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Mineł̨o już kilka tygodni od ostatniej rozprawy iwyroku. Przypomne ̨tylko,
że wyrok to: 3miesiac̨e bezwzgled̨nego wiez̨ienia, dwa lata prac społecznych
i pokrycie kosztów procesowych oraz grzywna, co daje razem około dwa i
pół tysiac̨a złotych. Jako, że siedzieliśmy cztery miesiac̨e w areszcie, odpada
nam siedzenie w kryminale. Pieniad̨ze na opłacenie grzywny i kosztów pro-
cesowych mamy zapewnione dziek̨i niezliczonym benefitom w polsce, jak i
w wielu miejscach na świecie – za co jeszcze raz wielkie dziek̨i, jestem Wam
niezmiernie wdziec̨zny!

Po ponad roku represji: cztery miesiac̨e w izolatce, warunkowe zwolnie-
nie czyli obowiaz̨ek stawiania sie ̨ na komendzie dzień w dzień (co po 4 mie-
siac̨ach zostało zmienione na obowiaz̨ek stawiania sie ̨raz w tygodniu), zakaz
opuszczania kraju, zakaz zmianymiejsca zamieszkania, zakaz kontaktu z po-
została ̨dwójka ̨ i „osobami mogac̨ymi być powiaz̨anymi ze sprawa”̨. Sytuacja
była dla wielu osób stresujac̨a, prokuratura nigdy nie podała konkretnej li-
sty „osób mogac̨ych być powiaz̨anych ze sprawa”̨ choć ma taki obowiaz̨ek –
od razu chce ̨zaznaczyć, że nigdy nie oczekiwałem od nich wywiaz̨ywania sie ̨
z obowiaz̨ków. Gdybym wierzył w sad̨owa ̨ sprawiedliwość i systemowa ̨ sku-
tecznośćwszystkich instytucji, wszczał̨bymdobrowolnie postep̨owanie prze-
ciwko policji o tortury, którym byłem poddany na komisariacie, postep̨owa-
nie wszczet̨o z urzed̨u. Kontynuujac̨ wyliczanie represji: napiec̨ie w oczeki-
waniu na termin pierwszej rozprawy, a na samym końcu oczekiwanie na wy-
rok, w mied̨zyczasie samochód ABW stojac̨y Ci pod domem 24 godziny na
dobe ̨ przez pierwszych kilka miesiec̨y po wyjściu – można wreszcie powie-
dzieć, że to koniec, prace społeczne to ostatnia prosta. To koniec tej sprawy,
ale nie oznacza to koniec walki, która ̨każdy z nas prowadził przed zatrzyma-
niem, walki, która doprowadziła nas w pewnym momencie na parking tego
cholernego komisariatu.

Nie udało sie,̨ to prawda, ale nie oznacza to totalnej przegranej. Mam na-
dzieje,̨ iż pokazaliśmy ta ̨ próba,̨ że można protestować inaczej niż wyzna-
czaja ̨ to granice prawa. Można i należy ponieważ nie osiag̨niemy wszystkich
celów, jakie sobie obraliśmy, grzecznie stojac̨ na ulicy i machajac̨ flaga ̨ w
momencie gdy oni wytaczaja ̨ czołgi, przez nich miliony ludzi umiera, kolej-
ne setki tysiec̨y jest zamykane w izolatkach, a nieznana ilość osób siedzi w
tym momencie w pokoju przesłuchań podpiet̨a do taserów. Musimy sobie
uświadomić, że używanie takich środków, jakie obraliśmy, jest jak najbar-
dziej słuszna ̨ odpowiedzia ̨ na masowe sytuacje jakie opisałem wyżej – tu w
polsce, czy gdzieś na świecie. Bad̨ź co bad̨ź próbowaliśmy tylko spalić dwie
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Ogień komisariatom!
Ogień wiez̨ieniom!
Solidarnośc wieź̨niom!
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suki, co, jak zauważył jeden z nas „nie jest niczym nowym w historii ruchu
anarchistycznego”.

Popełnialiśmy błed̨y, wszyscy. Każdy z nas w mniejszym czy wiek̨szym
stopniu, ale coś zjebał. Nie bed̨e ̨ sie ̨ rozwodził nad szczegółami tutaj, nawet
nie rozmawiamy o tymmied̨zy soba.̨ Chce ̨jedynie dodać, że błed̨em osób czy-
tajac̨ych jedynie o naszej sprawie na fb czy czytanie artykułów z gazet było
nie wychwycenie cholernie istotnej informacji. Nie jest to niczym nowym,
ale policja, prokuratura oficjalnie przyznały sie ̨ do szerokiej inwigilacji ru-
chu i na podstawie „wiedzy operacyjnej” dokonały zasadzki. Żaden z nas nie
jest w stanie być w stu procentach pewnym jak do tego doszło. Mamy swoje
przypuszczenia, czasem sprzeczne. Niezależnie od tego, mam nadzieje,̨ że z
naszegoniepowodzeniawnioski bed̨a ̨jednoznaczne.Wpolsce niemakultury
bezpieczeństwa, ludzie bez żadnego namysłu wymieniaja ̨ sie ̨na fb tym kogo
znaja,̨ co robia,̨ gdzie robia,̨ kiedy robia,̨ z kim robia.̨ Nie dziwie sie ̨ wiec̨, że
osobom prowadzac̨ym spotkania dotyczac̨e anty-inwigilacji odechciewa sie ̨
gdy na pieprzonym facebooku ludzie wymieniaja ̨ sie ̨ ksywami, poufnymi in-
formacjami, czy adresami.

