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T rudno dziś uwierzyć, że
jeszcze 70 lat temu dzieci ze
związków pozamałżeńskich

były pozbawione części praw oby-
watelskich jako bękarty. W XXI wie-
ku wydaje się to zamierzchłą prze-
szłością. Tymczasem wielu z nas
współcześnie godzi się na pozba-
wianie praw dzieci tylko dlatego,
że nie podoba nam się życie sek-
sualne ich rodziców. Na szczęście
ostatnie wyroki NSA radykalnie
zmieniają tę sytuację.

Uczę mojego 4-letniego syna, że
ludzie są różni i że demonstrowanie
siły w grupie to żadna odwaga.
Pierwszą przestrzenią do treningu
jest przedszkole: chłopaki osaczają
dziewczyny albo dziewczyny chło-
paków, bardziej przebojowi domi-
nują nad cichszymi, najgorzej zaś,
jak paczka stanie przeciwko jedne-
mu. Jak się czuje w takiej sytuacji
atakowany? Na ile akceptujemy in-
ność w swoim otoczeniu? Szukam
odpowiedzi na te pytania w rozmo-

wie z moim dzieckiem, ale nie mam
poczucia, że my, dorośli, poszuku-
jemy ich w życiu społecznym. Do
tej refleksji skłoniła mnie dyskusja
po dwóch wyrokach Naczelnego Są-
du Administracyjnego w sprawach,
do których przyłączył się rzecznik
praw obywatelskich. Chodziło
w nich o dobro dzieci, które różnią
się od grupy rówieśników tylko tym,
że są wychowywane przez dwie ma-
my lub dwóch ojców. Perspektywa
atakujących wyroki była zgoła inna:
z pozycji siły większości; w obronie
przyczółku tradycyjnie rozumianej
normalności przez obrazę inności. 

Oba postępowania przed NSA
były podobne: dzieci urodzone za
granicą, mające jednopłciowych
rodziców, z których jeden ma oby-
watelstwo polskie, ubiegały się
o swoje prawa wynikające z tego,
że są Polakami. 

Prawo polskie jest jednoznacz-
ne: jeśli przynajmniej jeden z ro-
dziców jest Polakiem, dziecko na-
bywa z chwilą urodzenia obywa-
telstwo polskie. Zagraniczny akt
urodzenia jako dokument urzędo-
wy zgodnie z prawem ma taką sa-

mą moc jak polski, a zatem stano-
wi wyłączny dowód faktów w nim
stwierdzonych. W jednej sprawie
w akcie wpisane były jako rodzice
dwie matki; w drugiej – dwaj ojco-
wie. To zaważyło na prawach dzie-
ci i miało dla nich bezpośrednie
ujemne i daleko idące konsekwen-
cje. Brak potwierdzenia obywatel-
stwa, brak dowodu tożsamości i nu-
meru PESEL czyni życie w Polsce
bardzo trudnym. Obie sprawy do-
tyczyły zatem praw dzieci, których
pozbawione zostały wyłącznie z po-
wodu orientacji seksualnej rodzi-
ca. W obu wypadkach NSA wska-
zał, że dobro dziecka powinno mieć
bezwzględne pierwszeństwo przy
interpretowaniu przepisów. 

Mój entuzjastyczny wpis doty-
czący wygranej przed NSA spotkał
się z następującym komentarzem:
„Pani tendencyjne wpisy prze-
siąknięte są wyłącznie troską o pra-
wa mniejszości. Szkoda, że jest pa-
ni ślepa na obawy większości” (ten
i następne cytaty pochodzą z Twit-
tera). Rzeczywiście, wyroki nie bu-
dzą moich obaw; nie powinny też
napawać strachem innych. 

Po pierwsze, postępowania przed
NSA nie „wprowadzały tylnymi
drzwiami małżeństw osób homo-
seksualnych”. Nie chodziło też
o „zmianę polskiego prawa w imię
postępu lewackiej ideologii”. Po-
stępowania administracyjne doty-
czyły dzieci już urodzonych wzwiąz-
kach jednopłciowych, które są roz-
poznawane w miejscu urodzenia
dzieci – zarówno w Wielkiej Bryta-
nii, jak i w USA. Dzięki wygranej
dzieci te będą mogły zachować zwią-
zek z krajem swojego rodzica: przy-
jeżdżać bez formalności do Polski,
korzystać tu z opieki lekarskiej i ze
szkół. Tylko tyle i aż tyle.

Po drugie, sprawy nie miały na ce-
lu „dyskryminacji przez nadzwy-
czajną kastę dzieci wPolsce poprzez
eliminację ojców zich życia”. Wjed-
nej ze spraw walczyliśmy opotwier-
dzenie obywatelstwa czwórki dzieci
urodzonych przez surogatkę i wy-
chowywanych przez dwóch ojców.
W akcie urodzenia dzieci nie było
żadnej kobiety wpisanej jako rodzic. 

