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Myśleliście, że będę w swetrze? Muszę Wam powiedzieć, że w gronie swoich najbliższych
współpracowników powiedziałem, że pomimo tego, iż Sojusz Lewicy Demokratycznej jest poza
Sejmem, zbliży się do 10% poparcia to założę garnitur. Mało ważne jest to, że dziś założyłem
garnitur, ważne jest to, że po dwóch latach pracy zbliżyliśmy się do 10% i to jest Wasza zasługa
i za to Wam serdecznie dziękuję.
Odwiedziliśmy 160 powiatów i podczas spotkań często padają następujące pytania: Czym jest
Sojusz Lewicy Demokratycznej, jaki jest program? Na jaką partię mamy głosować? Czy to
prawda, że PiS zabrał wszystkie sprawy socjalne, a Platforma Obywatelska zabrała wszystkie
sprawy związane z wartościami? Pragnę w dzisiejszym wystąpieniu jasno pokazać, że Sojusz
Lewicy Demokratycznej jest partią potrzebną na polskiej scenie politycznej, a także pokazać w
6 punktach nasze najważniejsze założenia. Sprawy ważne dla Polek i Polaków, ważne dla SLD.
Polityka historyczna. Kiedy obejmowałem funkcję przewodniczącego SLD nie wiedziałem, że
dla nas i dla Polski polityka historyczna będzie tak ważnym tematem. Pragnę powiedzieć to
jasno – nigdy nie zgodzimy się jako Sojusz Lewicy Demokratycznej z tym, że ludzie, którzy byli
aktywni zawodowo do 1990 r. byli wyśmiewani, aby tracili prawa nabyte, aby byli obdzierani z
honoru oraz z tego wszystkiego co było dla nich najważniejsze i z czego byli dumni. Z tego
powodu stanęliśmy po stronie służb mundurowych, dlatego też stanęliśmy po stronie wojska,
ponieważ jesteśmy przekonani, że dziś służby mundurowe, jutro wojsko, pojutrze prokuratorzy,
popojutrze sędziowie, a potem nauczyciele i wszyscy ci, którzy nie podobają się Jarosławowi
Kaczyńskiemu. A dlaczego się nie będą podobali, ponieważ nie myślą tak jak on. Dlatego też
będziemy tych ludzi bronili, zawsze i wszędzie. Prawda historyczna to nie jest prawda pisana
przez jedną partię. Nie wiedziałem, że Sojusz Lewicy Demokratycznej będzie jedyną partią,
która o trudnych sprawach dla Polski będzie mówić w sposób obiektywny. Żołnierze Wyklęci,
byli wśród nich ludzie, którzy walczyli o swoją wizję kraju, o niepodległą Polskę, o swoje ideały.
Ale byli też wśród nich mordercy, świnie, złodzieje i gwałciciele. Będziemy mówili o tym zawsze,
wskazując te dobre i złe strony tego zjawiska.
Wspólnie z Aleksandrem Kwaśniewskim powołaliśmy Społeczny Komitet Obchodów 100-lecia
Niepodległości Polski. A dlaczego żeśmy go powołali? Ponieważ istnieje komitet powołany
przez prezydenta Andrzeja Dudę, w ustawie go powołującej na początku nie było Ignacego
Daszyńskiego. Dopiero po interwencji PPS oraz SLD Senat uwzględnij Ignacego Daszyńskiego.
Powołaliśmy swój komitet ponieważ nie mamy zaufania do PiS-u, że nie będzie kłamał w
sprawie polskiej historii, że zapomni o ziemiach odzyskanych, że przeprowadzono reformę
rolną; że zapomni o tym, że rząd Moraczewskiego wprowadził 8 godzinny dzień pracy,
funkcjonowanie związków zawodowych, urlopy, a wreszcie dał kobietom prawa do głosowania
w wyborach powszechnych. Pragnę powiedzieć prezydentowi Andrzejowi Dudzie, że jeżeli pan
nie będzie wiedział w przyszłości kto i kiedy odbudował Zamek Królewski to proszę do mnie
zadzwonić, ja panu powiem.
Nie ma 100-lecia Polski bez 45-lecia Polski Ludowej! Jeżeli ktoś tak uważa to niech pojedzie do
Wrocławia, Szczecina, Olsztyna, do Zielonej Góry.
Druga sprawa, sprawy socjalne. Sprawy socjalne nie są wyłączną własnością żadnej partii, ani
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PiS-u, ani SLD. Jeżeli w Polsce jest lepiej, to obywatelki i obywatele mają prawo mieć lepiej.
