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1. Jebać PiS

Od wielu, wielu lat to nasze sztandarowe, firmowe hasło, dzięki
któremu byliśmy w stanie cały czas istnieć i budować solidarność
i monolit - spoiwo w szeregach totalnej opozycji. Nic nas dziś tak
nie  łączy  jak  "jebać  PiS".  Hasło  łączy  artystów,  aktorów,
piosenkarzy, ludzi  młodszych,  starszych,  mieszkańców wiosek i
wielkich miast. Jest obojętne na kolor skóry, rasę i narodowość. To
nasza duma! 

Jednak nie od razu było to takie oczywiste.  Hasło jest  efektem
wieloletniej  ewolucji  i  mozolnej  pracy  naszych  wybitnych
przedstawicieli.  To efekt wysiłku dwóch pokoleń Platformy nad
podnoszeniem jakości dyskursu w przestrzeni publicznej i oznaka
postępu cywilizacyjnego, którego jesteśmy w Polsce pionierami.
Pionierami  działającymi  w  trudnych  warynkach  polskiego
zdziczenia. Warto dodać, że praktycznie już od początku lat 1990
(najpierw jako KLD, UD, później UW i w końcu PO) działamy
pod wybitnym okiem i nadzorem naszych niemieckich ekspertów
z CDU oraz Fundacji Konrada Adenauera. Viele danke!

Prekursorami  hasła  "jebać  PiS"  –  ostatecznego  ucieleśnienia
ideału i kunsztu -  były przed 2010 r. takie niewinne slogany jak
"moherowa  koalicja",  "zabierz  babci  dowód".  Autorem
pierwszego z tych haseł jest nasz führer i mentor – Donald Tusk,
który  nie  mógł  inaczej  i  zarazem  honorowo  zareagować  po
przegranych w 2005 r. wyborach. 
Drugie z haseł – "zabierz babci dowód" – to wyraz naszej troski o
ludzi  starszych,  którzy  w  demokratycznych  społeczeństwach
pełnią  ważną  rolę  –  nie  mogą  być  więc  narażani  na  wysiłek
związany  z  aktem  głosowania.  To  hasło  jest  także  zarazem
wcieleniem  w  życie  naszego  pragnienia  kultywowania  wśród
młodych ludzi szacunku do swoich starszych rodziców, dziadków.
Niebagatelny  udział  w  popularyzacji  hasła  miała  Fundacja
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Konrada Adenauera, bez której nie bylibyśmy w stanie osiągnąć
sukcesu w popularyzacji tego hasła i odzyskać władzy w 2007 r.

Po zdobyciu władzy parlamentarnej w 2007 r. naszym celem było
odzyskanie urzędu Prezydenta Rzeczpospolitej. Nasi fachowcy w
pocie  czołą  pracowali  nad  programem,  który  mógłby
urzeczywistnić ten cel. Dzięki programowi pod roboczym tytułem
"prezydent  gdzieć  poleci  i  to  wszystko  się  zmieni",  autorstwa
Bronisława  Komorowskiego,  odzyskaliśmy  urząd  prezydencki  i
już  nic  nie  mogło  ograniczać  naszej  lreatywności.

Kolejnym projektem w ewolucji i doskonaleniu naszych haseł był
wewnętrzny projekt Janusza Palikota, który dzięki doskonałemu
odbiorowi  w  społeczeństwie  byliśmy  w  stanie  przekształcić  w
osobny Ruch Palikota. Sukces nie byłby możliwy bez prezentacji
w studiach telewizyjnych przez Janusza Palikota odciętych głów
śwnskich oraz popularyzowaniu przez tegoś wyjątkowo celnych
postulatów  zastrzelenia  Kaczyńśkiego  i  jego  wypatroszenia.

Nowe  slogany  Janusza  zostały  przyjęte  w  społeczeństwie
doskonale,  szczególnie przez bardziej  wykształcone i  świadome
warstwy naszego elektoratu. Dało to wyraz wielu spontanicznym
akcjom.  Dla przykładu warto przytoczyć sikanie  na znicze  pod
pałacem  prezydenckim  i  inne  wyrazy  dezaprobaty  dla
katolickiego, prymitywnego bydła wznoszącego swe zaściankowe
mogły i urządzającego w żałobnym amoku prostackie obrzędy w
przestrzeni publicznej. Na to nie mogliśmy pozwolić – PiS i jego
elektorat  cofał  nas  w  rozwoju  dziesiątki,  a  nawet  setki  lat  –
degradował  nasz  wizerunek  i  opinię  w  świecie.