Po trzecie, nie chodziło także oto,
że „jak jakiś postępowy kraj zezwoli
na ślub z koniem, a matka wróci do

Polski, też mu konia wpiszemy jako
ojca”. Na szali były bowiem prawa
człowieka – dziecka będącego oby-
watelem polskim – wyjętego spod
prawa tylko dlatego, że jego rodzice
są homoseksualistami. 

Jestem pewna, że za kilka lat
z przerażeniem skonstatujemy, do
jakiej dyskryminacji dopuszczali-
śmy. Czy komuś obecnie przycho-
dzi do głowy dzielić dzieci na te po-
chodzące z małżeństwa i te zrodzo-
ne poza nim? Ponad 70 lat temu, tuż
po wojnie, twórcy nowego dekretu
oprawie rodzinnym uzasadniali dys-
kryminacyjne przepisy nad wyraz
współcześnie – przyznanie praw
dzieciom pozamałżeńskim mogło-
by ich zadaniem prowadzić do po-
gwałcenia zasady, że małżeństwo
jest podstawą życia rodzinnego. Czy
rzeczywiście uważacie dziś, że dzie-
ci urodzone wkonkubinatach są gor-
sze? Nie? Gorsze nie są też dzieci
wychowywane w parach jedno -
płciowych. Dbajmy o ich prawa. !
*Zuzanna Rudzińska-Bluszcz
– główna koordynatorka 
ds. Strategicznych Postępowań
Sądowych w Biurze RPO 

WSZYSTKIE DZIECI SĄ NASZE KOMENTARZ 

J arosław Kaczyński po wybu-
chu afery KNF próbuje w gro-
nie najbliższych współpra-

cowników znaleźć odpowiedź, na ile
ta sprawa uderzy w PiS i czy w przy-
szłym roku zaszkodzi partii rządzą-
cej w wyborach europejskich i par-
lamentarnych. 

Niewykluczone, że prezes Ka-
czyński dopiero teraz analizuje ko-
lejne decyzje premiera Leszka Mil-
lera po aferach Rywina i orlenowskiej,
które doprowadziły do upadku rzą-
du SLD. I posunięcia premiera Do-
nalda Tuska po aferze hazardowej,
która do upadku gabinetu nie do-
prowadziła. Mimo afery hazardowej,
choć była o wiele bardziej obciążają-
ca niż późniejsze nagrania z restau-
racji Sowa i Przyjaciele, Tusk wygrał
wybory w 2011 r. 

W czasie tego typu kryzysów wie-
le zależy od pierwszych posunięć li-
dera, bo to one pozwalają powstrzy-
mać lawinę niekorzystnych zdarzeń
dla partii rządzącej. Jaka jest funda-
mentalna różnica między taktyką
Millera a taktyką Tuska? Po wybuchu
afery hazardowej Tusk natychmiast
odsunął od siebie wszelkie postaci,
które mogły budzić wątpliwości. Wy-
rzucił z rządu nawet takich ministrów
jak Grzegorz Schetyna, który nie był

bezpośrednio zamieszany w sprawę,
ale mógł być potencjalną bombą
z opóźnionym zapłonem, bo dobrze
znał głównego bohatera afery – biz-
nesmena Ryszarda Sobiesiaka. O kon-
tynuowaniu prac nad przepisami ko-
rzystnymi dla branży hazardowej na-
wet nie mogło być mowy. Co więcej,
Tusk zgodził się na powołanie komi-
sji śledczej i wyszedł z tego obronną
ręką.

Leszek Miller czegoś takiego jak
Tusk nie zrobił. Trzymał wszystkich
ludzi związanych z aferą do końca,
głosząc, że media sprawę wykre-
owały, a Lew Rywin to tylko mitoman.
Jednym słowem Miller ogłosił, że
wszystko jest w porządku, i poli-
tycznie poległ. Nie zmienił kursu
w sprawie ustawy medialnej, nie
zmienił kursu w sprawie PKN Orlen.
Dokładnie tak samo jak teraz PiS, któ-
ry nadal forsuje poprawkę do usta-
wy ułatwiającą przejęcie banków
Leszka Czarneckiego za złotówkę. 

Obóz władzy tłumaczy, że nowe
rozwiązania prawne przyjmuje dla
ratowania stabilności systemu ban-
kowego i dostosowuje przepisy do
dyrektywy unijnej, a z Czarneckim
nie ma to nic wspólnego. Jakbym sły-
szała Millera: nie ma afery Rywina,
są tylko działania zapobiegające mo-
nopolowi na rynku medialnym, nie
ma afery orlenowskiej, tylko potrze-
ba dywersyfikacji dostaw ropy. Oba
te stwierdzenia życie brutalnie zwe-
ryfikowało jako ideową osłonę dla
działań, które w praktyce uderzały
w konkretne firmy i promowały kon-

kretnych biznesmenów trzymają-
cych sztamę z władzą. 