Wszyscy mają korzystać z tego, że ich kraj jest bogaty, że jest więcej pieniędzy, a te pieniądze
powinny być sprawiedliwie dzielone. Jeżeli ktoś mówi, że PiS ukradł sprawy socjalne, to ja
chciałem tylko przypomnieć wiek emerytalny. PO podwyższyła wiek emerytalny, a PiS obniżył
do takiego poziomu jaki był, tak jak postulował SLD Ale my byśmy jeszcze chcieli, aby 40 lat
pracujący mężczyzna i 35 lat pracująca kobieta też mieli prawo do emerytury. Podwyższenie
najniższej pensji, czy też najniższej stawki godzinowej nie jest pomysłem PiS. Rządy Leszka
Millera, Włodzimierza Cimoszewicza, Józefa Oleksego, czy też Marka Belki też to robiły i trzeba
o tym pamiętać. W sprawach socjalnych jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia i żaden rząd
nigdy sam tego nie zrealizuje, ale trzeba mieć marzenia. Trzeba mieć marzenia i nie w sposób
populistyczny, trzeba wszystko policzyć, sprawdzić czy są na to pieniądze i wprowadzać te
rozwiązania w życie. Pragniemy, aby najniższa emerytura i najniższa renta zostały powiązane z
płacą minimalną. Wszystko po to, aby przede wszystkim osoby starsze miały namiastkę
godnego życia. Dużo jest jeszcze do zrobienia w kwestii kwoty wolnej od podatku, umów
śmieciowych, w sferze opieki nad osobami starszymi oraz osobami z niepełnosprawnymi.
Pragnę nawiązać do tego, co się dzieje w Sejmie i zwrócić się do pana Jarosława
Kaczyńskiego. Jeżeli pan myśli, że tym ludziom się nie należy to mam dla pana następującą
propozycję – niech się pan zaopiekuje dzieckiem albo osobą dorosłą przez dwa, czy też trzy
miesiące. Niech pan codziennie karmi, poi, myje i pomaga. Niech pan nie odchodzi nawet na
sekundę, ponieważ nie będzie wiedział czy ta osoba nie umrze. Jak pan sobie uświadomi tę
sytuację, to pan skończy z tą farsą w Sejmie. Pana premier obiecuje, że Polsce jest genialnie a
ludziom z niepełnosprawnościami nie jesteście wstanie pomóc. To jest hańba!
Równa praca, równa płaca! Z tego miejsca się pytam: co myślicie o kobietach, które wykonują
tą samą pracę co mężczyźni, niejednokrotnie lepiej od nich a zarabiają o 20% mniej. Wszystko
to jest do naprawy, tak jak do naprawy jest kwestia, z którą nie poradził sobie żaden rząd –
służba zdrowia.
Mam pytanie, czy sprawy, które wymieniłem są przynależne do jakiejkolwiek partii? Czy partia
socjalna, która myśli o sprawach pomocy obywatelkom i obywatelom nie powinna mieć tego w
programie?
Jeżeli wejdziemy do Sejmu, a wejdziemy, to wszystkie sprawy socjalne, na które będzie
pokrycie w budżecie państwa, a które wprowadził PiS – zostaną utrzymane. Możemy
rozmawiać na temat modyfikacji programu 500+, ale partiom, które twierdzą, że należy ten
program zlikwidować mówię, że się mylą. 400 000 dzieci niedojadało, po wprowadzeniu tego
programu ich liczba zmniejszyła się 0 95%. Jak czytam w mainstreamowych mediach, że może
być tak, iż 500 zł ojciec nie wydał na dzieci, ale na buty, to ja jako socjaldemokrata się pytam:
może to pierwsze buty od 10 lat? Dużo w tym programie jest do zmiany, pragniemy, aby
najbogatsi z tego programu nie korzystali, aby samotne matki i ojcowie mogli z niego korzystać.
Jeżeli ktoś mówi, że to jest zły program to robi to tylko dlatego, że sam go nie wymyślił i jestem
o tym przekonany.
