte i wielu, wielu innych, których 
wymieniać by było godzinami. Bez 
których by ich i nas nie było. Nie sza-
nują, bo są gówniarzami.
 Nie szanują też faceta z wą-
sami, którego nie rozumiałem trzy-
dzieści pięć lat temu. Tak jak parę razy 
później. Ale żeby nie wiem jak wielkie 
było jego ego. Ma do niego swoje wła-
sne prawo.
 Lechu z Popowa, Gdańska, 
Oslo, z Waszyngtonu... z całego wol-
nego świata.  
 Bo coś takiego jest nad Wi-
słą, że bardzo lubimy kogoś podrzucać 

do góry, a potem upuścić i wdeptać 
w ziemię, ale po ludzku, tak żeby wło-
sy wystawały. (...) Bo ogólnie jesteśmy 
narodem łagodnym, szlachetnym i do-
brodusznym. I to nie jest nawet nasza 
zasługa. Po prostu taką naturę otrzy-
maliśmy od Boga. Najlepszy dowód, 
że powiesiliśmy tylko dwóch biskupów, 
zamordowaliśmy tylko jednego prezy-
denta i spaliliśmy tylko jedną stodołę 
pełną ludzi. Mogą nam wiele zarzucić, 
ale jesteśmy wyrozumiali jak mało kto. 
W naszym kraju można okraść, ukraść, 
zdradzić, oszukać, ostatecznie zamor-
dować i jakoś tam zrozumiemy i wyba-
czymy. (...) Tylko jednego wybaczyć nie 
możemy. Sukcesu. Janusz Głowacki – 
„Przyszłem, czyli jak pisałem scenariusz 
o Lechu Wałęsie dla Andrzeja Wajdy”.

PS
 Złożyliśmy jako Komitet 
Obrony Demokracji Podkarpacie 
wniosek o przyznanie Lechowi Wałęsie 
tytułu honorowego obywatela miasta 
Rzeszowa. Uzasadnienie jest niepod-
ważalne. Jednocześnie troszkę wyja-
śnień dla niedowiarków, które nie po-
winny padać, bo nie wypada, ale gdy 
mnożą się pytania – odpowiedzi wyda-
ją się być uzasadnione. Prawie dziesięć 
lat temu przejrzałem tony dokumen-
tów, archiwalnych nagrań i odbyłem 
kilkadziesiąt godzin rozmów z m.in. 
ambasadorem Norwegii w Polsce w la-
tach 80-tych Kare Dahlenem oraz jego 
zastępcą Hansem Olafem Urstedem, 
Francisem Sejerstedem - ówczesnym 
członkiem komitetu noblowskiego, 
Geirem Lundestadem – dyrektorem 
Instytutu Nobla w Oslo. Poza tym 
oczywiście rozmawiałem z tuzami ów-
czesnego establishmentu z generałem 
Jaruzelskim na czele, a także z naszą 
stroną włączając w to Lecha Wałęsę 
i Panią Danutę. Posiedziałem w archi-
wach zarówno IPN jak i Maisons-Laf-
!tte. Dotarłem do dokumentów, które 
opisywały dokładnie operację „Amba-
sador” i jej twórców. Ta akcja polskiej 
Służby Bezpieczeństwa wymierzona 
była w Lecha Wałęsę i miała zapobiec 
przyznaniu mu Nagrody Nobla. Fał-
szowano zatem dokumenty mówiące 
o współpracy Lecha Wałęsy ze służba-
mi w latach siedemdziesiątych. Do tej 
akcji zatrudnieni zostali najlepsi wów-
czas w Polsce specjaliści od fałszerstw 
(Zespół: Kuca, Burak, Maraszkiewicz, 
Styliński ze specjalnym udziałem Na-
szkowskiego). Mimo że dokumenty 
dotarły do Instytutu Noblowskiego na 
Henrik Ibsen gate rok wcześniej, co 
prawdopodobnie zablokowało Nobla 
w 1982 roku, to po wnikliwej ich we-
ry!kacji, a procedury w Instytucie są 
naprawdę bardzo szczegółowe, decyzja 
o Noblu dla Wałęsy, bez większych dys-
kusji, zapadła już latem 1983 roku.
 I tu nasuwa się najważniejsza 
dla wszystkich pewność. Skoro, jak 
twierdzą idioci, Lech Wałęsa podpisy-
wał dokumenty w latach siedemdzie-
siątych i były one w dyspozycji służb, 
po jaką cholerę było powoływanie 
zespołu fałszującego w ramach akcji 
„Ambasador”. Skoro były oryginały, po 
co komu fałszerstwo?
 Budowanie prawdy na kłam-
stwie nigdy się nie uda. Choć Lech Wałę-
sa i tak się sam obroni, bo jest niepowta-
rzalny. I tego nie trzeba powtarzać.
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 Później, w okresie PRL, 
w 1956 roku nastąpiła  radykalna 
zmiana  stanu prawnego. Uchwa-
lono wówczas ustawę o warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży, 
która była zgodna z duchem drugie-
go, bardzo liberalnego i zgodnego 
z obecnymi manifestami środowisk 
feministycznych, stanowiska. Na sa-
mym początku możemy przeczytać, 
że: „W celu ochrony zdrowia kobiety, 
przed ujemnymi skutkami zabiegów 
przerywania ciąży, dokonywanych 
w nieodpowiednich warunkach lub 
przez osoby nie będących lekarza-
mi(..) ” co jasno podkreśla realizowa-
nie przez ustawę funkcji ochronnej 
w stosunku do kobiet, narażonych na 
niebezpieczeństwo grożące im przez 
korzystanie z usług  tzw. „podziemia 
aborcyjnego”. Kobieta mogła przerwać 
ciążę,  jeżeli zachodziły ku temu  prze-
słanki medyczne, lub warunki życio-
we kobiety były ciężkie, a także gdy 
ciąża pochodziła z czynu zabronio-
nego.  Może moje twierdzenie będzie 
kontrowersyjne, ale często zastanawia 
mnie, dlaczego w czasach, gdy pano-
wał ustrój totalitarny, wolność kobiety 
do decydowania o swoim życiu i ciele 
była bardziej szanowana, niż w de-
mokratycznym państwie, o które wal-
czyło tyle pokoleń  naszych rodaków. 
Warto zwrócić uwagę, że to właśnie 
wtedy, kiedy upadł komunizm, doszło 
do zaostrzenia prawa aborcyjnego, 
poprzez właśnie wypracowanie obec-

nie obowiązującego kompromisu. 
 Mam wrażenie, że im szybciej 
płynie czas, tym bardziej Polska cofa 
się w zakresie szacunku do kobiet oraz 
ich praw, o które walczyły na przeło-
mie XIX/XX w. Dziwi mnie że kraj, 
który jako jeden z pierwszych na świe-
cie przyznał kobietom prawa wybor-
cze, gdzie feminizm wywarł tak silny 
wpływ na społeczeństwo, zamiast iść 
dalej: zagwarantować pełną ochronę, 
wsparcie dla kobiet będących niejed-
nokrotnie w ciężkiej sytuacji material-
nej, chce kobietom zabrać prawo do 
decydowania o sobie. Jednak najbar-
dziej dziwi mnie to, dlaczego ludzie 
chcą zabierać prawo wyboru kobie-
tom? Szanuję zdanie osób, które uwa-
żają, że aborcja nie jest zgodna z ich 
sumieniem. Jednak dlaczego chcą na-
rzucić swój światopogląd innym? Za-
stanawia mnie jeszcze jedna kwestia: 
Dlaczego nie robi się nic konkretnego, 
aby spowodować zmniejszenie licz-
by dokonywanych aborcji? Dlaczego 
w szkołach kuleje edukacja seksualna, 
tak ważna dla młodych ludzi? 
 Dziwi mnie myślenie niektó-
rych  Polaków, że seks jest domeną 
tylko i wyłącznie małżeńskich par. Jest 
to jedna z najbardziej fundamental-
nych biologicznych potrzeb człowie-
ka. Nie można jej zabronić, straszyć, 
ale trzeba uświadamiać ludzi, u któ-
rych ta seksualność się budzi. Trzeba 
przedstawiać merytoryczną wiedzę na 
temat zmieniającego się ciała młodych 
dziewcząt i chłopców, mówić i zwięk-

