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Pragnę odnieść się do wydarzeń, jakie mają miejsce w Polsce od dłuższego czasu, a nabrały intensywności 

w ostatnich tygodniach. 

Ośmielam się powiedzieć, że koalicja rządząca Zjednoczona Prawica daje przyzwolenie na szerzenie nie-

nawiści. Przez ostatnie 30 lat nie byłam świadkiem w Polsce tak skrajnej nieodpowiedzialności polityków. 

Pragnę przypomnieć, że nieodpowiedzialność polityków zawsze prowadzi do narodowej katastrofy. Nie jest 

to wina obywateli, tylko zawsze wina polityków. Polityków, którzy swoim zaniedbaniem, brakiem odpowie-

dzialności, obojętnością na zło, cynizmem, polityczną kalkulacją, niewiedzą, zwyczajną głupotą lub nierzad-

ko szaleństwem sprowadzają na narody nieszczęścia. 

Rządząca piąty rok Zjednoczona Prawica otworzyła polską puszkę Pandory, wypuszczając z niej brak to-

lerancji wobec inności, ksenofobię, skrajny nacjonalizm, lekkość szerzenia nienawiści, umiejętność rozpala-

nia złości i szczucia jednych Polaków na drugich Polaków. Chcę uświadomić koleżankom i kolegom ze 

Zjednoczonej Prawicy, że za losy narodów, a zwłaszcza za ich upadek, zawsze odpowiedzialni są politycy. 

Jeśli nie zaniechacie tej metody zarządzania państwem, jeśli natychmiast nie zamkniecie tej puszki Pandory. 

będziecie odpowiedzialni za całe zło i krzywdy, jakie z tego powodu spadną na ludzi, będziecie odpowie-

dzialni za przyszłe wydarzenia, które mogą okazać się tragiczne w skutkach. 

Od dłuższego czasu jesteśmy świadkami brutalnego i cynicznego zarządzania polskim narodem za pomo-

cą strachu i nienawiści. Mówiąc o miłości do ojczyzny, napuszczacie Polaków jeden na drugiego. Sączycie 

Polakom każdego dnia jad propagandowej nienawiści poprzez media rządowe, mówiące nieprawdę lub tą 

prawdą manipulujące. Budujecie Polskę opartą o niedobre emocje i wiarę, że racja jest wyłącznie po waszej 

stronie. Ale zaręczam, tak nie jest, świat jest bardziej złożony, niż Zjednoczonej Prawicy się wydaje. Swoim 

postępowaniem podpalacie Polskę. 

Ta nieodpowiedzialna obojętność na krzywdę innych wywiera katastrofalne skutki w sferze społecznej. 

Jeśli nie zatrzymacie tego szaleństwa, opartego na braku tolerancji i chęci udowodnienia na siłę, że możliwy 

jest tylko jeden katolicko-narodowy model państwa, to ze skutkami tego szaleństwa będziemy musieli zma-

gać się przez następne pokolenia. 

Przez wasze działania i zaniechania część obywateli dostała przyzwolenie na używanie siły fizycznej wo-

bec przeciwników politycznych, którzy mają inne poglądy lub inaczej wyglądają. I oni tej przemocy używają. 

Władza udaje, że nie widzi przejawów agresji, a bandyci wiedzą, że ta władza nie spieszy się z egzekwowa-

niem prawa, więc czują się bezkarni i bezpieczni, a w swojej bezczelności posuwają się coraz dalej, eskalując 

przemoc fizyczną. 

Zamykacie oczy na to, że w Polsce w roku 2020 bije się ludzi za posiadanie innego koloru włosów lub 

skóry. Nie chcecie widzieć, że bije się obcokrajowców, którzy przyjechali zwiedzać nasz kraj, tutaj mieszkają 

lub się uczą. Wciąż słyszymy o napadach na obcokrajowców w tramwajach i autobusach. Ludzie, którzy się 

wyróżniają, nie czują się dzisiaj w Polsce bezpieczni. Proszę państwa, czegoś takiego w tolerancyjnej Polsce 

nie było przez ostatnie 30 lat. 

Nie boje się powiedzieć, że moim zdaniem jest w tej chwili w Polsce przyzwolenie na zachowania kseno-

fobiczne lub wręcz faszystowskie. I to nie jest ciche przyzwolenie, ale jasny przekaz, który idzie do grup 

nacjonalistyczno-faszystowskich, mówiący: cokolwiek zrobicie, to wam się daruje; nas nie musicie się oba-

wiać; my szanujemy prawdziwych Polaków i pilnujemy, aby wam się nic nie stało, możecie bić i napadać na 

wszystkich innych. To straszne, jeśli to prawda. 

