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Widziane od œrodka

na IPN i umo¿liwienia mu wype³nianie ustawowej misji,
do której zosta³ powo³any. Prezydium Komisji Krajowej
wzywa szczególnie tych, którzy odwo³uj¹ siê do solidar-
noœciowej tradycji, do zaprzestania niszczenia instytucji,
która s³u¿y zbiorowej pamiêci.

IPN jest jedn¹ z najwa¿niejszych instytucji publicznych
powo³anych w ci¹gu 20 lat wolnej Rzeczpospolitej. Insty-
tutowi zawdziêczamy w ostatnich latach kilkaset publika-
cji wype³niaj¹cych bia³e plamy historii, edukacjê tysiêcy
m³odych ludzi, którzy poznawali, ile kosztowa³a wolnoœæ.
Tego dorobku nie mo¿na zaprzepaœciæ w doraŸnej obronie
interesów partyjnych czy partykularnych poszczególnych
osób. Jednoczeœnie musimy pamiêtaæ, ¿e czêœæ tajnych
wspó³pracowników s³u¿b PRL to te¿ ofiary tamtego syste-
mu. Zawartoœæ ubeckich teczek ma s³u¿yæ ujawnieniu hi-
storycznej prawdy, a nie walce politycznej - czytamy w
stanowisku prezydium Komisji Krajowej NSZZ „S”.
NSZZ „Solidarnoœæ” nie przestanie domagaæ siê prawdy,
ujawnienia, a jeœli pope³nili zbrodnie - os¹dzenia i ukara-
nia winnych. W tym procesie IPN odgrywa g³ówn¹ rolê.
Nie wolno nam zapomnieæ, ¿e to w³adze PZPR zgodnie z
peerelowsk¹ konstytucj¹ by³y kierownicz¹ si³¹ dla wszyst-
kich organizacji przemocy i zniewolenia w³asnego narodu
- napisali w swoim stanowisku zwi¹zkowcy. NSZZ „Soli-
darnoœæ” zapowiada równie¿, ¿e bêdzie konsekwentnie
przeciwstawia³ siê próbom sterowania prawd¹ historyczn¹,
„zacierania œladów”, nowym odmianom cenzury i polity-
ce zapomnienia.

● (17.04) Partnerzy spo³eczni z Trójstronnej Komisji
ds. Spo³eczno - Gospodarczych przekazali jej przewodni-
cz¹cemu, wicepremierowi Waldemarowi Pawlakowi sta-
nowisko w sprawie materia³ów przekazanych przez rz¹d,
a dotycz¹cych Pakietu Antykryzysowego,  wypracowane-
go w dialogu autonomicznym przez pracodawców i zwi¹zki
zawodowe. Partnerzy spo³eczni oczekuj¹, ¿e na najbli¿-
szym posiedzeniu Prezydium Komisji Trójstronnej mini-
strowie przedstawi¹ na piœmie konkretne stanowiska w
sprawie poszczególnych postulatów z Pakietu. Strona spo-
³eczna, w tym NSZZ „Solidarnoœæ”, uwa¿a, ¿e zapropono-
wane dotychczas przez rz¹d dokumenty dotycz¹ce Pakie-
tu Antykryzysowego nie stanowi¹ spójnej i konkretnej od-
powiedzi na propozycje partnerów spo³ecznych. NSZZ
„Solidarnoœæ” w marcu br. apelowa³ do Rz¹du RP o wpro-
wadzenie ustawy antykryzysowej zawieraj¹cej wypraco-
wane w dialogu autonomicznym z pracodawcami rozwi¹-
zania na czas kryzysu. Uzgodniony przez partnerów spo-
³ecznych Pakiet Antykryzysowy zosta³ przekazany stronie
rz¹dowej ponad miesi¹c temu (13 marca). Dotychczas rz¹d
nie przedstawi³ w wiêkszoœci punktów, swoich propozycji
rozwi¹zañ i nie podj¹³ rozmów z partnerami spo³ecznymi.

