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Widziane od œrodka

Ruszyła kolejna ofensywa propagandowa PO i Donalda Tuska. Teraz
jest to walka ze stadionowymi chuliganami i z obraźliwymi tekstami w
Internecie. Można byłoby się cieszyć, gdyby te działania faktycznie
wymierzone były w złoczyńców. Walka z chuliganami − tak, ale zamy−
kanie stadionów, czyli odpowiedzialność zbiorowa, to jakiś absurd.
Niestety, to co się obecnie dzieje, przypomina najgorsze czasy PRL,
gdy władza komunistyczna zamykała w więzieniach osoby, które kry−
tykowały rządzących czy pozwalały sobie dowcipkować z władzy. Bo jak inaczej na−
zwać akcje Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policji i prokuratury, które ścigają
internautów za kpiny i żarty z obecnej władzy. Jak traktować groźby zamykania sta−
dionów, na których kibice wystawiają transparenty z tekstami krytykujące rządzących.
Nieraz oburzaliœmy siê na ostre ataki - wcale nie
œmieszne - które ze strony polityków PO by³y kierowane w stronê prezydenta Lecha Kaczyñskiego. W odpowiedzi politycy PO i us³u¿ne media mówili jednym
g³osem, ¿e to s¹ koszty demokracji, ¿e jest wolnoœæ
s³owa. Dzisiaj rz¹dowe agendy z wielkim zapa³em zajê³y siê cenzurowaniem hase³ i wypowiedzi oraz œciganiem wszelkiej antyrz¹dowej nieprawomyœlnoœci,
obawiaj¹c siê, ¿e kpiny i ¿arty mog¹ mieæ wp³yw na
wynik wyborczy.
Jestem zdecydowanym przeciwnikiem chamstwa w
Internecie i z obraŸliwymi czy wulgarnymi wypowiedziami powinniœmy walczyæ, ale nie do przyjêcia jest
wykorzystywanie instytucji pañstwowych do œcigania
osób krytykuj¹cych rz¹dz¹cych. Kilka przyk³adów:
„Przysz³a pora na Anty-Komora - wolnoœæ s³owa jest
niezdrowa” - z takim transparentem dwaj opolanie przyjechali na uroczystoœæ z udzia³em prezydenta Bronis³awa Komorowskiego na Górze Œwiêtej Anny i... zostali
zatrzymani przez policjê. Demonstracja kibiców Jagiellonii Bia³ystok przeciwko zamkniêciu jednej z trybun

stadionu zakoñczy³a siê zatrzymaniem 43 osób - wiêkszoœci postawiono zarzuty obra¿ania rz¹du.
Wygl¹da na to, ¿e obecnie jedynym powodem zatrzymywania kibiców i zamykania stadionów czy trybun s¹ polityczne has³a - i to nawet te, które nikogo nie obra¿aj¹. Bo
co jest obra¿aj¹cego w napisach „Mo¿ecie zamykaæ nam
stadiony, lecz nie zamkniecie nam ust”. Czy polecenie, jakie wroc³awscy policjanci otrzymali przed meczem Œl¹ska
Wroc³aw z GKS Be³chatów, by zatrzymywaæ osoby z transparentami obra¿aj¹cymi polityków rz¹dz¹cej partii.
Donald Tusk i politycy jego partii uznali najwidoczniej, ¿e jeszcze przed wyborami trzeba rozprawiæ siê z
internautami, kibicami i tymi wszystkimi, którzy przestali byæ klakierami rz¹du. W³adze wykorzystuj¹ aparat
pañstwa, by zamkn¹æ usta wszystkim, którzy krytykuj¹
rz¹dz¹cych. Akcja w Tomaszowie Mazowieckim pokazuje, czym naprawdê zajmuje siê Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego. Gdy po³¹czymy to jeszcze z informacj¹ o totalnej inwigilacji spo³eczeñstwa (1,3 miliona
wniosków o telefoniczne billingi w 2010 roku), to wy³ania siê obraz s³u¿by, która ju¿ nie jest cywilnym kontr-