Na samej sprawie nie straciliśmy tylko my, zatrzymani, masa ludzi straci-
ła i poświec̨iła wiele by okazywać solidarność, robić wszystko byśmy wyszli.
Udało sie ̨ tym wszystkim osobom osiag̨nać̨ cel, które sobie obrały. Poświec̨i-
li mase ̨ rzeczy, za co im cholernie dziek̨uje,̨ a zarazem jest mi kurewsko źle
z tym, że musieli to robić. Robili to z własnej woli, z poczucia solidarności
– ogromnie ich za to szanuje.̨ Nie można zapomnieć o eksmisji skłotu RC10.
Przykładów sytuacji, na których masa ludzi dużo straciła jest od groma.

Wiele rzeczy z tej sprawy nigdy nie bed̨zie jasne. Wciaż̨ jest cała masa py-
tań, które prawdopodobnie nigdy nie dostana ̨ odpowiedzi. Nie dowiemy sie,̨
jak pały zdobyły te ̨ „wiedze ̨operacyjna”̨, żaden z nas, zatrzymanych, nie do-
wie sie ̨ co jest w naszych teczkach, które założyło nam ABW (nie wiadomo
na ile przed cała sprawa ̨ one powstały, do ich istnienia przyznała jedna z
prokurator z prokuratury krajowej). Jak już pisałem, pytań jest wiele.

Wiele osób pyta o naszemotywacje,̨ jakie nami kierowały. Każdymiał swo-
je. U mnie wynikało to z silnego poczucia bezradności wynikajac̨ego z braku
zmian pomimo wielu starań oraz ogromnej frustracji. Frustracji na to, że
ludziom dzieje ̨ sie ̨ krzywda na wielu płaszczyznach. Czy to zostaja ̨niewolni-
kami państwa bad̨ź finansowymi banku, czy to sa ̨bici za to, jacy sie ̨ urodzili.

Systemowe daż̨enie do ogólnej, ujednoliconej„sprawiedliwości” – nie dzia-
ła i chyba każdy i każda sie ̨ o tym dawno przekonał/a. Wszed̨zie rek̨a rek̨e ̨
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myje. Osoby sprawujac̨e funkcje państwowe sa ̨ na samym szczycie społecz-
nej hierarchii. A resocjalizacja? To jest przecież bzdura! Zamykanie ludzi w
betonowych wiez̨ieniach jest jedna ̨z form udawania, że problemów społecz-
nych nie ma, by ci, tam, mogli wieczorem spokojnie usiaś̨ć z rodzinka ̨ pijac̨
herbate ̨ i udawać, jaki to świat jest piek̨ny, i jak bardzo dziś sie ̨ do tego przy-
czynili. Decydujac̨ sie ̨ na podpalenie tych radiowozów miałem nadzieje,̨ że
ruszy to umysły i kreg̨osłupy moralne wielu ludzie. Że przestana ̨udawać, że
problemów nie ma. Bo one sa,̨ wystarczy w dowolnym miejscu na świecie
przejść sie ̨ na spacer by je dostrzec, a tak zwane elity tylko je pogłebiaja.̨

Nie można też zapomnieć o tym, że chcac̨ nie chcac̨ staliśmy sie ̨ pionka-
mi w rek̨ach władzy. Nasza sprawa wiele razy (oczywiście wyolbrzymiana)
padała jako kolejny argument do ustawy anty-terrorystycznej. Czy to na sej-
mowej mównicy, czy to w wywiadach do telewizji dawanych przez polity-
ków. „Zamach na jednostke ̨ policji”, „Podłożyli bomby pod radiowozami”,
„Zamach na komende ̨ policji” – te nagłówki utrzymywały sie ̨ przez kilka ty-
godni po naszymaresztowaniu. Nie jest to dla osób aktywnie uczestniczac̨ym
w ruchu niczym nowym, żemediamasowego przekazu na użytek władzyma-
nipulowały bad̨ź powielały bez dziennikarskiej rzetelności komunikaty poli-
cji. Nawet po zmianie zarzutów z terroryzmu na próbe ̨ zniszczenia mienia,
brukowce (i nie tylko) dalej usilnie powielały wersje ̨ o rzekomych bombach.