● (20.04) Podczas posiedzenia prezydium Komisji
Trójstronnej ds. Spo³eczno - Gospodarczych strona rz¹do-
wa zobowi¹za³a siê do przedstawienia do koñca kwietnia
konkretnych propozycji dzia³añ antykryzysowych.  Oce-
niam, ¿e dzisiejsze spotkanie by³o pierwszym, podczas któ-
rego rz¹d i strona spo³eczna próbowali przybli¿yæ swoje
stanowiska. Wobec wyra¿onego oczekiwania partnerów
spo³ecznych, strona rz¹dowa zobowi¹za³a siê do koñca
kwietnia przedstawiæ pisemne propozycje dzia³añ antykry-
zysowych na tyle konkretnych, aby umo¿liwiæ stronie spo-
³ecznej rozpoczêcie konsultacji wewn¹trz swoich organi-
zacji. Ze strony partnerów spo³ecznych pad³o stanowcze
oœwiadczenie, ¿e spotkania maj¹ sens wówczas, gdy padn¹
konkretne propozycje dzia³añ antykryzysowych umo¿liwia-
j¹ce przeprowadzenie i zakoñczenie negocjacji. Kontynu-
owanie spotkañ w sprawie Pakietu Antykryzysowego, z któ-
rych niewiele wynika, podczas gdy pracownicy i zak³ady
oczekuj¹ konkretów, mija siê z celem i dezorientuje opiniê
publiczn¹ - stwierdzi³ po spotkaniu przewodnicz¹cy KK
NSZZ „Solidarnoœæ” Janusz Œniadek.

● (22.04) Neelie Kroes, unijna komisarz ds. konku-
rencji, negatywnie oceni³a plan restrukturyzacyjny dla
Stoczni Gdañskiej. W liœcie, skierowanym do ministra skar-
bu, Kroes stwierdzi³a, ¿e nie uda³o siê wykazaæ, ¿e wdro-
¿enie planu przygotowanego przez w³adze polskie zapew-
ni stoczni rentownoœæ. Oprócz tego wykazuje, ¿e pomoc
pañstwa nie zosta³a ograniczona do niezbêdnego minimum.
Wytknê³a te¿ opóŸnianie zamkniêcia dwóch pochylni, co
mia³o byæ rekompensat¹ za dotychczasow¹ pomoc pu-
bliczn¹. Kroes twierdzi te¿, ¿e trudnoœci, z którymi boryka
siê stocznia, nie s¹ wynikiem kryzysu gospodarczego.
Ostrzega, ¿e zarówno w³adze polskie, jak i inwestor za
³atwo za³o¿y³y, ¿e decyzja w sprawie stoczni bêdzie pozy-
tywna. Wed³ug komisarz Komisja Europejska mo¿e za-
twierdziæ jedynie tak¹ pomoc dla stoczni, która bêdzie
zgodna z regu³ami wspólnego rynku. W odpowiedzi na list
Komisja Zak³adowa NSZZ „Solidarnoœæ” Stoczni Gdañ-
skiej przekszta³ci³a siê w Komitet Protestacyjny.

Warto zapytaæ, jak rz¹dz¹ca dziœ Platforma Oby-
watelska wywi¹zuje siê z obietnic wyborczych,  jak
realizowana jest dzisiaj obietnica, ¿e wszystkim Po-
lakom bêdzie siê ¿y³o lepiej. Mam wra¿enie, ¿e ¿yje-
my w wirtualnej rzeczywistoœci, kreowanej przez
œrodki masowego przekazu: z jednej strony propagan-
da sukcesów rz¹du, a z drugiej gigantyczne zaintere-
sowanie mediów opozycj¹, a g³ównie Prawem i Spra-
wiedliwoœci¹ i kolejnymi idiotycznymi wyst¹pienia-
mi pos³a Palikota, dla którego - jak to sam zapowiada
- najwa¿niejszym dzia³aniem jest „wykoñczyæ braci
Kaczyñskich”. Robi to przy pe³nej aprobacie w³adz
swojej partii i premiera Tuska. Smutne to i ¿a³osne.
W ka¿dym demokratycznym pañstwie takie zacho-
wania by³yby piêtnowane - niestety, dla partykular-
nych interesów politycznych Platformy psuje siê wi-
zerunek kraju, oœmiesza polityków i zniechêca roda-
ków do uczestnictwa w ¿yciu publicznym. Uwa¿am,
¿e media przede wszystkim powinny uwa¿nie patrzeæ
rz¹dz¹cym (kimkolwiek by oni nie byli) na rêce oraz
sprawdzaæ i nag³aœniaæ gorsz¹ce przypadki wykorzy-
stywania stanowisk dla za³atwiania interesów towa-
rzyszy partyjnych. Media jednak wol¹ o tym milczeæ,
a zajmowaæ siê Palikotem. St¹d takie oburzenie PO
na spot PiS-u, dotycz¹cy przyk³adów patologii w sze-
regach Platformy.