Przykładem może być wydarzenie z ostatnich tygodni, mające miejsce w Gdańsku. Zgromadzenie nacjo-

nalistów było tam wręcz ochraniane przez policję polską i nikt nie reagował na zabronione w Polsce faszy-

stowskie gesty. Tymczasem często jest tak, że pokojowe demonstracje ludzi o innych poglądach niż prefero-

wane przez Zjednoczoną Prawicę są brutalnie tłumione. 

Szanowni Państwo Członkowie Zjednoczonej Prawicy, możecie nadal nie zauważać nienawiści, jaka za 

waszym przyzwoleniem rozlewa się na cały kraj. Możecie udawać, że nic szczególnego się nie dzieje, że nie 

ma problemu, ale zachowania prowadzące do brutalizacji życia społecznego niczego dobrego nie wróżą. Bra-



kiem reakcji na łamanie prawa zrażacie do siebie znaczną część tolerancyjnego i spokojnego polskiego społe-

czeństwa. Jak historia pokazuje, wiecznie rządzić nie będziecie i ktoś kiedyś odpowie za to przyzwolenie, za 

brak egzekwowania prawa i za szerzenie nienawiści do innych ludzi. 

Chciałabym jeszcze powiedzieć kolegom ze Zjednoczonej Prawicy, aby się nie zdziwili, jeśli za jakiś czas 

nienawiść, na którą zezwalacie, skierowana zostanie przeciwko wam i waszym poplecznikom. Młode poko-

lenie jest inne – to jest pokolenie tolerancyjnych ludzi, którzy wiedzą, jak świat wygląda, to pokolenie, które 

nie daje sobą tak łatwo manipulować. Prawdopodobnie to oni zdecydują o wyniku następnych wyborów. 

Pamiętajcie, zło tak jak i dobro zawsze wraca do autora. Może zajmuje to trochę czasu, ale, pamiętajcie, kto 

sieje wiatr, ten zbiera burzę. 

Apeluje do wszystkich Polaków, aby nie dali się ponieść rzece nienawiści rozlanej z narodowej puszki 

Pandory przez obóz rządzący obecnie Polską. Apeluję do rodaków: nie wierzcie, że musimy żyć w nienawiści 

do siebie, nie wierzcie w kłamstwa, które słyszycie z mediów rządowych, nie poddawajcie się manipulacji. 

Jeśli nie zahamujemy nienawiści, na którą jest dzisiaj przyzwolenie, skończy się to katastrofą dla naszego 

państwa, narodową katastrofą. I to nie będzie powód do dumy, tylko jeszcze jedna data narodowej tragedii. 

Pamiętajmy, nie możemy być obojętni wobec szerzonej nienawiści, nie możemy być obojętni, gdy widzi-

my, że przeszłość jest naciągana, dopasowywana do aktualnej polityki. Nie możemy być obojętni, gdy jaka-

kolwiek mniejszość jest dyskryminowana, „bo jeśli będziemy obojętni, jakieś Auschwitz spadnie nam znowu 

z nieba”. Mówił o tym 27 stycznia 2020 r. w Oświęcimiu pan Marian Turski, więzień obozu koncentracyjne-

go, obozu, który okazał się „ostatecznym rozwiązaniem”, efektem obecnej przez lata obojętności na niena-

wiść szerzoną przez niemiecki faszystowski rząd. Jeśli nie postawimy tamy wobec szerzenia w Polsce niena-

wiści, prędzej czy później znajdą się ludzie, którzy będą chcieli wykluczyć ze społeczeństwa wszystkich „in-

nych”, a to już jeden krok do nowego Auschwitz. 

Mam jednak nadzieję, że „prawdziwi Polacy” opamiętają się w porę, przestaną pogłębiać podziały spo-

łeczne i pozwolą wrócić Polsce tolerancyjnej i przyjaznej dla wszystkich jej mieszkańców. Bo w Polsce jest 

miejsce dla wszystkich – dla konserwatystów, liberałów, narodowców, zielonych, ludowców, katolików, 

prawosławnych, protestantów, dla przedstawicieli innych wyznań, jak również dla niewierzących. Jednakże 

nie powinno być miejsca dla ludzi siejących nienawiść i używających argumentów siłowych wobec ludzi 

mających inne poglądy. 

W imię Najjaśniejszej Rzeczypospolitej proszę koleżanki i kolegów ze Zjednoczonej Prawicy, aby się 

opamiętali i natychmiast zaczęli egzekwować łamane dotychczas prawo, tak aby obojętność władzy na prze-

moc już więcej nie zachęcała podłych ludzi do czynienia zła ludziom dobrym. 

Na szczęście, jak wiemy z mitologii, na dnie puszki Pandory była jednak nadzieja. 

Agnieszka Gorgoń-Komor 

 
 