szyć dostępność środków antykoncep-
cyjnych. Tylko w ten sposób można 
zapobiec niechcianym ciążom: przez 
polepszenie jakości edukacji seksual-
nej oraz tak jak już pisałam wcześniej, 
poprzez ułatwienie dostępu do środ-
ków pozwalających nie dopuścić do 
niechcianej ciąży. 
 Jest mi przykro, że państwo 
w przypadku ciąży z gwałtu, ciąży 
zagrażającej życiu lub zdrowiu mat-
ki, a także w przypadku ciężkiego 
uszkodzenia płodu, nie robi nic, aby 
takiej kobiecie pomóc. Wprowadzenie 
klauzuli sumienia, brak możliwości 
otrzymania informacji, gdzie można 
dokonać legalnej aborcji, zostawienie 
kobiety samej sobie i skazanie jej na 
korzystanie z usług podziemia abor-
cyjnego jest nieludzkie i niehumani-
tarne. Jest to zamach na jej godność 
i podstawowe prawo do decydowania 
o swoim ciele. Najbardziej jednak szo-
kuje mnie postawa obecnego rządu, 
który tak się przejmuje życiem poczę-
tym, ale tylko do momentu urodzenia. 
Nie robi nic, aby pomóc po urodzeniu 
dziecka kobietom w trudnej sytuacji 
materialnej. 500 zł nie jest wystarcza-
jącą sumą do zapewnienia warunków 
życiowych nie uwłaczających ludzkiej 
godności. Jarosław Kaczyński stwier-
dził, że jego partia będzie dążyła do 
tego, aby kobiety donosiły ciążę na-
wet wtedy, gdy u płodu występują po-
ważne wady genetyczne. Prawda jest 
taka, że nasze państwo nie zapewnia 
warunków do rozwoju dziecka nie-
pełnosprawnego. Jest to także jedna 
z ważniejszych przyczyn, dlaczego ko-
biety decydują się na aborcję. I dopóki 
państwo nie zapewni kobietom odpo-
wiednich warunków do posiadania 
potomstwa, zarówno turystyka abor-
cyjna, jak i podziemie aborcyjne będą 
kwitnąć, a całkowity zakaz aborcji 
oraz traktowanie kobiety jako istoty 
niezdolnej do samodzielnego myśle-
nia, która sądzi, że aborcja to środek 
antykoncepcyjny, tylko się do tego 
piekła przyczyni. Tak więc moje dro-
gie, nie składajmy parasolek! Walcz-
my o prawo do decydowania o swoim 
ciele, o prawo do legalnej i bezpiecz-
nej aborcji dla naszych córek i bliskich 
nam kobiet, aby w przyszłości, nie 
musiały się bać o swoje życie.

W Polsce na nowo rozpętała się wielka „burza aborcyjna”. Temat ten nie jest nowy, 
gdyż począwszy od starożytności po obecne czasy, wywołuje dyskusje oraz dzieli 
społeczeństwo. Przez wieki ukształtowały się dwa radyklane poglądy: pierwszy, 
który głosi, że aborcja jest morderstwem i nikt nie powinien się w „życie poczę-
te” wtrącać, oraz drugi mówiący, że aborcja jest tylko i wyłącznie indywidualną 
sprawą kobiety, gdyż to ona musi donosić ciążę, ona musi wszystkie uroki „stanu 
błogosławionego” znosić i nikt oprócz niej, nie ma nic do gadania. Patrząc przez 
pryzmat obecnych październikowych wydarzeń, mam wrażenie, że historia lubi 
się powtarzać. W dwudziestoleciu międzywojennym, również rozgorzał spór od-
nośnie zaostrzenia prawa aborcyjnego. Również wtedy środowiska prawnicze, 
inteligenckie (najbardziej znany był ze swojego oburzenia Tadeusz Boy-Żeleń-
ski) oraz medyczne były mocno temu przeciwne. I również wtedy wypracowano 
kompromis, bardzo podobny do obecnie obowiązującego, jednak nieco radykal-
niejszy - kobieta mogła przerwać ciążę wyłącznie w dwóch przypadkach: bezpo-
średniego zagrożenia życia i zdrowia kobiety oraz gdy ciąża była wynikiem czynu 
zabronionego np. gwałtu, kazirodztwa (art. 231-234 Kodeksu Karnego z 1932 r.). 

Bardzo kontrowersyjny temat
Katarzyna Marcinkowska
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Nie bardzo je to interesowa-
ło, miały przecież swoje sprawy, obo-
wiązki. I nagle pewnego dnia ta poli-
tyka, która gdzieś tam w Warszawie 
była dla nich niewidoczna zawitała do 
ich życia!

Kobiety te dowiedziały się że 
grozi im sprowadzenie do roli inku-
batorów! Że w jakimś chorym umyśle 
powstał projekt zakazujący całkowicie 
zabiegów przerywania ciąży, nawet 
w tych trzech przypadkach dotych-
czas obowiązujących. Nie liczyło by 
się nic – życie, zdrowie, cierpienie 
kobiet byłoby poza ochroną. Liczyła 
by się tylko donoszona ciąża – wszyst-
ko jedno jaka. Ciężkie uszkodzenie 
płodu? Nieważne masz rodzić! Ciąża 
z czynu zabronionego? Nieważne – 
masz rodzić! Ciąża zagraża Twojemu 
zdrowiu lub życiu? Nieważne – masz 
rodzić, nawet jeżeli przypłacisz to ży-
ciem! I wówczas te kobiety z miasta na 
końcu Polski poczuły, że mają dość. 
Jak w całym kraju zagotowały się ze 
złości i oburzenia i 3 października 
ubrane na czarno zgromadziły się na 
Rynku starego miasta.

Było nas ok. 500 osób – ko-

biety młodsze i starsze, mężczyźni 
i chłopcy, rodzice z dziećmi. Wszyscy 
przyszli zaprotestować przeciwko nie-
ludzkim planom naszych decydentów. 
To było niesamowite! Ja i moje kole-
żanki oraz koledzy z przemyskiego 
KOD, którzy wsparliśmy organizacyj-
nie Justynę, dziewczynę, która zdążyła 
zgłosić zgromadzenie w ostatnim pra-
wie momencie, byliśmy zdumieni, że 
tyle osób przyszło. W Przemyślu! Mie-
ście dwóch biskupstw i Pana Kuchciń-
skiego! Ostatnim bastionie PiS-u! 
 Poczuliśmy, że stało się coś 
wielkiego, że działania podejmowane 
w Warszawie nie przechodzą bez echa 

w naszym mieście. Miałam zaszczyt 
przemawiać do tych kobiet zgroma-
dzonych na Rynku. Powiedziałam 
to, co czuję: nikt nie ma prawa w tak 
delikatnej kwestii, jak macierzyństwo 
zmuszać kobiet do heroizmu. Nikt nie 
ma prawa znęcać się nad kobietami, 
kazać im rodzić dzieci ciężko chore, 
upośledzone lub skazane na śmierć 
i cierpienie z powodu wad genetycz-
nych. Nikt nie ma prawa zmuszać 
kobiet, aby rodziły dziecko oprawcy. 
Powiedziałam też, że nasze miasto 
się budzi i że jestem pod wrażeniem, 
że tyle nas postanowiło wyrazić pu-
blicznie swoje zdanie. Że może nie 

Anna Mizgała
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 3 października, ogólnopolski 
zryw. Kobiety wyszły na ulicę! Nie, 
nie tak jak co dzień – biegnąc za co-
dziennymi sprawunkami. Kobiety wy-
szły w konkretnym celu – w miastach 
i miasteczkach Kobiety powiedziały 
DOŚĆ obecnej władzy. Spotkały się 
w jednym miejscu, w jednym celu 
– mając za broń słowo i były gotowe 
pokazać, że się nie zgadzają na szalo-
ne pomysły jednego człowieka, który 
zasłania się sztabem innych... Ta „jed-
ność kobiet” dotarła też do Rzeszowa. 
Niestety nie byłam wtedy z nimi – ale 
mknąc autem na trasie Wrocław - 
Rzeszów miałam z dumą przywiązaną 
czarną wstążkę – taki znak, symbol 
jedności...
 Po 03.10 w mediach zawrzało. 
Mówili różnie i dużo, szukali „win-
nych”, tłumaczyli to „dziwne zjawi-
sko”... Tak jakby nie rozumieli co się 
właściwie stało i dlaczego. Czasami 
najlepiej powiedzieć „nie wiem”... 
Każda z tych Kobiet, która uczestni-
czyła w Czarnym Proteście znako-
micie wiedziała po co i dlaczego jest 
w tym miejscu. Każda z Kobiet miała 
w głowie swoje „ale” i swoje odczucia.
 Mijały tygodnie – Czarny 
Marsz stał się symbolem „zrywu Ko-
biet”. Pod osłoną nocy jeden człowiek 
wraz ze swoim sztabem pozornie 
zmieniają swoje plany w sprawie pla-
nowanej ustawy aborcyjnej. Już nie 
chcą kobiet posyłać do więzienia... 
mydlą oczy... tłumaczą... tłumaczą... 
tłumaczą...
 Kilka dni przed 24 paździer-
nika słychać głosy: „kobieta ma rodzić 
bez względu na...” (nie jestem w sta-
nie pisać dalej), „kobiecie w zasadzie 
powinno być wszystko jedno...”, „nie 
ważne czy zdrowe czy martwe – prze-
cież wszyscy umrzemy”. Nie da się 
tych wszystkich głosów przytoczyć, bo 