Takie dzia³ania mediów s¹ na rêkê rz¹dz¹cym, bo
przykrywaj¹ realne problemy, z jakimi na co dzieñ
spotykaj¹ siê Polacy. Dla milionów naszych obywa-
teli brak pracy i perspektyw oraz ubóstwo s¹ rzeczy-
wistymi problemami. Musz¹ sobie z nimi radziæ sami,
bo rz¹d zajmuje siê sob¹ i dba, aby nie spada³y s³upki
sonda¿owe. Mam jednak nadziejê, ¿e wiêkszoœæ Po-
laków zmêczy siê palikotyzacj¹ ¿ycia publicznego w
Polsce i faktycznie powie rz¹dz¹cym: Sprawdzam!
Sprawdzam, co zosta³o zrobione, jak zrealizowane
zosta³y zapowiedzi wyborcze i obietnice, jak wygl¹-
da walka z kryzysem i jego skutkami.

Wracaj¹c do raportu rz¹du, trudno nazwaæ go
inaczej jak zwyk³ym propagandowym bajerem. Oto

tylko kilka przyk³adów. Rz¹d przypisuje sobie ak-
tywn¹ walkê z kryzysem, w tym z rosn¹cym bezro-
bociem - niestety, do dzisiaj w ci¹gu trzech miesiê-
cy bezrobocie wzros³o o 300 tysiêcy osób i dalej
wzrasta. Premier zapowiada³ pomoc dla przedsiê-
biorców i dla pracowników - do dzisiaj s¹ to tylko
obietnice, bez konkretnych propozycji rozwi¹zañ,
choæby pomocy przy sp³acie kredytów hipotecz-
nych dla bezrobotnych. Jedyne rozwi¹zanie, jakie
rz¹d zaproponowa³, to ciêcia bud¿etowe, ale ju¿
dzisiaj widaæ, ¿e bez nowelizacji bud¿etu siê nie
obejdzie. Za w³asny sukces rz¹d uzna³ poprawê
funkcjonowania szpitali i zwiêkszenie dostêpnoœci
do lekarzy - jak jest naprawdê, to widaæ po kolej-
kach i czasie oczekiwania na wizytê u lekarzy spe-
cjalistów. Kolejny sukces rz¹du, przedstawiany w
raporcie, to przyœpieszenie budowy autostrad oraz
szybsze i lepsze wykorzystywanie œrodków pomo-
cowych z Unii Europejskiej. Prawda jest, niestety,
gorzka: wydawanie œrodków unijnych jest bardzo
s³abe, a budowa autostrad idzie marnie. Mo¿na te¿
wspomnieæ o „sukcesach” w polityce zagranicznej
na przyk³adzie z ostatnich dni: rz¹d zabiega³ o sta-
nowisko szefa NATO dla Rados³awa Sikorskiego,
tylko zapomnia³ go zg³osiæ jako kandydata, a ca³¹
winê za niepowodzenie próbowa³ zrzuciæ na pre-
zydenta Lecha Kaczyñskiego. S¹ za to prawdziwe
sukcesy w polityce rodzinnej, zw³aszcza w obsa-
dzaniu stanowisk ró¿nych instytucji i spó³ek skar-
bu pañstwa przez cz³onków rodzin, znajomych,
kolesiów partyjnych. Ciekawe, ¿e jak PSL robi to
samo, to jest to nepotyzm, a jak Platforma, to s¹ to
najlepsi fachowcy.

Tych kilka przyk³adów pokazuje, ¿e Platforma
Obywatelska nie radzi sobie z rz¹dzeniem, a obiet-
nice, ¿e bêdzie siê ¿y³o lepiej wszystkim Polakom,
s¹ coraz bardziej puste. Warto zrobiæ sobie w³asny
rachunek sumienia, jak ka¿demu z nas osobiœcie siê
¿yje: lepiej czy gorzej, bez wirtualnej rzeczywisto-
œci, któr¹ jesteœmy karmieni ka¿dego dnia.

Gabinet premiera Donalda Tuska istnieje już 500 dni. Z tej okazji
rząd chwali się osiągnięciami, a Platforma Obywatelska zapowia−
da 500 spotkań swoich parlamentarzystów, którzy mają przedsta−
wiać sukcesy rządzącej koalicji. Zapewne jest to związane z kam−
panią wyborczą do Parlamentu Europejskiego, ale to dobra oka−
zja, by zapytać posłów PO, co przez ten czas zrobili dla kraju.
Warto przypomnieć, że Donald Tusk rządzi już o miesiąc dłużej
niż trwał rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego.
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