Obóz władzy f irmuje
skandal
PiS teraz, czyli w okresie tuż po wy-
buchu afery, powtarza błędy Mille-
ra. Dalej forsuje zmiany dotyczące
przejmowania banków za złotówkę.
Robi to osobiście wicemarszałek Ry-
szard Terlecki. Prowadzi posiedze-
nie Sejmu, cały czas trzymając ko-
mórkę przy uchu, jakby wykonywał
polecenia płynące z góry. Aż się pro-
si, by taki obrazek wykorzystać
w spocie wyborczym opozycji. Co
gorsza, prezes NBP Adam Glapiński
poczuł się tak pewny po swojej roz-
mowie z prezesem Kaczyńskim, że
po okresie milczenia zaczął otwar-
cie bronić byłego szefa Komisji Nad-
zoru Finansowego Marka Chrza-
nowskiego, czym wprawił w osłu-
pienie nawet część polityków Prawa
i Sprawiedliwości. Bo opinia pu-
bliczna poznała przecież nagranie
rozmowy Chrzanowskiego z biz-
nesmenem Leszkiem Czarneckim,
gdzie jak na dłoni widać patologię.
Przy okazji afery KNF wyszła także
na jaw sieć powiązań rodzinno-to-
warzyskich: Glapiński z pomocą
Chrzanowskiego tę sieć utkali. Jed-
nocześnie służby pozwalają Chrza-
nowskiemu wejść do gabinetu, by
uprzątnąć wszystko, co mogłoby go
kompromitować. Dopiero potem
wchodzą tam funkcjonariusze.

Nawet jeśli ktoś nie wierzy Czar-
neckiemu, że została mu złożona ofer-

ta korupcyjna, to i tak jest jasne, że za-
chowanie szefa KNF urąga wszelkim
standardom: na zasadzie szantażu
wciska do banku swojego znajomego
po to, aby ów znajomy zarabiał kro-
cie praktycznie za nic. To przecież nie-
wiarygodny skandal. Glapiński ogła-
sza jednak, że Chrzanowski jest „uczci-
wy i szlachetny”, a złożenie przez nie-
go urzędu było „bardzo patriotycz-
ne”. – Ja pana prof. Chrzanowskiego
znam i z uczelni, i z pracy. Prezentu-
je najwyższe standardy: profesjonal-
ne, merytoryczne, uczciwości, pa-
triotyzmu – stwierdził szef NBP. To
dramatyczny błąd. Glapiński i PiS po-
stanowili firmować skandal. 

W PiS wierzą, 
że jakoś to będzie
Co prezes Jarosław Kaczyński powi-
nien zrobić po ujawnieniu nagrania?
Wstrzymać pracę nad ustawą, zmu-
sić Glapińskiego do ustąpienia, wy-
mienić cały KNF i ogłosić nowe otwar-
cie. Iwszystko to przeprowadzić wtry-
bie ekspresowym, co byłoby możliwe,
bo Kaczyński posiada wielką władzę.
Prezes PiS stracił szansę na pokaza-
nie Polakom swojej mocy i dobrej wo-
li. Bo mógł postawić na taki oto prze-
kaz: dobrze, może w mojej ekipie zda-
rzył się układzik, może są czarne owce,
ale ja – uczciwy lider – wszystkiego
przypilnuję i winnych rozliczę. 

Nie zrobił i teraz biedzi się, czy nie
zapłaci za to wysokiej ceny. 

Trudno się dziwić, że w trybie pil-
nym zwołał w piątek naradę. Może
ukoiły go uspokajające słowa niektó-

rych polityków PiS, że Polacy nie przej-
mą się losem jakiegoś tam bogacza
Czarneckiego i że historia nie jest roz-
wojowa. – Przypomnimy, że Czarnecki
był tajnym współpracownikiem SB,
że jego banki cienko przędą, że broni
się przez atak. I jakoś to będzie – zda-
ją się kalkulować doradcy prezesa. 

Nie dam głowy za to, że afera KNF
zaszkodzi PiS. Wiem tylko, że efekty
takich wydarzeń są odłożone w cza-
sie. Wiem, że po wybuchu afery Ry-
wina czy Orlenu też pytano, czy ktoś
będzie ronił łzy nad Agorą i kogo ob-
chodzą interesy, które dzięki państwu
chciał zrobić Jan Kulczyk. Prezydent
Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
również bardzo długo wierzyła, że
sprawa reprywatyzacji rozejdzie się
po kościach, tym bardziej że akurat
ona podjęła kroki zaradcze, np. uchwa-
lono małą ustawę reprywatyzacyjną.
A mimo to historia przejmowania ka-
mienic w Warszawie odcisnęła piętno
na polskiej polityce. Żeby była jasność:
nie porównuję tych wszystkich afer
ze sobą na zasadzie stawiania znaku
równości. Opisuję jedynie taktykę
związaną z reagowaniem na kryzysy
i zapobieganiem im w trudnej dla wła-
dzy sytuacji. 

Kaczyński, nie robiąc prawie nic
w sprawie KNF, popełnia polityczny
błąd i daje opozycji świetne paliwo:
lider PiS wszystkich bohaterów afe-
ry kryje i ma skuteczne narzędzia,
aby sprawę zamieść pod dywan, bo
kontroluje prokuraturę. Pytanie, czy
opozycja będzie potrafiła to sku-
tecznie wykorzystać. !
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