ściska mnie w gardle...
 Pada hasło: powtórka, dru-
ga runda! Nie składamy parasolek! 
Jest też Rzeszów, są inne miasta pod-
karpackie. Organizacja: kto zgłasza 
o�cjalnie, ustalamy zasady. Pierwsze 
spotkanie organizacyjne – Partia Ra-
zem, Nowoczesna i KOD. Trwają roz-
mowy, ustalamy zasady, myślimy czy 
przyłączy się PO i SLD – pojawiają się 
i oni. Kobiety z ugrupowań politycz-
nych, Kobiety z KODu wspólnie dzia-
łają... ruszamy 24.10! Razem!
 Dwudziesty czwarty, spotka-
nie o 16.00, jadę mocno spóźniona, po 
drodze dzwonię do Pawła z RAZEM. 
Dzwoni Kuba, pyta czy już jestem na 
miejscu, bo pan od nagłośnienia już 
czeka. Tak, tak... zaraz będę. Parkuję, 
prawie porzucam auto – czas, czas, 
czas – wbiegam na płytę Rzeszowskie-
go Rynku. Z daleka widzę znajome 
sylwetki: jest Irenka, Darek, ktoś jesz-
cze dochodzi. Ruszamy za 30 min... są 
dziewczyny z RAZEM, Nowoczesnej. 
Są inni – z butelkowymi grzechotka-
mi, z transparentami, parasolkami, 
wieszakami!!! Kobiety i Mężczyźni...
 Godzina 17.00: nasz Start! 
Stoję na schodkach pomnika, w ręce 
mikrofon – rozglądam się, wpatru-
ję w tłum. Widzę młode dziewczyny 
w czerni, kobiety w średnim wieku, 
młode małżeństwa z dziećmi. 
 Pierwsze słowa – głos drży – 
słyszę to! Mimo iż drży – płyną słowa! 
Mówią kobiety jednym głosem, ubra-
ne na czarno w ten październikowy 
wieczór. Ich głosy słychać w całej Pol-
sce, rozbrzmiewają na całym Podkar-
paciu...
 I taka re�eksja: trzeba iść 
razem w jednym kierunku bo „(...) 
obywatele nie powinni bać się swoich 
rządów. Rządy powinny bać się swo-
ich obywateli (...) Nie składamy para-
solek!”

Źle się dzieje... – słychać ciche szepty. Na początku słowa padają z ukrycia, dys-
kretnie wypowiadane szeptem. Rodzą się w naszych głowach i płyną z naszego 
serca. Źle się dzieje – głosów jest coraz więcej, coraz głośniej, coraz śmielej wypo-
wiadane. Źle się dzieje – mówi matka do dorosłej córki, koleżanka do przyjaciółki 
– mówimy My Kobiety...

Źle się dzieje...
Joanna Buława

jest to ostatnie nasze zgromadzenie 
w tej sprawie, że musimy być czujne 
i bronić tej resztki wolności, jaka nam 
została, przed różnej maści fanatyka-
mi. Co nastąpiło po 3 października? 
Usłyszałyśmy, że dałyśmy się zmani-
pulować jakimś nieznanym ciemnym 
mocom, które wyprowadziły nas na 
ulicę tak, jak byśmy były stadem bez-
wolnych gęsi! Usłyszałyśmy: „niech 
się bawią!” Co prawda fanatyczny 
projekt Ordo Iuris zaostrzający prawo 
został w popłochu odrzucony przez 
sejm głosami tych samych posłów 
PiS, którzy wcześniej go poparli i skie-
rowali do dalszych prac w komisji. 
Ale równocześnie do prac w komisji 
tra�ł „obywatelski” projekt fundacji 
Pro Prawo do Życia, niewiele „lepszy” 
niż ten Ordo Iuris. Wybuchł festiwal 
oszczerstw kierowanych pod adresem 
kobiet przez różnych polityków partii 
rządzącej. Pan Kukiz mówił o dawa-
niu ciała komu popadnie i bez zasta-
nowienia, Pan Żalek – bezre�eksyjnie 
o różnicy czy się rodzi dziecko żywe 
czy martwe. W końcu najgroźniej-
sza wypowiedź Pana Kaczyńskiego 
o „dążeniu by każde dziecko się ro-
dziło, nawet zdeformowane, by moż-
na je było ochrzcić i pochować”! Jak 
można tak mówić?! Czy ci ludzie nie 
mają w swoim otoczeniu kobiet? Nie 
mają córek, żon, sióstr, kuzynek? Skąd 
w nich tyle pogardy dla kobiet?
 Te nienawistne słowa spowo-
dowały, że kobiety w Przemyślu po-
nownie wyszły na Rynek 24 paździer-
nika. Tym razem zgromadzenie było 
zorganizowane od początku przez 
KOD Przemyśl. Z różnych przyczyn 
było nas mniej niż poprzednio, ale 
i tak na Rynek przyszło ok. 200 osób. 
Tak jak poprzednio miałyśmy hasła 
i transparenty, ale tym razem nie szły-
śmy ulicami cicho! Robiłyśmy taki 
hałas by nas było słychać do Warsza-
wy na Wiejską i na Żoliborz!  Niech 
politycy nie myślą, że mogą przed-
miotowo traktować kobiety. Kobiety 
powiedziały DOŚĆ!
 A moje miasto obudziło się 
i mam nadzieję, że już nie zaśnie. 
Dziękuję wszystkim uczestnikom  
Protestów z 3 i 24 października, to był 
zaszczyt być z wami!
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 W kontekście wypowiedzi 
niektórych przedstawicieli kleru słyn-
ne powiedzenie Mrożka o błogosła-
wionej ciasnocie horyzontów nabiera 
nowego znaczenia. Ustawa o całkowi-
tym zakazie aborcji przyczyni się do 
jeszcze większego rozkwitu aborcyj-
nego podziemia. Wystarczy wziąć do 
ręki pierwszą lepszą gazetę – a w niej 
multum ogłoszeń o jasno czytelnych 
treściach – „zabiegi ginekologiczne 
od a do z” albo tajemnicze „przywra-
canie cyklu”. Z tym trzeba walczyć. 
Ach, gdzie te czasy, gdy Kościół w Pol-
sce był ostoją opozycji... Teraz stał się 
przybudówką PiS-u. Udziela błogo-
sławieństwa narodowcom, a obroń-
ców demokracji nazywa zdrajcami 
narodu. 
 Co jeszcze mówił wtedy Jan 
Paweł II: „W dążeniu do wolności mu-
simy być silni i solidarni. Mamy mieć 
siłę przebicia, żeby sprostać nie najlep-
szym warunkom, jakie nam stwarzają, 

choć z drugiej strony, takie właśnie 
warunki sprzyjają rozwojowi.” Trzeba 
przyznać, że warunki przez lata całe 
sprzyjały rozwojowi. Dwa lata później, 
w czerwcu 1989 skończył się w Polsce 
komunizm i pojawiło się nowe poko-
lenie – pierwsze pokolenie, które nie 
doświadczyło niewoli. Jak oni rozu-
mieją patriotyzm? Czy doceniają daną 
im wolność? Wolność pozytywna jest 
wolnością do czynienia określonych 
wyborów. Pójście czy niepójście na 
wybory to wolny wybór czy tylko 
przejaw bezmyślności i tumiwisizmu? 
Amerykański politolog Gabriel A. 
Almond wyróżnia trzy typy kultury 
politycznej: zaściankową, poddańczą 
i uczestniczącą. Niepokojąco niska 
frekwencja w wyborach przywodzi na 
myśl de�nicję kultury zaściankowej: 
kultura zaściankowa inaczej zwana 
też bywa para�alną. Wyróżnia się ona 
całkowitym brakiem zainteresowania 
polityką, brakiem jakichkolwiek po-