Ostatnim etapem tworzenia ideału sloganu "jebać PiS", będącym
niejako ostatecznym, kunsztownym muśnięciem rzeźbiarza, były
protesty  Polek pod wodzą Marty  Lempart  w końcówce 2020 r.
Skandaliczny  wyrok  Trybunału  Konstytucyjnego,  zakazujący
swobodnego pozbywania się przez kobiety zlepków komórek po



udanym i  niezabezpieczonym seksie  wyzwolił  pokłady  weny  i
kreatywności wśród Polek. I tak powstało hasło "jebać PiS", które
bez  namysłu  inkorporowaliśmy  do  swojego  programu.

Jak  widzicie  nie  marnujemy  czasu  i  z  roku  na  rok  podnosimy
standardy i skuteczność. Dzięki nim przez ponad 10 lat byliśmy w
stanie  przeobrazić  długie  i  niezrozumiałe  hasła  i  slogany  oraz
programy, których przecież nikt nie czytał  w krótkie,  skuteczne
"jebać  PiS".  Jest  to  ważkie  osiągnięcie  cywilizacyjne,  dzięki
któremu  jesteśmy  w  stanie  wierzyć,  że  "jeszcze  będzie
przepięknie,  jeszcze  będzie  normalnie".

 2. Wypierdalać

Hasło  "wypierdalać"  posiada  podobną  genezę  jak  hasło  "jebać
PiS". Jest także bardziej uniwersalne, bo może być kierowane nie
tylko  do  PiS,  ale  także  do  innych  partii  prawicowych  i
konserwatywnych,  takich  jak  Konfederacja  czy  Zjednoczona
Prawica.

 3. Walka z narastającą falą nienawiści

Wraz z powrotem Donalda Tuska do polskiej polityki w 2021 r.,
zdaliśmy sobie sprawę z narastającej prymitywizacji, spłyceniu i
fatalnej jakości dyskursu w przestrzeni publicznej. Powołani przez
nas  eksperci  doszli  do  wniosku  w  listopadzie  2021  r.,  że  bez
uporania  się  z  tym  problemem,  nie  będziemy  w  stanie
wprowadzać  ani  nakreślać  choćby  dalszych  podstaw
programowych.  W  związku  z  tym  poza  głównymi  naszymi
postulatami,  wypracowanymi  przez  lata  –  tj.  "jebać  PiS"  i
"wypierdalć",  postanowiliśmy  rozpocząć  bezwzględną  walkę  z



narastającą falą hejtu i nienawiści. Nasi eksperci poza wykryciem
problemu nienawiści, byli w stanie także zlokalizować źródło tego
stanu  rzeczy.  Podejrzewaliśmy  to  od  wielu  lat,  ale  wyniki  nie
pozwostawiły żadnych złudzeń. Za narastającą falę nienawiści w
Polsce  odpowiada  Jarosław  Kaczyński.  Mechanizmy  są  dość
proste:

1. Wbrew naszym zapewnieniom o sprowadzeniu imigrantów w
2014  i  2015  r.,  Jarosław  Kaczyński  po  przejęciu  władzy
postanowił, że imigrantów nie przejmie, co doprowadziło do szału
Polaków,  którzy  już  cieszyli  się  z  ubogacenia  kulturowego  na
najwyższym, europejskim poziomie. Tego jednak nie doczekali.

2.  Wbrew  naszym  zapewnieniom,  że  "pieniędzy  nie  ma  i  nie
będzie", Jarosław Kaczyński po przejęciu władzy uruchomił masę
programów  socjalnych.  Ludzie  nie  wiedzieli  co  się  dzieje.   A
wiadomo  –  społeczeńśtwo  zdezorientowane  brakiem
wiarygodności  rządowych  deklaracji  staje  się  agresywne.
Dodatkowo rozpite i leniwe – przez programy 500+ i podobne -
staje  się  bardziej  prymitywne  i  nienawistne.
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