Państwo świeckie. Sojusz Lewicy Demokratycznej wbrew temu co się pisze zawsze był za
państwem świeckim. Głosowaliśmy przeciwko konkordatowi i mieliśmy rację. Powiem to nie
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językiem aroganckim, nie językiem wulgarnym, że jeżeli wrócimy do Sejmu, a wrócimy do
Sejmu będziemy renegocjowali konkordat. Jeżeli renegocjacje się nie udadzą, będziemy za
tym, aby wypowiedzieć konkordat. Jesteśmy za tym, aby kler był opodatkowany. Jesteśmy za
tym, aby pomoc państwa dla kościoła została ujawniona, a według naszych informacji to jest 5
mld zł rocznie. Jesteśmy za tym, aby religia ze szkół wróciła do salek katechetycznych
Jesteśmy za tym, aby episkopat nie wtrącał się w bieżące zarządzanie państwem. Jeżeli jest
tak, że nie potraficie przekonać obywatelek i obywateli w kościołach do swoich racji, to
dzwonicie do Jarosława Kaczyńskiego. Ja mówię episkopatowi – nie będzie tak, że ludzie będą
mówili to czego wy chcecie. Jesteście tacy, że zabraniacie np. kobietom przerywania ciąży i ich
praw. Można mieć różne zdanie w tej sprawie, ale nie można zabierać kobietom prawa do
myślenia, do wypowiadania się we własnej sprawie, do własnych decyzji. Jeżeli jest prawdą,
mówię do episkopatu, że nie interesują was kobiety, to odpieprzcie się od kobiet.
Apeluję do ludzi o rozsądek, do dyrektorów szkół o rozsądek. Jak kupujecie sto ławek to ksiądz
musie je poświęcić? A jak kupujecie krzesło czy lodówkę do domu, to ksiądz je święci? Koniec
obłudy! Aby moje wystąpienie nie było antyklerykalne, pragnę jasno powiedzieć – Sojusz
Lewicy Demokratycznej nigdy nie będzie walczył z wiarą oraz ludźmi wierzącymi. Kto w co
wierzy i kto z kim śpi jest prywatną sprawą każdego z nas.
Ład konstytucyjny. My daliśmy Polsce konstytucję, trzech przewodniczących Komisji
Konstytucyjnej było z SLD. Konstytucję, która dziś jest broniona przez wszystkie demokratyczne
partie. Oczywiście żadna z tych partii nie przypomina o roli SLD we wprowadzaniu konstytucji w
Polsce. Jak słyszę dzisiaj wniosek o zmianę konstytucji, o referendum w tej sprawie, to panie
prezydencie pragnę panu odpowiedzieć w następujący sposób. Nie zaprzysiągł pan sędziów
Trybunału Konstytucyjnego, podpisał pan ustawę o KRS, zgodził się pan na niekonstytucyjny
wybór prezesa TK, wygasił pan ustawą kadencje prezesa Sądu Najwyższego, uzależnił pan
sądy od prokuratora generalnego, ułaskawił pan Mariusza Kamińskiego. Jak wejdziemy do
Sejmu, a wejdziemy do Sejmu to będę pierwszym, który będzie zbierał podpisy, aby stanął pan
przed Trybunałem Stanu za łamanie konstytucji. Nie może być tak, że osoba która łamie
konstytucję, czy też przyzwala na jej łamanie będzie zmieniała ustawę zasadniczą.
Pragnę powiedzieć wszystkim tym, którzy łamią prawo: ze strachu, z lojalności do prezesa
Kaczyńskiego; łamią i wiedzą, że to robią, ponieważ nie ma obiadów za darmo, wszystkim tym,
którzy upolitycznili i uzależnili od działaczy PiS-u sądy i sędziów – przyjdzie na was czas!
Więzienia nie są tylko dla tych, którzy tam siedzą bez procesu w trzymiesięcznym areszcie
wydobywczym. Przyjdzie na was czas! Myślcie o tym co robicie w tej chwili, że łamiecie prawo.
Myślicie, że zawsze będziecie łamać prawo? Związek Radziecki miał istnieć wiecznie, Imperium
Rzymskie miało nie upaść, że Napoleon będzie miał 400 x 100 dni. Jeżeli wejdziemy do Sejmu,
a wejdziemy do Sejmu to przyjdziemy po was, ponieważ łamaliście prawo.
Europa. Drugie udane referendum w Polsce, również zostało przeprowadzone za czasów SLD.
Dzięki wyrażonej przez naród zgodzie, wprowadziliśmy Polskę do Unii Europejskiej i wciąż
wierzymy, że to dobry projekt. Jeżeli ktoś uważa, że w naszym kraju nic się nie zmieniło to albo
jest głupi, albo jest z aparatu partyjnego PiS. Nie ma innej możliwości. Jesteśmy za dalszą
integracją Unii Europejskiej, jesteśmy za silną Polską w Unii Europejskiej. Wcześniej czy
później Polska będzie musiała się zmierzyć z wprowadzeniem euro, nikt od tego nie ucieknie.