staw obywatelskich. Jeżeli część osób 
wyraża niewielkie zainteresowanie, 
to jest ono skupione raczej na spra-
wach lokalnych. Kultura zaściankowa 
jest charakterystyczna szczególnie dla 
krajów słabo rozwiniętych. Aż strach 
pomyśleć, że mielibyśmy się do nich 
zaliczać. A jednak. Do wolności i de-
mokracji trzeba bowiem dojrzeć, aby 
umiejętnie móc z nich korzystać. Doj-
rzeć – również poprzez odpowiednie 
wychowanie.
 Jak się przedstawia zależność 
edukacja a demokracja? Wychowanie 
humanistyczne jest nawoływaniem 
do wolności, re�eksji, spontaniczno-
ści. Dąży do tego, aby człowiek był 
panem siebie i znajdował w sobie za-
sady swojej dyscypliny; dyscyplina 
społeczna, która powinna być tylko 
odbiciem dyscypliny wewnętrznej, 
nie może być narzucona z zewnątrz, 
twierdziła francuska �lozo�a Émile 
Bréhier. Czy szkoła faktycznie tego 
uczy? Obserwując kolejne roczniki 
młodzieży trudno oprzeć się wraże-
niu, że ci młodzi ludzie są pogubieni 
– domagają się, by ich traktować jak 
dorosłych, z drugiej strony chcieliby 
przejść przez kolejne szczeble eduka-
cji w jak najmniejszym stopniu ocie-
rając się o wiedzę. Oceny, egzaminy 
– to ich jedyna motywacja. Chęć za-
inwestowania we własną mózgowni-
cę? Abstrakcja. Są chlubne wyjątki, 
rzecz jasna, sęk w tym, że zapanowa-
ła moda na pedagogikę bezwstydu. 
Bez wstydu można się przyznać „nie 
wiem, nie znam się” i dumnie obnosić 
się ze swoją ignorancją. Mówi o tym 
antropolog kulturowy Waldemar Ku-
ligowski w rozmowie z Mirosławem 
Pęczakiem (19.07.2016 www.polityka.
pl). Po roku 1989 pojawił się drugi po-
rządek pedagogiczny. Andrzej Lepper 
powiedział wtedy: panowie, skończył 
się Wersal, a aksamitne kapelusze 
zostały zastąpione przez moherowe 
berety. Według Kuligowskiego mamy 
obecnie trzecią falę wchodzenia czło-
wieka potocznego do mainstreamu 
kultury. „Zostały przed nim otwar-
te drzwi i powiedziano: zapraszamy, 
chodź do nas, my ci damy 500+, boha-

Wolność – kocham i rozumiem?
Niewesołe dzieje ojczyzny naszej - rozbiory, okupacja hitlerowska i sowiecka - 
przyczyniły się do rozwoju patriotyzmu, świadomości tożsamości narodowej, 

umiłowania wolności i niezależności i chęci walki o te wartości. Przekazywano 

je sobie z pokolenia na pokolenie. W czerwcu 1987 Jan Paweł II na nieo�cjalnym 

spotkaniu z młodzieżą pod Kurią w Krakowie powiedział: „Widzę, że jesteście 

następnym pokoleniem, które najbardziej ceni sobie wolność. Pan Bóg stworzył 

człowieka wolnym i on się już z tego nie wycofa”. Pan Bóg wprawdzie się z tego 

nie wycofał, ale Kościół najchętniej uregulowałby wszystko zakazami i nakazami. 

Czyż nie inaczej jest z aborcją? Po co ustawa? Dlaczego nie wierzy się w człowieka 

i jego wolną wolę?

Samar
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terów, których będziesz mógł wielbić, 
my ci powiemy, że pewne rzeczy, które 
cię przerastają, niekoniecznie świad-
czą o twojej wartości, więc nie czytaj 
za dużo i będziesz szczęśliwy z tym, 
co my ci oferujemy.” Nowy Polak ma 
być zatem nieoczytany i nieokrzesany. 
Co to jest kindersztuba? Coś, czego 
mu brak. Studentka pisze do profeso-
ra „Witam, czy mógłby Pan przyjść na 
uczelnię, bo mam przedłużenie sesji?” 
O tempora, o mores! Politechnika 
Rzeszowska wprowadziła niedawno 
obowiązkowe zajęcia z savoir-vivre’u. 
Ktoś powie, że formy nie są istotne. 
A treści? Krystyna Starczewska, zało-
życielka i dyrektorka warszawskiego 
Zespołu Społecznych Szkół Ogólno-
kształcących „Bednarska” uważa, że 
reforma edukacji, jaką nam właśnie 
funduje PiS spowoduje, że wyrośnie 
pokolenie konformistów, nauczonych, 
że nie należy prezentować własnych 
poglądów, a historia stanie się przed-
miotem ideologicznym. Historia na-

pisana na nowo – z nowo wykreowa-
nymi bohaterami narodowymi. Cóż, 
„takie będą Rzeczypospolite, jakie ich 
młodzieży chowanie”*.
 

*Kanclerz Jan Zamoyski, cytat 
z aktu fundacyjnego Akademii Zamoj-
skiej mylnie przypisywany Andrze-
jowi Fryczowi Modrzewskiemu lub 
Stanisławowi Staszicowi (ten ostatni je-
dynie sparafrazował myśl Zamoyskiego 

w Uwagach nad życiem Jana Zamoyskiego).
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Trudno znaleźć gorzej przygotowaną 

reformę, niż promowana przez obec-

ne władze reforma edukacji. Ponieważ 

konsekwencje pomysłu minister Anny 

Zalewskiej są bardzo złożone KODkar-

pacie przedstawia cykl informacyjny, 

w którym wskazywane są najpoważ-

niejsze mankamenty reformy i ich 

przewidywane konsekwencje.

 Zaczynamy od błędów orga-
nizacyjnych ministerstwa. W kolej-
nych miesiącach będą przedstawione 
problemy związane z likwidacją gim-
nazjów, przygotowaniem programów 
nauczania oraz konsekwencje reformy 
dla nauczycieli.
 Przygotowanie reformy edu-
kacji i jej prawdopodobne wdrożenie 
(należy pamiętać, że sprawa nie jest 
jeszcze prawnie jednoznacznie prze-
sądzona) ma charakter prowizoryczny 
i wręcz niechlujny, gdyż:
1.  Nie przedstawiono rzeczywistych 
przesłanek uzasadniających tak grun-
towną reformę ustroju szkolnego. 
Proponowana zmiana to potwier-

dzenie braku pomysłów na dostoso-
wanie szkoły do obecnych przemian 
społecznych i wyzwań XXI wieku. Je-
śli już reforma szkolnictwa musi być 
w opinii rządzących przeprowadzona 
– dlaczego od zaraz? Wszelkie zmia-
ny w systemie szkolnym powinny być 
rozpoczynane od klasy I szkoły pod-
stawowej i kontynuowane w następ-
nych, aby stary system stopniowo był 
wygaszany.
2. Prowadzenie oświaty jest zada-
niem własnym samorządów i zmiany 
w przepisach ograniczające możliwo-
ści  gmin dotyczące sposobu realizacji 
ich zadań są niezgodne z zasadą samo-
dzielności jednostek samorządowych. 
Na gminy nałożono ogromny obowią-
zek reorganizacji placówek edukacyj-
nych, narażając samorządy na krytykę 
i niezadowolenie obywateli.
3. Reforma będzie niezwykle kosz-
towna, a koszty te w głównej mierze 
poniosą jednostki samorządu tery-
torialnego, przede wszystkim gminy. 
W budżecie państwa, ani tym bardziej 
w budżetach samorządów, nie ma 
dodatkowych pieniędzy na wydatki 

związane z reformą oświaty. Część 
dotychczasowych inwestycji pójdzie 
na marne. Zabraknie też środków na 
inne cele.
4. Zaledwie kilkunastoletnie szkoły 
ze świetnie wyposażonymi w pomo-
ce dydaktyczne pracowniami opu-
stoszeją, dzieci tra#ą do mniejszych 
szkół, często bez sal gimnastycznych, 
by dzielić zajęcia ze starszymi roczni-
kami. Wyposażenie wielu gimnazjów 
zostanie zmarnowane. Jeżeli było ono 
#nansowane ze środków unijnych 
gminy będą musiały zwracać dotację. 
5. Mocną stroną dotychczasowego 
systemu była wolność wyboru, choć 
trzymana w pewnych ramach. Szkoła 
wybiera podręczniki i programy, ale 
ma czynniki normalizujące - podsta-
wę programową i egzaminy. One po-
kazują, co trzeba umieć i na jakim po-
ziomie, ale nie wtrącamy się do tego, 
jaką książkę nauczyciel wybrał, co 
dana placówka ustaliła jako priorytet. 
Inaczej w szkole nie będzie kreatyw-
ności. Próba uniformizowania szkół 
jest zamachem na tę wolność.

