
Robimy swoje 
 

Od pięciu lat wspólnie, razem i niezmiennie – to wielka wartość i wielka trwałość. Wolność jest w 
nas, a wolność to niezależność od układów, równe traktowanie, poszanowanie prawa, życie bez lęku o 

jutro. Wolność to normalność, na którą po prostu zasługujemy. 
 

Jakub Karyś, przewodniczący Komitetu Obrony Demokracji 
 
Jak czytam co chwila, że KOD-u nie ma, to mnie krew zalewa. Pod koniec listopada 2020 roku 
zaprosiliśmy do wspólnego stołu dwóch najważniejszych kandydatów na prezydenta Polski (Rafał 
Trzaskowski, Szymon Hołownia), liderkę kobiecych protestów (Marta Lempart), lewicową 
wicemarszałkinię Senatu (Gabriela Morawska-Stanecka), szefa Zielonych (Wojciech Kubalewski) i 
niepokornego ulicznika (Paweł Kasprzak). Debatowaliśmy przez dwie godziny. Padły bardzo ważne 
słowa – o relacjach pomiędzy ruchami społecznymi a polityką, o wspólnej przyszłości i w końcu o tym, 
że nie ma powrotu do polityki sprzed 2015 roku – wypowiedziane przez Rafała Trzaskowskiego, co 
dodaje im szczególnej rangi. Co najważniejsze, wszyscy wyrazili wolę ponownego spotkania, bo trzeba 
o Polsce i przyszłości rozmawiać wspólnie – właśnie to spotkanie przygotowujemy.  
Czy ktoś się o tym spotkaniu zająknął, czy ktoś je skomentował lub prześledził? Nie, bo Komitet Obrony 
Demokracji jest mainstreamowi niewygodny, gdyż nie promuje partyjnych liderów, mówi głośno i 
wprost czasem trudne prawdy. Poradził sobie z kryzysami, przetrwał pięć lat i ma teraz największe w 
Polsce struktury regionalne. Mapa ponad dwustu zaKODowanych miast i miasteczek, dwadzieścia biur, 
osiem tysięcy pięciuset członków, cztery tysiące wolontariuszy obserwujących wybory, coraz lepsza 
infrastruktura, skuteczniejsza współpraca i szersze grono przyjaciół. 
To może polityczny mainstream niepokoić, bo on przecież myśli politycznie, a KOD myśli o Polsce – 
bitej i ciemiężonej teraz, i tej nadchodzącej nowej Polsce, która oby jak najszybciej przyszła - 
obywatelskiej, wspólnej, naszej.  
Komitet Obrony Demokracji będzie jej niezbędny, bo potrafi budować płaszczyznę porozumienia z 
innymi organizacjami społecznymi i obywatelskimi, z prawnikami – sędziami, prokuratorami, 
adwokatami, z politykami i partiami opozycyjnymi. Co najważniejsze, potrafi to robić na dole, na 
najniższym szczeblu, w województwie, powiecie, gminie – tam właśnie trafia do ludzi także tych 
najbardziej potrzebujących wsparcia, jak medycy i nauczyciele. Bez kalkulacji i ukrytych intencji, tak 
po prostu – jak ludzie. 
Budujemy tę naszą Polskę od dołu łącząc, nie dzieląc, rozmawiając z każdym, wspierając, walcząc. 
Wiecie, że KODerzy potrafili zorganizować nawet trzy manifestacje Strajku Kobiet dziennie w 
regionach? Wspaniali ludzie jeździli od miasta do miasta z nagłośnieniem i wsparciem dla wszystkich 
tych, którzy w końcu odważyli się powiedzieć: ***** *** .  
Jak potem czytali o dziadersach to tylko wzruszali ramionami mówiąc – robimy swoje.  
Tak jak to robili przez pięć lat, nie tylko przecież manifestując, ale i budując, bo sto osób na spotkaniu 
z sędzią Igorem Tuleyą w Wejherowie waży więcej niż jakakolwiek manifestacja. 
 