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Dwie prędkości, Polska w drugiej prędkości to jest zły scenariusz. Najlepiej by było, ale nie
wiem czy przy tym rządzie jest to możliwe, powołać zespół ludzi, który mądrze i
perspektywicznie będzie do tego dążył. Polska od integracji nie ucieknie. Potrzebna jest partia,
może nie jedna, która będzie pilnowała tej zdobyczy jaką jest Unia Europejska.
Edukacja młodego pokolenia, to wielka sprawa. Aby pokazać przed jakim wyzwaniem stoimy
opowiem stary dowcip. „Synu, jak był stan wojenny to w sklepach to był tylko ocet. Tato, w
Lidlu, Biedronce, w Realu?”. Takie często są wyobrażenia, moje dzieci często się mnie pytają –
dlaczego tato wyjechałeś na zachód? To był taki czas, zarabialiśmy 28 dolarów miesięcznie.
Myślę, że wszystkim należy o tym przypominać, ponieważ do dobrego łatwo się jest
przyzwyczaić. Tak nawiasem, prezesie Kaczyński do 500+ też się Polki i Polacy prędko
przyzwyczają.
Społeczeństwo obywatelskie. Sprawa bardzo ważna dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a w
ramach tego społeczeństwa obywatelskiego samorządy. Silne samorządy, ponieważ złotówkę
w każdym mieście lepiej jest widać z tego miasta, niż z Warszawy. Upodmiotowione władze,
udział w zarządzaniu różnych struktur: fundacji i stowarzyszeń. Społeczeństwo obywatelskie to
obywatelki i obywatele. Jak patrzę na PiS i na Platformę i myślę o samorządzie to dochodzę do
wniosku, że to kpina. Czym się różni zachowanie Grzegorza Schetyny, który w teczkach do
Wrocławia, wozi co trzy miesiące innego kandydata na prezydenta miasta. Widziano go
ostatnio, że kupuje nową teczkę, tak więc prawdopodobnie będzie nowy kandydat. Nie pytał się
o nic ani swojej partii w mieście, czy też obywatelek i obywateli. Czym różni się Grzegorz
Schetyna przywożąc z Warszawy do Wrocławia prezydenta, od Jarosława Kaczyńskiego, który
temu prezydentowi będzie ustalał pensje. Czym? Na czym to wszystko polega? Kto ma strzec
społeczeństwa obywatelskiego?
Społeczeństwo obywatelskie to tolerancja, to uznanie innych wiar, to prawa dla mniejszości.
Czym zagrażają dwie dziewczyny idące przez park trzymające się za ręce? Komu to szkodzi?
Kogo to drażni? Co się stanie takiego złego jeżeli pary heteroseksualne i homoseksualne będą
tworzyły ze sobą szczęśliwe związki? Nie rozumiem tego. W kwestii związków partnerskich,
28% dzieci rodzi się dziś poza związkami małżeńskimi. PiS wprowadzi jeszcze to, że trzeba
będzie brać ślub kościelny.
Państwo jest po to, aby ludziom pomagać. W socjaldemokracji państwo pomaga zarówno
biednemu, jak i bogatemu. Biedny ma również dostęp do kultury, edukacji, czy też służba
zdrowia. Liberałowie takiemu facetowi jak ja, ze wsi Łagury pod Przasnyszem powiedzieliby –
jesteś zdolny to sobie dasz radę. A ja mam pytanie, a gdybym nie był zdolny? Miałbym zdychać
jak pies, tylko dlatego, że się nie urodziłem tam gdzie jest dostatek i dobrobyt? To jest właśnie
różnica między nami a prawicą, między nami a liberałami.
Prawa kobiet i w tej sprawie zawsze będzie dużo do zrobienia. Jeżeli ktoś twierdzi, iż Sojusz
Lewicy Demokratycznej mało zrobił dla kobiet, to ja mu powiem – tylko za naszych czasów dwa
razy została zliberalizowana ustawa o przerywaniu ciąży. Nikt o tym teraz nie pamięta albo nie
chce pamiętać. A my to zrobiliśmy i mamy tutaj czystą kartę.
W tym miejscu zwracam się do wyborców PiS-u, nie apeluję do władz tej partii i jego aparatu.