wywiadem, ale policj¹ polityczn¹. S³aby nadzór sejmowej komisji nad ABW sprawia, ¿e ta s³u¿ba zajmuje siê
szukaniem w mediach, Internecie, w rozmowach telefonicznych wszystkiego, co mo¿na by zakwalifikowaæ jako
dzia³ania „antyrz¹dowe”, a nie zadaniami kontrwywiadowczymi, dla których zosta³y powo³ane.
Oczywiœcie, gdy premier Donald Tusk zorientowa³ siê,
¿e opinia publiczna jest nieprzychylna u¿ywaniu ABW
do zwalczania niewygodnych treœci w Internecie, to natychmiast za¿¹da³ wyjaœnieñ. W swoim stylu, aby zam¹ciæ ludziom w g³owach, twierdzi teraz, ¿e nie ¿yczy sobie specjalnej ochrony i zapowiedzia³ dzia³ania parlamentarne zrównuj¹ce prawa polityków z przeciêtnymi obywatelami. Mo¿e sobie takie rzeczy zapowiadaæ jak i wiele innych, a kampania zastraszania i karania ludzi wystêpuj¹cych na jeszcze niekontrolowanych przez rz¹d forach bêdzie siê rozszerzaæ. S³u¿by specjalne d¹¿yæ bêd¹
do tego, by zamkn¹æ usta tym wszystkim, którzy nie akceptuj¹ kneblowania ust, likwidacji niewygodnych stron
i blokowania sieci internetowej przez obecn¹ ekipê w³adzy . To jest zreszt¹ klasyczna metoda dzia³ania Donalda
Tuska - sprawdza jak spo³eczeñstwo reaguje na jego zagrywki i jeœli reakcja jest negatywna, to sam siê oburza.
W tym samym czasie takie dzia³ania s¹ w najlepsze prowadzone dalej, tylko rz¹d siê tym ju¿ nie chwali.
Takie akcje nie s¹ spontaniczne, lecz precyzyjnie zaplanowane. Wiadomo, ¿e oburzenie doœæ szybko mija, a
osoby postraszone czy ukarane bêd¹ u innych budziæ obawê i strach, by nie kpiæ z rz¹dz¹cych. Szef rz¹du mówi o
podleg³ych mu s³u¿bach, ¿e „pad³y ofiar¹” czegoœ lub
kogoœ. Pewnie dlatego nie potrafi³y zapewniæ bezpieczeñstwa g³owie pañstwa pod Smoleñskiem, nie potrafi³y wyjaœniæ afery hazardowej i wielu innych dzia³añ szkodz¹cych naszemu pañstwu. W zamian gorliwie anga¿uj¹ siê
w dzia³ania opresyjne wobec obywateli - niestety, przy cichej aprobacie premiera i jego ekipy.
STANIS£AW SZWED

Gigantyczny monument na bielskim rondzie

Na rondzie imienia NSZZ „Solidarność”, znajdującym się obok bielskiego centrum han−
dlowego Sarni Stok, stanął potężny, kamienny obelisk z wykutą nazwą tego miejsca. Jego
poświęcenie odbyło się w poniedziałek, 30 maja.
Zwi¹zkowcy od dawna nosili siê z pomys³em widocznego oznakowania solidarnoœciowego ronda. - Chcieliœmy wszystkim pokazaæ, ¿e podbeskidzka „Solidarnoœæ”
istnieje i ma siê dobrze. Jednoczeœnie jest to wyraz naszego ho³du i podziêkowania wszystkim tym, którzy w tym
zwi¹zku dzia³ali i za niego cierpieli. Dobrze, ¿e to rondo
znajduje siê obok zak³adów Fiata, bo to w³aœnie tam, w
ówczesnej Fabryce Samochodów Ma³olitra¿owych, by³
przez lata g³ówny bastion naszego zwi¹zku - podkreœla
Marcin Tyrna, szef podbeskidzkiej „Solidarnoœci”. Podkreœla, ¿e inicjatywa zrodzi³a siê w trakcie okolicznoœciowych spotkañ z dawnymi dzia³aczami podbeskidzkiej
„Solidarnoœci”. Zwi¹zkowcy pocz¹tkowo liczyli, ¿e obe-

lisk stanie na 30-lecie „Solidarnoœci”, potem, ¿e na trzydziest¹ rocznicê podbeskidzkiego strajku. Przed³u¿a³y siê
jednak skomplikowane prace przy wykonaniu i postawieniu tego monumentu.
Wysokie na ponad dwa metry bry³y piaskowca sprowadzono z Boles³awca. Wa¿¹ one ³¹cznie osiem ton! Wykonania p³askorzeŸby w tym kamieniu podj¹³ siê artysta
Wies³aw Arminajtis, prowadz¹cy w Bielsku-Bia³ej pracowniê rzeŸby. Potem dosz³y jeszcze problemy z ustawieniem kamiennych bloków poœrodku ruchliwego skrzy¿owania. - Trzeba podkreœliæ, ¿e na te wszystkie prace
nie musieliœmy wydawaæ pieniêdzy ze sk³adek naszych
cz³onków. Wykorzystaliœmy pieni¹dze, pochodz¹ce z re-

windykacji maj¹tku, utraconego przez „Solidarnoœæ” po
wprowadzeniu stanu wojennego, a tak¿e œrodki, przekazane przez sponsorów, w tym przede wszystkim od PZU
¯ycie - podkreœla Marcin Tyrna.
Poœwiêcenia bielskiego obelisku dokona³ ks. pra³at
Zbigniew Powada, diecezjalny duszpasterz ludzi pracy.
W uroczystoœci wziêli udzia³ dawni i obecni dzia³acze
podbeskidzkiej „Solidarnoœci”, a tak¿e sponsorzy i wykonawcy tego monumentu.
- Jako spadkobierca ponaddwustuletniej tradycji, w
poczuciu spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu, PZU jest
sponsorem i partnerem najbardziej znacz¹cych przedsiêwziêæ kulturalnych w ca³ym kraju. Dlatego niezwykle wa¿nym by³o dla nas zaanga¿owanie siê w budowê obelisku,
upamiêtniaj¹cego trzydziest¹ rocznicê powstania NSZZ
„Solidarnoœæ” - powiedzia³a podczas uroczystoœci
poœwiêcenia obelisku Justyna Biernat-Bujok ze spó³ki PZU ¯ycie. Pozostaj¹c w przekonaniu, ¿e kolejne lata pañstwa pracy zaowocuj¹ dalszym rozwojem
zwi¹zku i umocni¹ jego rangê
w regionie, ¿yczê w imieniu ca³ej Grupy PZU niespo¿ytych si³
w inicjowaniu dalszych dzia³añ oraz realizacji zamierzonych przedsiêwziêæ.