Cofam się o rok. Patrzę na spis połączeń telefonicznych z piątku trzynastego grudnia 2019 roku. Jest 
ich ponad sto. Nie liczę szyfrowanych komunikatorów i wysłanych wiadomości oraz maili. W tym dniu, 
a w zasadzie w nocy – kilka godzin wcześniej ruszył proces legislacyjny „ustawy kagańcowej”. Byli 
tacy parlamentarzyści, którzy dopiero od nas dowiedzieli się, że projekt właśnie przestał być „faktem 
medialnym”, a stał się sejmowym drukiem numer 69. Drukiem, który kończy polską „przygodę z 
demokracją”. 
Dzwoni Jelenia Góra. Tadek krzyczy do słuchawki z KOD-owego spotkania – przyjedźcie do nas na 
narty, musimy pogadać o Polsce, a potem śpiewają kolędę. Przyjedziemy – odkrzykuję do mikrofonu w 
samochodzie – i nie dojechaliśmy, bo najpierw był Sejm, potem Senat, Sądy i na koniec ten cholerny 
koronawirus. To był początek grudniowego tygodnia i goniłem do Warszawy, gdzie dopinaliśmy 
najmądrzejszą rzecz, która się wydarzyć mogła, czyli porozumienie wszystkich, które trwa do dziś, a 
gdzieś w szczytowym momencie wylało się na ulice Warszawy Marszem Tysiąca Tóg. To efekt tej setki 
telefonów piątkowych i kolejnych setek każdego następnego dnia. Nie tylko przecież moich, ale przede 
wszystkim całego zespołu fajnych i mądrych ludzi. Wszyscy ciężko pracują i podrzucają co chwilę: 
przyłączają się Wolne Sądy, Helsińska, Amnesty, sędziowie z Themis, a tymczasem przez weekend 



liczba miast rosła, ale przecież nie samoistnie. Przesyłam z trasy kolejne zgłoszenia do 
Nabuchodonozora. To taki czat koordynujący – żyjemy w matriksie, to i mamy swój statek – serce i 
brzuch całej operacji. Graficy, logistycy, administratorzy, pisarze – piszą, tworzą grafiki, aktualizują 
mapę i sprawdzają lokalizacje protestów.  
Literki migają w szalonym tempie.  
- Nie mam już miejsca na mapie. 
- Dodaj Przemyśl 
- Dodaj Mrągowo 
- Dodaj Oświęcim 
- Sprawdź Przemyśl, bo nie ma wydarzenia 
- Gryfice, Kuba napisz do Beaty, bo widzimy poniedziałek. 
Beata stoi w Gryficach sama od dawna. Teraz jest ich tam z nią troszkę więcej. Manifestacje planowane 
są na środę. W środę jest w pracy. Pisze, że przeprasza. W końcu staje i w poniedziałek i w środę. Sunę 
autostradą i przesyłam kolejne zgłoszenia.  
- Beata potwierdza poniedziałek i środę – mówię. 
Beata odeszła z KOD-u. Chyba rok temu. Bo KOD jest po przejściach, ale nawet Ci, którzy odeszli są 
przyjaciółmi na dobre i złe, bo liczy się wspólna sprawa. Ostatnie miasto wpływa esemesem, kiedy 
wchodzimy z Kingą Łozińską na scenę pod Sejmem – Nabuchodonozor milczy, bo wszyscy już są na 
manifestacjach w swoich miastach. Wtedy na ulicę wyszli mieszkańcy 230 polskich miast, wyszli 
wkurzeni, ale też zorganizowani i zjednoczeni, bowiem udało się nam połączyć siły obywateli, sędziów, 
prokuratorów, adwokatów, organizacji społecznych. Bo tylko razem jesteśmy wielką siłą.  
A potem w styczniu był „Marsz tysiąca Tóg” tak głośno dzisiaj wspominany i kolejne ogólnopolskie 
protesty - znowu razem. 
 