Reforma edukacji to chaos w szkole (cz. I)
Stary Belfer



10 karpacie Wydanie Specjalne  (Listopad 2016)

 W 1956 roku byłem gów-
niarzem chodzącym ostatni rok do 
przedszkola. Ale w mózgownicy dzie-
ciaka utrwalił się obraz postawienia na 
baczność przy leżakach, żeby uczcić 
minutą ciszy śmierć najwyższego do-
stojnika, prezydenta Bolesława Bie-
ruta. Niektóre dane mówią, że posłu-

giwał się również moim nazwiskiem. 
Ojce moje zaprzeczyli, jakoby z tym 
człowiekiem mieli cokolwiek wspól-
nego. Ale to inny wątek, nie ten, który 
przyświeca mi w dniu dzisiejszym.
 W 1961 roku, decyzją rządu 
usunięta był religia ze szkól. Jej nauki 
przeniesiono do kościoła. Czy słusz-
nie, czy nie, nie mnie rozstrzygać. Po 
latach mogę stwierdzić, że więcej było 
z tego korzyści niż strat. Młodzież 
(dzieci również) utożsamiała się z taj-
nym nauczaniem i chętnie uczestni-
czyła w tych zajęciach. Bez specjalnej 
namowy. Można powiedzieć, że rząd 
nie odnotował tutaj sukcesu, ale skon-
solidował społeczeństwo do sprzeci-
wu. Czy skutecznie? 
 Rok 1968. Wydarzenia, które 
bez mała ruszyły bryłę z posad świa-
ta. Marzec. Dejmek. Dziady. I Moczar. 
I syjonizm. I czystki na uczelniach. 
I czystki w społeczeństwie. Zmusze-
nie do emigracji tysięcy ludzi. Czystki 

w partii i na zapleczu. I w tym samym 
czasie Praska Wiosna. Liberalizacja 
od stycznia do 20 sierpnia, kiedy to 
Związek Radziecki, przy współudziale 
Polski, NRD, Bułgarii i Węgier doko-
nał inwazji. Drugi zryw wyzwoleńczy 
nie udał się. Czesi do dzisiaj mają do 
nas pretensje. 

 I lata nasze, Polskie. 1970, 
1976, 1980. 1986 , 1988 i 1989. Naj-
ważniejsze w naszej współczesnej hi-
storii. Magdalenka. (Zmowa?). Sejm 
kontraktowy. Nowy prezydent, pierw-
szy od 1956 r.
 I upadek. Upadek PRL. Upa-
dek znienawidzonej władzy. Ale dla-
czego nie do końca? Dzisiaj tego się 
nie dowiemy. Twórcy tego porozu-
mienia w większości nie żyją. Ci co 
pozostali przy życiu próbują zakłamać 
historię. Ale nie wszyscy pozwalają na 
to, żeby zmieniać jej bieg.
 I jesteśmy. Nowym krajem, 
wolnym krajem, bez wojenek, pod-
jazdów i intryg. Ot, taka mrzonka. 
W tym kluczowym momencie dla 
polskiej demokracji, dla polskiej pań-
stwowości zabrakło pełnej jedności. 
Nie będę wyliczał dat. Wystarczy, że 
wyliczę przetasowania w rządzie. Od 
1989 r. do dzisiaj (z pewnym wyprze-
dzeniem). 
 Tadeusz Mazowiecki, Jan 
Krzysztof Bielecki, Jan Olszewski, 

Waldemar Pawlak, Hanna Suchocka, 
ponownie Waldemar Pawlak, Józef 
Oleksy, Włodzimierz Cimoszewicz, 
Jerzy Buzek, Leszek Miller, Marek 
Belka, Kazimierz Marcinkiewicz, Ja-
rosław Kaczyński, Donald Tusk, Ewa 
Kopacz i ponownie Jarosław Kaczyń-
ski.
 Dwadzieścia sześć lat nowej 
Polski. Szesnastu premierów. Walka, 
cały czas walka o władzę, nie o dobro 
kraju. Walka o prywatę. O wpływy. 
 Kto da nam więcej? Gdzie 
osiągniemy największe zyski? Gdzie 

się wypromujemy i zabezpieczymy 
luksusy? Czy pomyśleliście o Polsce? 
Czy jej dobro było Wam drogowska-
zem? Obawiam się, że nie. Prywata, 
prywata, prywata...
 Ostatnie osiem lat pokazało, 
że nie możemy spoczywać na laurach, 
kiedy jesteśmy już u władzy. Nie mo-
żemy pozwalać sobie na błędy. Nie 
możemy pozwalać sobie na ignoran-
cję. Nie możemy pozwalać na zapo-
mnienie najważniejszych przesłanek. 
Ostatni rząd o tym zapomniał. W swo-
im zadufaniu zlekceważył wszelkie 
ostrzeżenia. Dlatego nie zyskał popar-
cia. Dlatego przegrał wybory i obudził 
się z ręką w nocniku. Dlatego my, spo-
łeczeństwo obudziliśmy się z głową 
w nocniku. Dlatego dzisiaj stanęliśmy 
w obliczu niszczenia kraju i w obliczu 
budowania nowej siły, która pozwoli 
zatrzymać niszczycielską siłę PiS. Na 
niszczenie nie dajemy zgody. Odbu-
dowa jest naszym nadrzędnym celem.

cdn.

„Mijają dni miesiące mija czas...” Tak, kiedyś Andrzej Dąbrowski takimi słowy 

wzywał do miłości. To było jeszcze w trudnych czasach, aczkolwiek nie pozba-

wionych pewnych uroków.  Choćby tych, że wtedy byliśmy młodzi, beztroscy i nie 

myślący o tym jak zmieni się Polska. I w takiej beztrosce, pomimo kagańca ZSRR 

żyliśmy sobie na względnym luzie. Jakieś drobne przejawy buntu, tłamszone na-

tychmiast, odnawiały się również buntem, ale o większej sile. 

Jerzy Bednarowicz

To wola polskiego jest ludu,
I chłopa i robotnika,
Dziś zdolni dokonać są cudu,
Ich siła z polskości wynika.

Suweren nam drogę wskazuje,
A  zdrajców rozliczyć  potrzeba,

Aż w końcu ład zapanuje
I w Polsce nie braknie już chleba.

Odkłamie się naszą historię,
(Albo napisze na nowo),
Obali się zgniłe teorie,
Co tłamszą moc narodową.

I po co nam Trybunały
Co trwonią społeczny majątek?
One Polaków strzec miały,
A chronią skostniały porządek.

Nie będą weneccy prawnicy
Na drodze Polakom stawali!
I zadrżą ich poplecznicy,
Gdy Naród Trybunał obali.

I sądy powstaną ludowe,
Bo Naród tęsknie nań czeka,
Wprowadzą zmiany dziejowe,
Obronią prostego człowieka.

Nie damy się obcym okradać,
Islamu nam tutaj nie trzeba!

Tulium

Deja vu
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Jeszcze kilka dni wcześniej 
walczący za cudzą sprawę, niejedno-
krotnie strzelający do swojego brata. 
Gdy sechł atrament na podpisanym 
pod Compiégne dokumencie, poło-
wa świata opłakiwała o�ary wojny 
wierząc, że takie okropności nigdy 
więcej się nie powtórzą. Polacy na 
opłakiwanie nie mieli czasu. Właśnie 
po ponad stu latach budziła się polska 
państwowość, obiecywana prawie rok 
wcześniej przez prezydenta Woodro-
wa Wilsona. To jednak nie generał 
Foch stworzył Polskę a tym bardziej 
nie Erzberger. 

W Paryżu istniał już od daw-
na Komitet Narodowy Polski Romana 
Dmowskiego i Ignacego Paderew-
skiego, uznawany przez rządy Fran-
cji, Wielkiej Brytanii, Włoch i USA 
za przedstawiciela odradzającego 
się państwa polskiego. 7 październi-
ka Rada Regencyjna Królestwa Pol-
skiego powołując się na Dekret Wil-
sona ogłosiła niepodległość Polski, 
a dwa tygodnie później warszawski 
gubernator, generał Hans Hartwig 
von Beseler złożył przed nią urząd. 
Kilka dni później powołano rząd Jó-

zefa Świeżyńskiego. 28 października 
w Krakowie powstała Polska Komisja 
Likwidacyjna kierowana przez ludow-
ca Wincentego Witosa, której człon-
kami prezydium byli Tadeusz Tertil 
z Sanoka, Stanisław Rymar oraz Jan 
Stapiński - późniejszy poseł – obaj 
z Haczowa, Andrzej Kędzior z Topo-
lowa koło Cmolasu, Stanisław Biały 
spod Łańcuta – późniejszy senator 
pochowany w Brzozowie, czy Igna-
cy Rychlik – jarosławski nauczyciel 
i burmistrz. W nocy z 31 paździer-
nika na 1 listopada polscy żołnierze 
służący w CK Armii rozbroili swoich 
towarzyszy w Cieszynie umożliwia-
jąc przejęcie faktycznej władzy przez 
Radę Narodową Księstwa Cieszyń-
skiego, kierowaną przez księdza Lon-
dzina. 6 listopada powstała Republika 
Tarnobrzeska proklamowana przez 
Tomasza Dąbala z Tarnobrzega i księ-
dza Eugeniusza Okonia z Radomyśla, 
choć może to nie jest najlepszy przy-
kład, wszelako ich program sprowa-
dzał się do palenia i rabowania dwo-
rów. 7 listopada w Lublinie powstał 
Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki 
Polskiej pod przewodnictwem Igna-
cego Daszyńskiego. Niedługo póź-