Mamogromna ̨nadzieje,̨ żewmniejszości sa ̨osoby uważajac̨e, że gdyby nie
nasza akcja to ustawa by nie przeszła. Oczywiście, że by przeszła. Sami po-
licjanci podczas spisywania protokołów zatrzymań rzeczy pytali sie ̨mied̨zy
soba:̨ „Czy bierzemy ich już pod terrorystyczna,̨ czy jak to z nia ̨ jest? Kie-
dy bed̨zie rozporzad̨zenie?”. Uważam za strasznie naiwne i głupie zwalanie
winy na nas, że ustawa została kilka dni później przez sejm zatwierdzona.

Nasza sprawa, czego nie da sie ̨ i nie można ukryć, wywołała w ruchu wie-
le kontrowersji. Dotyczyły one wielu kwestii. Samego założenia akcji, moich
zeznań, braku wielu informacji ze strony grupy wspierajac̨ej, braku oficjal-
nych komunikatów z naszej (zatrzymanych) strony. Jeśli chodzi o podziały
zwiaz̨ane z samym planem tego, co zdecydowaliśmy sie ̨ zrobić. Kilka grup
odcieł̨o sie ̨ od nas ponieważ akcja była „zbyt radykalna”. Inne, ponieważ nie
zostały uprzedzone. Do jasnej cholery, ludzie! Strzelanie fochów o to, że nikt
nie został poinformowany o planowanych przez nas rzeczach jest albo wy-
nikiem wybujałego ego „ja musze ̨wiedzieć wszystko, co sie ̨ dzieje w ruchu”,
albo totalnym brakiem wyobraźni. Podczas całej tej sprawy starałem sie ̨ nie
oceniać publicznie grup, które odcieł̨y sie ̨ od nas z powodu „zbyt radykalne-
go” przedsiew̨ziec̨ia. Chce ̨ tylko powiedzieć tyle, że niezależnie jakimi meto-
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dami staramy sie ̨ coś osiag̨nać̨, to cel mamy ten sam – koniec kapitalizmu,
nigdy wiec̨ej morderstw na komendach, nigdy wiec̨ej eksmisji na bruk, sza-
nowanie mniejszości, żadnej kolejnej osoby tonac̨ej na środku morza, brak
ciag̨łego strachu przed spałowaniem czy kolejna ̨ sprawa,̨ koniec z niszcze-
niem środowiska, żeby nikt nigdy nie musiał już patrzeć sie ̨w biała ̨szybe,̨ za
która ̨ sa ̨ kraty, a dalej mur z drutem kolczastym. Każdy i każda z nas decy-
duje sie ̨przy każdym wydarzeniu robić to, co uważa za słuszne oraz to na co
czuje, że ma siłe.̨

Nigdy też nie oceniałem nikogo jeśli chodzi o podejście do moich zeznań.
Każdy i każda analizuje ̨ te ̨ sytuacje ̨wedle własnych kryteriów.

Pretensje do grupy wsparcia o to, że nie informowały wszystkich o wszyst-
kim czy o to, że źle przeprowadzały kampanie ̨informacyjna ̨uważam za błed̨-
ne z samego założenia. Po pierwsze, te kilka osób, które, jak już pisałem,
poświec̨iły mase ̨ rzeczy, zostały postawione przed faktem dokonanym: tego,
tego i tego zatrzymali za terroryzm. Nie zostawiliśmy żadnych „instrukcji”
czy wskazówek, czy chociażby informacji o planowanym na tamta ̨ noc zaj-
ściu. Osoby te działały po omacku, podejmujac̨ czes̨to bardzo trudne decyzje,̨
a kierujac̨ sie ̨ przy tym tym, byśmy mogli wyjść z izolatek. Nie można tych
kilku osób za to winić. Nie wszystko było idealne – to prawda, ale okolicz-
ności chyba nie zostawiaja ̨wat̨pliwości co do decyzji, które podejmowały/li.
Jeśli już musicie kogoś winić, to wińcie nas – to my postawiliśmy te osoby w
takiej, a nie innej sytuacji. Gdyby nie my, to nie musiała by powstać żadna
grupa wspierajac̨a sprawe ̨warszawskiej trójki.

Jeśli chodzi o brak komunikatów czy informacji ze strony samych zatrzy-
manych. Zarzut ten jest jak najbardziej słuszny i każdy z nas osobno podej-
mował te ̨ decyzje ̨ z sobie znanych powodów. U mnie wynikało to ze świado-
mości, że sa ̨ rzeczy, o których publicznie pisać sie ̨ nie powinno oraz wisza-̨
cym wówczas nad nami widmem kolejnych zarzutów i spraw.

Tak, jak powiedziałem podczas swojej mowy końcowej na procesie, do czy-
nu, jak najbardziej sie ̨ przyznaje,̨ ale do winy nie – nie czuje ̨ sie ̨ winnym.
Okrzykniet̨o mnie i moich kolegów terrorystami, a to policjanci bed̨ac̨y na
sali rozpraw sa ̨ prawdziwymi terrorystami.

Każdego dnia gdy mijam na ulicy patrol policyjny, czy jestem przez nich
spisywany przy jakiejkolwiek okazji, czuje ̨ ogromny dyskomfort. Dyskom-
fort ten upewnia mnie, że akcja, której sie ̨ podjel̨iśmy była jak najbardziej
słuszna.
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