Tymczasem Ania od pięciu lat stoi w maleńkim Lubaczowie, jest tam laborantką w miejscowym 
szpitalu. Nim wyjdzie na dyżur sprawdza wszystkie fejsbukowe strony i grupy KOD-u, a zna 
internetowo pewnie każdego KOD-era i sympatyka KOD-u w Polsce, bo jest administratorką KOD-
owego fejsbuka. Najpierw stawała pod lubaczowskim sądem sama, a ostatnio było sto osób. Ania 
zaprosiła na Podkarpacie prof. Andrzeja Rzeplińskiego i to spotkanie z nim przy pełnej sali w 
Lubaczowie było pewnie tak samo ważne jak rosnąca liczba protestujących pod sądem. Zresztą jedno z 
drugiego wynika, w Lubaczowie, Suchej Beskidzkiej, czy Jeleniej Górze. Te spotkania – taki „kaganek 
oświaty” – to wizytówka KOD-u. Prawi ludzie mówią mądre rzeczy w miejscach, do których swobodny 
dostęp mają właściwie tylko TVP Info i Zenek Martyniuk. Mieliśmy taki plan na 2020, żeby robić 
zebrania wiejskie z KOD-em, zgodzili się Zbigniew Hołdys, Jacek Żakowski, Jerzy Stępień, Andrzej 
Rzepliński, Michał Wawrykiewicz, Olgierd Łukaszewicz – no nikt nie odmówił – a potem 
przerzuciliśmy na 2021, no i koniec końców na później, bo przecież nie wiadomo, kiedy się to skończy 
przy takiej nieudolności władz. 300 zebrań wiejskich z KOD-em czeka na lepsze czasy, a my 
wyhamowaliśmy, bo dotąd pracowaliśmy w „realu” i trochę się uczymy „zdalnej walki o demokrację”, 
choć jak widać po Strajku Kobiet – nieźle nam również ulica po tylu latach w tych trudnych czasach 
wychodzi. Zresztą na tej ulicy po raz pierwszy od pięciu lat miałem realnego stracha w małym mieście 
na Podkarpaciu, gdzie setka dziewczyn szła w marszu wspomaganym przez KOD, a naprzeciw stanęło 
50 kiboli. Wspierały nas – przyznam bardzo dzielnie – cztery radiowozy, ale większych szans byśmy w 
starciu chyba nie mieli. Przecież my nie jesteśmy od starć, tylko od łączenia, bo Polska podzielona jak 
diabli, a my tu na dole z każdym rozmawiamy i tłuczemy do głowy: PRAWORZĄDNOŚĆ, 
KONSTYTUCJA, DEMOKRACJA. 
 
Zatem pytacie, czym jest dzisiaj Komitet Obrony Demokracji? Ogromną grupą przyjaciół i znajomych, 
którzy może czasem zbyt głośno się spierają, może i krzykną coś czasem niepotrzebnie zbyt głośno, ale 
na koniec, dadzą się za siebie pokroić, bo szorstka to przyjaźń, ale cel jest wspólny: mądra, uczciwa, 
tolerancyjna i praworządna Polska. To chyba niemało, bo tych przyjaciół jest kilka tysięcy, a ich liczba 
stale rośnie. Życie jest zbyt krótkie, żeby oddać swój los przypadkowi, bo nasze dzieci żyją w chaosie i 
dźwigają na swoich barkach coraz więcej, podupadamy na zdrowiu i umieramy coraz wcześniej, 
oddajemy państwu coraz więcej i nie mamy kontroli nad tym, jak państwo to wydaje. Od pięciu lat 
wspólnie, razem i niezmiennie – to wielka wartość i wielka trwałość. Wolność jest w nas, a wolność to 



niezależność od układów, równe traktowanie, poszanowanie prawa, życie bez lęku o jutro. Wolność to 
normalność, na którą po prostu zasługujemy. 
 
Tekst ukazał się w miesięczniku „Nasze Czasopismo” nr 1/2021. 