niej do Warszawy przyjechał właśnie 
zwolniony z magdeburskiej twierdzy 
Józef Piłsudski otrzymując od Rady 
Regencyjnej zwierzchnictwo nad 
Wojskiem Polskim, a następnie także 
władzę cywilną. Rozpoczęła się demo-
bilizacja niemieckich żołnierzy. Po-
wstawała niepodległa Polska. Kolejne 
lokalne organy władzy przyjmowały 
zwierzchnictwo Naczelnika Państwa. 
Dopiero co ucichły walki o Przemyśl 
i rozpoczęła się bitwa o Lwów. 24 li-
stopada we Lwowie już podczas walk 
o miasto, w celu sprawowania wła-
dzy na Galicji Wschodniej powstał 
Tymczasowy Komitet Rządzący, na 
którego czele stanęli Ernest Adam, 
Edward Dubanowicz (urodzony we 
wsi Jaszczew, gmina Jedlicze), Artur 
Hausner (także pochodzący z naszego 
regionu, a dokładnie z Kończyc koło 
Niska) i Władysław Stesłowicz. Lada 
moment miało wybuchnąć Powsta-
nie Wielkopolskie i Powstania Ślaskie. 
Miała też nadejść jedna z decydują-
cych o historii Polski walk – wojna 
polsko–bolszewicka.
 Dlaczego po prawie stu latach 
o tym wspominam? Przecież każdy 
uczył się o tym na historii do znudze-
nia! Chciałbym, aby wszyscy pamięta-
li, że w tamtych dniach Polskę budo-
wali wszyscy bez względu na poglądy 
endecy i chadecy, ludowcy i socjaliści. 
Pamiętajmy też, że naszą Ojczyznę 
tworzyli też ludzie z całego Podkarpa-
cia, od Sanoka po Nisko i od Jarosła-
wia po Wierzchosławice. Dzisiaj, gdy 
nie trzeba odbudować Polski z gruzów 
lub ginąć w jej obronie, wypada oddać 
hołd tym, którzy to zrobili za nas. 11 
listopada jest dobrą datą, aby pokazać 
naszym rodakom, że Podkarpacie też 
pamięta.

Luksusowy, choć stary wagon. Wożony w nim był jeszcze Napoleon III Bonapar-

te, a teraz miał jeszcze raz zapisać się w historii. Francuski marszałek Ferdinand 

Foch rozkazał wtoczyć go do lasu w pobliżu Compiégne. O 5:12 rano przedstawi-

ciel niemieckiego rządu, niejaki Matthias Erzberger, podpisał ważny dokument. 

Za sześć godzin rozejm miał wejść w życie. Tego momentu wyczekiwały miliony 

tkwiących w okopach żołnierzy, ich towarzysze leżący w szpitalach, ich rodziny 

i rodziny tych, którzy mieli już nigdy nie wrócić do domów. Tego momentu ocze-

kiwały również miliony Polaków, wymęczonych powstaniami i wywózkami, rusy-

�kacją i germanizacją. 

Witold Mikiciuk

Z Polakiem nie będą zasiadać
I jeść powszedniego z nim chleba.

Toć na to Polacy czekali,
Lecz nie ci sortu podłego,
Bo oni to tylko się bali,
O saldo konta swojego.

***  

Gdy słucham niemal codziennie 
Tych bredni, o których tu mowa,

Mam nieodparte wrażenie,
Że gdzieś już słyszałem te słowa. 

Pamiętam te gesty, mimikę,
Teorie i walkę klasową,
Znam patos i retorykę,
To pachnie mi Polską Ludową!

I mam niejasne wrażenie,
Że dziś, od Gdańska po Kraków,
Mamy, na własne życzenie,
Znów  „dyktaturę ciemniaków”.

RZESZÓW

K
o

ns
ty

tu
cja Demokra

c
ja

W
o

lno

  
   

    
 Je

d
n
o



12 karpacie Wydanie Specjalne  (Listopad 2016)

AK: Czy przeżywa Pan deja vu widząc 

to, co dzieje się obecnie w Polsce?

HW: - Tak, trochę przeżywam. Aku-
rat teraz obchodzimy 40-lecie KOR. 
Wszystko zaczęło się właśnie od Ko-
mitetu Obrony Robotników. Wtedy 
też jeździłem w teren, na spotkania. 
Ale wtedy  było 5 osób na sali, a nie 
50 czy 500 jak obecnie. Początek jest 
więc lepszy. Zaczynaliśmy w skrom-
nym zespole, może nieco większym 
niż kilkanaście osób. Nie sądziliśmy, 
że cokolwiek się uda. Wtedy też było 
podobnie, jak dziś – byli młodsi, któ-

rym się chciało pracować i działać 
oraz tzw. starsi państwo, którzy dawali 
osłonę i autorytet. I oni mówili: „Za-
raz was wszystkich pozamykają i tak 
to się wszystko skończy”. Ci młodsi 
nie patrzyli na to, mówili „Trzeba ro-
bić i już”. Po roku działania okazało 
się, że osiągnęliśmy niespodziewanie 
ogromny sukces. Władza się wycofała, 
wszystkich robotników wypuściła na 
wolność, również członków i współ-
pracowników KOR-u: Kuronia, Mich-
nika, Macierewicza… I teraz podob-
nie. Po roku działania KOD odnosi 
sukcesy, bo już zmusił władzę do kil-
ku cofnięć. Nie mówię, że sukces od 
razu będzie wielki, ale pod wpływem 
presji będzie stopniowe cofanie się 
władzy. Skoro po roku udało się tak 
wiele w działalności KOR, to postano-
wiliśmy poszerzyć naszą działalność. 

Nie wiedzieliśmy jak długo to potrwa, 
a jednak po 4 latach powstała „Soli-
darność”. To był cud pewnego rodzaju.
 Jakie jeszcze mamy podo-
bieństwa? W pewnym sensie mamy 
teraz PRL bis. Wtedy był I sekretarz 
partii, który faktycznie rządził  oraz 
fasadowe organy, które udawały wła-
dzę. Mówiło się, że rząd rządzi, a par-
tia kieruje. Teraz podobnie. Też mamy 
prezesa, zwanego suwerenem, który 
rozdaje karty, a premier, marszałkowie 
itd. wykonują  jego polecenia . Tu jest 
duże podobieństwo. Wtedy wszystkie  

media były opanowane przez rządzą-
cą formację PZPR. Teraz też przez PiS, 
choć nie do końca. Różnica jest taka, 
że wciąż mamy media niezależne. 
Oczywiście , będzie presja by je ogra-
niczać, ale nie będzie to łatwe, aby je 
zlikwidować. Tu analogia do okresu 
PRL kończy się.
 Ale jest inne podobieństwo. 
Związek zawodowy nazywano wów-
czas „pasem transmisyjnym partii do 
mas”. Teraz też związek zawodowy 
„Solidarność” pełni  taką funkcję. Jest 
przybudówką partii politycznej i ra-
zem z nią współpracuje. Związek za-
tracił swoją tożsamość w dużym stop-
niu, ale na szczęście są inne związki. 
A na dodatek jest bardzo wiele organi-
zacji pozarządowych, które są całko-
wicie samodzielne i nie muszą słuchać 
tej władzy. I dzięki nim funkcjonuje  

społeczeństwo obywatelskie. Tu też 
pewnie będą próby, żeby ograniczyć 
ich możliwości i wywrzeć na nie pre-
sje. Właśnie rozpoczął się atak na nie 
w Wiadomościach Telewizyjnych, jest 
to jedna z najbardziej obrzydliwych 
kampanii władzy, bo ma zdyskredy-
tować ludzi działających społecznie. 
Potem nastąpią ograniczenia �nan-
sowe i prawne,  aby organizacje poza-
rządowe podporządkować władzom. 
PiS korzysta ze wzorów Putinowskich 
i Orbanowskich.
 Jest takie powiedzenie Karola 
Marksa: „Jeśli historia się powtarza, to 
to, co było tragedią, staje się farsą”. To 
co się teraz dzieje, jest pewnego ro-
dzaju farsą. Oczywiście ona może być 
bolesna, w wielu miejscach zaszkodzi, 
będą duże straty dla Polski, ale nie-
uchronnie ta farsa się zakończy. Nie 
mogę powiedzieć kiedy się zakończy, 
to zależy od nas wszystkich.
AK: W czasach PRL wsparcie Kościoła 

dla opozycji było znaczące. Teraz jest 

inaczej. Co się stało z Kościołem, pogu-

bił się?

