
Moje 3 lata na ulicy 

Pierwszy raz znalazłem się na ulicy 2-go grudnia 2015 roku. Nie wezwał mnie do tego tekst Manifestu 
Krzysztofa Łozińskiego, którego bardzo cenię - ani też nie przyszedłem tam pod TK związany 
wezwaniem Mateusza Kijowskiego. Byłem tam, ponieważ wezwała mnie Polska. To brzmi patetycznie
- ale taka jest prawda. Być może dzięki temu jestem bardziej odporny na zawieruchy targające naszą 
uliczną opozycją, podziały i swary. Pisanie w moim wypadku, że poznawałem ulicę w 2015 roku jest 
oczywiście pewną przenośnią. Jako uczeń i student w latach 80-tych ubiegłego wieku bardzo dobrze 
poznałem ulice Warszawy, przejścia pomiędzy kamienicami, klatki, gdzie można było ukryć się przez 
ZOMO i dachy, z których można było bezpiecznie rzucić ulotki. 

Jednak te 3 ostatnie lata dały mi wiele doświadczeń, wyzwań i relacji z wartościowymi i zatroskanymi 
o przyszłość Polski ludźmi.

W tej niespodziewanej kilkuletniej przygodzie kontakty z ludźmi są najważniejsze. Ostatnie 30 lat dla 
mnie i zapewne dla wielu ludzi, którzy działali kiedyś w opozycji, były czasem społecznej atomizacji. 
W grudniu 2015 roku zostaliśmy zmuszeni do wyjścia na ulice, skwery i do rozmów ze sobą. Nie przez 
telefony, ale twarzą w twarz.  

Dziś po 3 latach chodzenia w marszach, siedzenia najpierw w namiocie pod KPRM, później z 
Obywatelami RP pod sejmem i czasami w puczepie, mam pewność, że wykonaliśmy kawał dobrej 
i potrzebnej obywatelom naszego kraju roboty.

Jakie mamy za sobą sukcesy? Dwa ogromne. Pierwszy to rozpoczęcie budowy społeczeństwa 
obywatelskiego. Dziesiątki organizacji ulicznych, setki stowarzyszeń i komitetów, tysiące inicjatyw 
obywatelskich mają ten właśnie cel. Po doświadczeniach wyborów w 2015 roku wiemy już, że nie 
można zagwarantować stabilności demokracji w Polsce bez zbudowania społeczeństwa 
obywatelskiego.

Drugi nasz sukces był namacalny i widoczny w trakcie ostatnich wyborów samorządowych. 63% 
frekwencji nie zrobiło się samo. Nie było też wyłącznie reakcją na nieudolne rządy Prawa i 
Sprawiedliwości. To my naszymi „ręcyma” zbudowaliśmy najwyższą od lat frekwencję wyborczą. 

Jednak nasz główny cel, tj. przywrócenie demokracji jest przed nami. Nie wiem, ile jeszcze zaliczymy 
tych wspólnych lat na ulicach. Może rok, może będzie trzeba tuptać dłużej. Jednak dziś my, świadomi 
obywatele, jesteśmy na drodze, która prowadzi do odbudowania demokracji w Polsce. Bo to 
demokracja jest jedynym gwarantem niepodległości naszej Ojczyzny i swobód obywatelskich. 

Każdemu, kogo na tych ulicach przez 3 lata spotkałem serdecznie dziękuję. Tym, z którymi mamy 
takie samo zdanie, ale również tym, którzy czasami się ze mną spierają. I życzę nam wszystkim 
zwycięstwa. Tak ogromnego jak w 1989 roku i tak samo rozsądnie osiągniętego. 
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