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D

emonstracje solidarności z poznańskim Marszem Równości, jakie miały miejsce w

kilku miastach, były polskim "świętem wolności i demokracji", przyniosły wiele gorących chwil
kiedy wielu zwykłych obywateli znów żywo dyskutowało o sprawach obywatelsko
fundamentalnych. Huczny protest przeciwko pokazującej pierwsze pazury IV RP i próbom
dławienia swobód obywatelskich - jest obecnie wydarzeniem cennym i wartym
rozpamiętywania.
Dlatego też przygotowaliśmy dla Was materiał audio (.wav) z jednej z manifestacji — w
Gdańsku. Protest obywatelski wyrażony na ulicach miast przez megafony, skandowanie haseł,
przekrzykiwanie się z moherowymi agresorami i ich drużynami od czarnej roboty —
pseudokibicami, których starannie i metodycznie ogłupia się ideologiami skrajnie prawicowymi
i szowinistycznymi, polemiki, kłótnie, petardy i dzwony kościelne — to wszystko wydarzyło się
w ciągu dwóch godzin 27 listopada b.r. w Gdańsku i w kilku innych miastach Polski.
Do manifestacji przyłączyli się także gdańscy członkowie PSR, dzięki którym
otrzymaliśmy materiał fotograficzny i dźwiękowy.
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Dziadki kontra niewyżyta
35 s, 138 kB

Liberté — Égalité - Fraternité po polsku w temperaturze wrzenia
2:33 min, 598 kB

Gdańska reanimacja demokracji cz. 1
16:23 min, 3,75 MB

Gdańska reanimacja demokracji cz. 2
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15:22 min, 3,52 MB

Gdańska reanimacja demokracji — całość
31:46 min, 7,27 MB (cz. 1 + 2 połączone)
(Fot. i nagranie Łukasz Paszke, oprac. MA)
Zobacz także te strony:
IV-tej RP gwałt na społeczeństwie otwartym
Wolność zgromadzeń kontra "moralność publiczna"
Do gazu
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Żadna część niniejszych opracowań nie może być wykorzystywana w celach
komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane
w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę podkatalogów, skrypty
JavaScript oraz inne programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane
przez Autora. Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie
prawo do okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw
Autorskich bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz
nie odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl
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