HW: - Wydaje mi się, że Kościół po-
pełnił poważny błąd po sukcesie roku 
1989. To wsparcie dla opozycji w cza-
sach opozycji demokratycznej i stanu 
wojennego  było faktycznie bardzo 
duże, choć trzeba jednak powiedzieć, 
że nie wszyscy duchowni ją wspierali. 
Później Kościół chciał za bardzo sko-
rzystać z tego zwycięstwa i wymuszał 
dość gwałtowne zmiany korzystne dla 
siebie. Na przykład Komisja Wspól-
na i wprowadzenie  religii do  szkół. 
Ta zmiana nie była przeprowadzona 
ustawowo, ale w formie rozporzą-
dzenia ministra edukacji za aprobatą 
rządu Tadeusza Mazowieckiego. Cho-
dziło o to, żeby sprawa nie wywołała 
kon!iktów i by szybko weszła w życie. 
Ja uważam, że błędem był ten spo-
sób wprowadzenia religii do szkół. 
Owszem, religia w szkole  może była 
potrzebna, ale to powinno zostać po-
przedzone dyskusją społeczną. Póź-
niej kościół coraz częściej stosował 
presję. To była taka chęć zawłaszcze-
nia dla siebie wyników  przemian. 
I moim zdaniem Kościół znalazł się 

KOD powinien stworzyć polskie „Drzewo Oliwne”
Z HENRYKIEM WUJCEM rozmawia Adrian Krzanowski
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w takim nurcie, z którego nie ma teraz 
wyjścia. Papież Franciszek wskazuje 
inny sposób postępowania – nie na-
kaz, prawo, ale miłość i miłosierdzie. 
Kościół w Polsce ma z tym problem. 
Bo nawet wtedy, gdy Kościół  w Polsce 
poparł ideę papieża Franciszka, aby 
stworzyć „kanały humanitarne” dla 
uchodźców i przyjąć cudzoziemców, 
którzy sa w trudnej sytuacji i zwrócił 
się z tym  do władz, to władze  powie-
działy „nie”. Kościół stał się zakładni-
kiem tego radykalnego sprzeciwu, by 
do Polski nikogo nie wpuszczać. Wy-
daje mi się, że Kościół  czeka głębokie 
przewartościowanie. Mam nadzieję 
jednak, że wierni będą wpływać na 
niego, a także, że słowa papieża Fran-
ciszka będą wpływały na zmianę.
AK: Spotykamy się w dniu, w którym 

po raz drugi protestują w Polsce kobie-

ty. Czy to one zmiotą rząd?

HW: - My, mężczyźni, nie powinniśmy 
zostawiać kobiet samych. Nie możemy 
na nich pozostawić odpowiedzialno-
ści. Wspólnie możemy pokonać rząd. 
To jest ogromny ruch, wielka siła 
w Polsce. Nawet w najgorszych cza-
sach komuny, kobiety miały duże po-
czucie wolności i niezależności. Teraz 
za czasów panowania PiS-u kobiety 
śmiało wystąpiły, stwierdziły, że mają 
serdecznie dość. Ta ustawa Ordo Iuris 
przyszła do nas z księżyca. Ci ludzie, 
którzy nie rozumieją w ogóle społe-
czeństwa i sposobu życia, chcieli tę 
ustawę narzucić.
 Te protesty kobiece są bar-
dzo dobre. To jest duże  zaskoczenie 
dla władz, ale one same nie dokonają 
zmiany. Zawsze jest tak, że ostatecz-
nie wygrywa całe społeczeństwo. Ni-
gdy też nie wygrywa jedna partia. Tak 
jak „Solidarność” pokonała komunę, 
tak i ruch połączonych różnych pro-
testów: przeciwko zaostrzeniu prze-
pisów antyaborcyjnych, przeciwko 
reformom w edukacji, przeciwko ła-
maniu prawa, konstytucji – wspólnie 
pokona PiS. Musi tu być współdziała-
nie. KOD powinien wspierać Czarne 
Protesty. Później pojawią się inne te-
maty, to nie koniec tego wszystkiego. 
Wtedy wszyscy powinni się zintegro-
wać i wspierać.
AK: Może pomogą rolnicy? Ustawa 

ograniczająca handel ziemią rolną 

wkurzyła rolników.

HW: - Nie liczyłbym na masowe 
wsparcie rolników. Ono byłoby wtedy, 
gdybyśmy wystąpili z Unii Europej-
skiej i nie byłoby dopłat bezpośred-
nich. Na razie nam to nie grozi, mam 
nadzieję. Ponieważ jednak Polska nie 
respektuje opinii Komisji Weneckiej 
to na pewno Komisja Europejska bę-
dzie obradować na ten temat, i  groź-
by sankcji się pojawią. Nie będzie to 
łatwe, bo  żeby wprowadzić sankcje 
musi być zgoda wszystkich krajów 
europejskich, a wiadomo, że niektóre  
państwa np. Węgry, się na to nie zgo-
dzą. Jakaś forma presji pewnie jednak 
będzie.
AK: Jakie zatem rozwiązanie nas czeka?

HW: - Ten ruch, który się teraz spon-
tanicznie formułuje musi mieć jakiś 
wyraz, jakiś cel. Celem jest odsu-
nięcie PiS-u od władzy. W państwie 
demokratycznym można to zrobić 
drogą demokratyczną - są to wybo-
ry. Ale najbliższe są dopiero za 3 lata. 
Po drodze jest jednak bardzo ważny 
przystanek, bardzo ważne wyzwanie. 
To wybory samorządowe. PiS rzuci 
wszystkie swoje siły, żeby wygrać wy-
bory samorządowe. Po pierwsze, żeby 
mieć sukces, a po drugie, żeby spacy"-
kować samorządy. Bo samorządy teraz 
im przeszkadzają, bo są samodzielne, 
popierają też organizacje pozarządo-
we. W samorządach może funkcjono-
wać wiele inicjatyw, których PiS jesz-
cze sobie nie podporządkował. Więc 
PiS będzie chciał przejąć samorządy. 
Częściowo prawnie, poprzez ustawy, 
a  częściowo pewnie przez manipula-
cje w ordynacji wyborczej, bo tu jest 
spore pole do popisu. Na pewno bę-
dzie znowu dużo obietnic i ogromna 

kampania. PiS wykorzysta też Kościół, 
szczególnie na Podkarpaciu. Dlatego 
przygotowanie się do wyborów sa-
morządowych to zasadnicza sprawa. 
Tylko wtedy można wygrać wybory 
samorządowe jeżeli będzie porozu-
mienie różnych partii.
 Takim pozytywnym przy-
kładem mogą być Włochy. Tam też 
polityka była popsuta w czasach Ber-
lusconiego i wydawało się, że sytuacja 
jest beznadziejna. Wtedy ci mądrzejsi 
ludzie stworzyli „Drzewo Oliwne” – 
koalicję różnych partii, wspólnie dzia-
łających na rzecz zmiany politycznej 
w całym kraju. I to się im udało. Wło-
chy znowu powoli się poprawiają.
 Przygotowanie się do wybo-
rów to także opracowanie konkret-
nego programu – tego co trzeba robić 
w terenie.
 Podkarpackie jest szczególnie 
ważne – tu jest matecznik PiS. Jeśli 
ten sukces uda się tutaj – to przykład 
będzie szedł na cały kraj. To ciśnienie 
i presja ułatwiają w pewnym sensie po-
rozumienie. Na poziomie krajowym 
są już pierwsze przymiarki, by stwo-
rzyć koalicję „Wolność, Równość, De-
mokracja”. Sam KOD tworzy warunki 
do takiej współpracy, pomaga rozma-
wiać. Ale, niestety, nie wszyscy chcieli 
się do tego przyłączyć, bo ostatecznie 
Platforma Obywatelska nie weszła do 
koalicji. Trzeba przełamywać te nie-
chęci i bariery dla wspólnej sprawy. 
KOD również powinien pamiętać, że 
nie może być „kierownikiem” koalicji, 
ale dawać szanse, umożliwiać współ-
pracę. Wtedy klimat jest korzystniej-
szy i wszyscy rozumieją, że działają 
dla wspólnego dobra.
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 I suweren dostał, czego po-
przednicy dać nie chcieli.  Wprawdzie 
nie na każde dziecko, ale kto by się 
czepiał takich drobiazgów. Frankowi-
cze jeszcze nie dostali co zwycięscy 
obiecali, ale ustawa fankowa bardzo 
skomplikowana jest i muszą czekać 
na swoją kolej. Wiadomo - posłowie 
mają pełne ręce roboty przy naprawie 
państwa w ruinie. Dwoją się i troją 

nad kolejną ustawą naprawczą, na-
prawiajacą poprzednią naprawczą, 
która naprawiała ją poprzedającą etc.  
Pracują nasi dzielni posłowie w pocie 
czoła, głównie nocami, więc i nie ma 
dziwne, że podwyżki sobie dali. Eme-
ryci też dostali, wprawdzie tylko po 3 
złote na miesiąc, ale przez rok się zbie-
rze kilkadziesiąt złotych, a przez parę 
lat to jeszcze wiecej. Rządzący daliby 
więcej, ale budżet poprzedników jest 
winny i nie pozwala. Wina Tuska - ja-
sna sprawa, oczywista oczywistość.
 Tusk w Brukseli przeszkadza 
i donosi.  Za to w Polsce ludzie Tuska, 
czają się za każdym rogiem i kłody 
rządzącym pod nogi rzucają. Jak im 
ufać? Trzeba ich zmienić jak najszyb-

ciej. A komu się ufa najbardziej?  Ro-
dzinie przede wszystkim, znajomym 
z podstawówki, sąsiadowi z ławki 
kościelnej czy nawet szwagrowi. Nie-
ważne kompetencje – byleby wier-
ny był i wdzięczny, reszty się nauczy.  
Ważne zaufanie i poglądy prawe. Czas 
przegonić zdrajców i sprzedawczyków 
z urzędów państwowych. Suweren po-
zwolił. Naprawę Polski czas zacząć!