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Damy wam wszystko to co daje wam PiS i nie zabierzemy tego co PiS wam zabiera. Będziemy
bronić spraw socjalnych, ale będziemy również strażnikiem waszych wolności, ładu
konstytucyjnego i prawa. PiS dla elektoratu socjalnego nie jest jedyną alternatywą, jest Sojusz
Lewicy Demokratycznej!
Zwracam się do wyborców Platformy Obywatelskiej. Ile się dacie jeszcze oszukiwać? Jak długo
będziecie się łapać na gładkie słówka? Platforma Obywatelska mówi: rozwiązać IPN. Kto
powołał IPN? PiS i Platforma. PO mówi: rozwiązać CBA. Kto powołał CBA? PiS i Platforma. PO
mówi o ustawie dekomunizacyjnej, gdy stoję na rondzie Gierka w Sosnowcu podchodzi do mnie
działacz Platformy i mówi, że zawsze walczyli oto, aby to rondo Gierka, o ulicę
Dąbrowszczaków, o ulicę Armii Ludowej. Gówno prawda. PO głosowała za tą ustawą razem z
PiS. Ustawa dezubekizacyjna, kto pokazał Polkom i Polakom, że można zabrać prawa nabyte?
2009 r. Platforma Obywatelska, ktora powiedziała, że dzisiaj możesz mieć cztery tysiące a jutro
możesz mieć dwa tysiące. Pokazała, że jest możliwość zabierania praw nabytych. Dzisiaj
bronią mundurowych i mówią, że to zły PiS zabrał. Nieprawda, przyłożyliście do tego rękę,
pokazaliście PiS-owi drogę, a oni z niej skorzystali. Porozmawiajmy o Ziobrze, kto miał szansę
dać mu Trybunał Stanu? PO. Porozmawiajmy o sprawach związanych z przerywaniem ciąży,
kto nie odesłał projektu do Komisji, wy tego nie zrobiliście. Porozmawiajmy o Mariuszu
Kamińskim. Kto narzeka na Kamińskiego? PO. A przecież Mariusz Kamiński był 2 lata
ministrem w rządzie Donalda Tuska. Proszę was, analizujcie, nie dawajcie się nabierać na
gładkie słowa. Zastanawiałem się, czy dzisiaj to powiedzieć, ale obłuda mierzi. Słyszę
codziennie od Grzegorza Schetyny: stwórzmy wielką koalicję, pójdźmy wspólnie przeciwko
PiS-owi, elektoratowi PiS-u. My przeciwko elektoratowi PiS-u nie pójdziemy. Schetyna mówi:
zapraszam wszystkich. Nieprawda, Grzegorz. Nie zapraszasz wszystkich. Robisz po prostu,
namawiasz po prostu ludzi na udział w partyjnej imprezie i ludzie mają prawo tam pójść. Nie
dzwoniłeś do Kosiniaka, Czarzastego, do nikogo, bo zacząłeś kampanię wyborczą i masz do
tego prawo, mówię o tym bez żalu. Nie chcę, żeby potem media mówiły, że mam żal, że nie
zostaliśmy zaproszeni, ale chcę ci powiedzieć jedną rzecz: po prostu, oszukańcu, nie kłam. Po
prostu nie kłam!
Socjaldemokracja to sprawy socjalne i demokracja oraz wartości. Idziemy do wyborów i
rozpoczynamy walkę o elektorat utracony. Ogłaszam jednoznacznie – idziemy do wyborów
wraz z naszymi przyjaciółmi pod szyldem SLD Lewica Razem.
Wrócimy do Sejmu, ponieważ Polska potrzebuje mądrej zdystansowanej socjaldemokracji.
Wrócimy do Sejmy, obiecuje wam to, gwarantuje wam to. Sojusz Lewicy Demokratycznej
przetrwał i jest wielką siłą. SLD wróci do Sejmu, a jeżeli nie to ja oraz cały zarząd podam się do
dymisji. Ja nie podam się do dymisji, wiem co zrobić, aby wraz z wami: wiceprzewodniczącymi,
szefami struktur, członkami partii poprowadzić dobrą drogą do wyborów samorządowych,
europejskich i parlamentarnych. Mamy tożsamość, jest nią Unia Europejska, konstytucja,
czterech byłych premierów, genialny były prezydent, ale to również wy, ponieważ to dzięki wam
przez te dwa lata powróciliśmy na scenę polityczną w naprawdę dobrej klasie. Ja w to wierzę,
wy to wierzcie. SLD! SLD! SLD!
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