 I co z tego, że ktoś tam, kiedyś 
był karany, wszak dzisiaj jest prawy 
i sprawiedliwy jak mianowana przez 
DOBRĄ ZMIANĘ na stanowisko dy-
rektorki KRUS w Inowrocławiu Pani 
Katarzyna Śmiełowska.  Jeżeli nawet 
wyłudzała kredyty to z winy Tuska, 
nikt takich rzeczy nie robi z własnej 
woli. Może i fałszowała dokumen-
ty, ale na pewno dla lepszej sprawy. 
Zresztą - to nieważne, a poza tym 
dawno temu było, więc się zatarło.  
 Inny przykład z naszego pod-
karpackiego podwórka.  Pani Renata 
Trybus, doświadczona katechetka, 
doświadczona kucharka na para�i, 
skarbniczka w krośnieńskim kole PiS. 
Taka prawa i sprawiedliwa osoba nie 

mogła dłużej marnować się w kuch-
ni, więc nie dziwi fakt, że doceniona 
została przez DOBRĄ ZMIANĘ sta-
nowiskiem zastępcy wojewódzkie-
go komendanta OHP w Rzeszowie.  
Nie powinno też nikogo dziwić, że 
jako były skarbnik liczyć pieniądze 
umie i szybko wyliczyła, że jej pensja 
śmiesznie mała, więc zaczęła urzędo-
wanie od przyznania sobie podwyżki.
 Kolejny przykład, że rodzi-
na jest ważna i przynajmniej wstydu 
przy Papieżu nie przyniesie. Marsza-
łek Kuchciński, poseł PiS z Przemyśla, 
bardzo syna kocha, więc zabrał go na 
o�cjalną delegację parlamentarzy-
stów do Watykanu z okazji 1050 lecia 
Chrztu Polski. Pan Marszałek bardzo 
oszczędny. Ma przecież dwóch synów, 
a zabrał tylko jednego. Kto zapłacił 
za wyjazd pociechy Pana Marszałka? 
Pytanie bardzo skomplikowane, więc 
Kancelaria Sejmu potrzebuje więcej 
czasu na odpowiedź. Czekamy.
 I na koniec, wisienka na tor-
cie "naprawy Polski". Beata Gosiew-
ska, europosłanka z ramienia prawych 
i sprawiedliwych, wyceniła niedawno 
stratę po mężu, który zginął w służbie 
ojczyźnie. Nic to, że w separacji byli, 
nic to. Gdyby małżonek (eks prawie, 
ale nic to) żył, ambicje do Europarla-
mentu na pewno by zrealizował i euro 
by się lało strumieniami. I dzieciacz-
ki z małżonką (eks prawie, ale nic to) 
żyliby na godziwym poziomie. A tak 
muszą się męczyć z tej marnej posel-
skiej pensyjki i z tego co tam kapło 
z odszkodowań. I policzyła wdowa ile 
straciła i teraz się jej należy... 5 milio-
nów. Czy to tak dużo? Na tyle milio-
nów suwerenów? Ktoś to nawet poli-
czył – jak się wszyscy (ale wszysycy!! 
dzieci, starcy i księża nawet!) zrzucą 
na bidulkę to zdaje się po 13 groszy 
wychodzi "na łebka". No to czy to tak 
dużo??
 Trudno w tym miejscu nie za-
cytować osoby na najwyższym urzę-
dzie: "Ojczyznę dojną racz nam wrócić 

Panie". I co?  Udało się. Pan wysłuchał 
modłów. Ojczyzna dojna została od-
zyskana. Państwo się częstują, 8 lat 
wygłodzenia zrobiło swoje. Trzeba to 
nadrobić. A reszta? Suweren? Sorry, 
dla wszystkich nie starczy, może in-
nym razem!!!  Wina Tuska !!!

Właśnie mija rok jak Polska wstała z kolan, a politycy zwycięskiej formacji świę-

towali upragnione, wyczekiwane zwycięstwo. Suweren też się cieszył, wszak ci co 

wygrali nie kłamią jak poprzednicy i na pewno dadzą. Wypełnią szumne obietni-

ce, a Polska stanie się krajem powszechnej szcześliwości.  Koniec z ośmiornicz-

kami, wraca bigos i dziczyzna... A nie! Dziczyzna nie, źle się kojarzy z wąsatym 

Prezydentem, który wąs zgolił. Bigos, pierogi i inne polskie jadła wracają. Koniec 

z drogimi zegarkami, czas będą odmierzać dzwony kościelne.

Zbyszek
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• 30 IX i 1 X – na rzeszowskim rynku otwarty był 
Punkt Informacyjny KOD, w którym mieszkań-
cy Rzeszowa mogli dowiedzieć się o celach sto-
warzyszenia, o działalności rzeszowskiej grupy 
KOD ale też porozmawiać o tym co dzieje się 
w kraju. Rozdawaliśmy ulotki naszych akcji 
oraz numery DeKODera i KODkarpacia. Rela-
cja fotogra'czna z wydarzenia na str. 16

• 1 X – rozpoczęcie I Podkarpackiego Konkursu Fil-

mowego „Kręć się swobodnie” pod hasłem „Ulice 

wolności”. Konkurs jest skierowany do młodzie-
ży licealnej i studenckiej. Regulamin i szcze-
gółowe informacje można znaleźć na stronie  
konkurs.kodpodkarpackie.pl

• 1 X – Czarny Protest w Rzeszowie. W sobotę 
w Rynku miał miejsce pierwszy Czarny Protest 
kobiet. 

• 3 X – Strajk Kobiet. Po Czarnym Proteście 
w wielu miastach w Polsce odbyły się marsze 
przeciwko ustawie o penalizacji i całkowitym 
zakazie aborcji. Na Podkarpaciu szczególnie 
liczny (ok 500 osób) był marsz w Przemyślu. 
Do strajku kobiet przyłączył się też Rzeszów 
(ok. 200 osób) i Sanok. 

• 5 X – Podkarpacki Komitet Obrony Demokracji 
złożył wniosek o honorowe obywatelstwo mia-

sta Rzeszowa dla Lecha Wałęsy. Więcej na ten 
temat: goo.gl/J6N0W7

• 6 X – Krośnieński KOD przyznał Szklany Medal 

Buraka Bartłomiejowi Misiewiczowi. Szczegóły 
na stronie: goo.gl/WgimA6

• 11 X – Podkarpacki KOD zainicjował ogólno-
polską akcję „Cała Polska budzi śpiocha”. Za-
praszamy do udziału 13 grudnia. Więcej na ten 
temat: goo.gl/1wda8s

• 14 X – KOD chciał przywitać Prezydenta An-
drzeja Dudę w Rzeszowie. Przebieg wydarzenia 
dostępny na: goo.gl/9zjaQv

• 21-23 X – Bieszczady z Adamem Michnikiem - 
trzydniowe spotkanie członków i sympatyków 
KOD Podkarpacie z redaktorem Gazety Wy-
borczej.

• 24 X – Czarny Protest II runda, manifestacje 
w Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu. W Rze-
szowie (ok. 150 osób) i Przemyślu organizowała 
ją szeroka koalicja KOD, .N, PO, Razem i SLD. 

• 24 X – spotkanie z Henrykiem Wujcem zorgani-
zowane przez KOD w Krośnie. Relacja wideo 
dostępna na:  goo.gl/fYmBdk

W Listopadzie:

• 11 XI – manifestacja KOD Niepodległości 
w Warszawie

• 16 XI – spotkanie z Lechem Wałęsą w Rzeszowie

Kalendarium wydarzeń

październik 2016Z prasy podziemnej
archiwum Jana Rocheckiego

Mamy sensacyjne dokumenty o Lechu 

z niemieckimi dziennikarzami! ;)
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KODkarpacie - FOLDER Komitetu Obrony Demokracji - Region Podkarpacki

e-mail: redakcja@kodkarpacie.pl

www: kodpodkarpackie.pl

Korekta: Ewa Grzesik 

Tomasz Konopka

KOD PODKARPACKIE

skr. pocztowa 1078

35-017 Rzeszów

tel: 795 988 630

Koordynator wydania: Dariusz Wojakowski

R Adrian, Anna, Jan, Jerzy, 
Joanna, Katarzyna, Kuba, Magda, Witold, 
Zbyszek

...czyLi PIKOD w Rzeszowie

Punkty Informacyjne Komitetu Obrony Demokracji (PIKOD)  

 


