
PRZEGLĄD WYDARZEŃ

Konstytucja RP musi być przestrzegana od A do Z 

25 maja 1997 r. odbyło się referendum konstytucyjne, w którym Polki i Polacy przyjęli nową ustawę
zasadniczą, która obowiązuje do dziś. Za głosowało 52,71 proc., przeciw 45,89 proc. W rocznicę tego
wydarzenia Nowa Lewica zorganizowała uroczystą Radę Krajową, w której udział wzięli bohaterowie
tamtych dni: były prezydent Aleksander Kwaśniewski, były premier Włodzimierz Cimoszewicz oraz
byli  parlamentarzyści  Czesława  Christowa  oraz  Janusz  Zemke.  Spotkanie  rozpoczęło  się
odśpiewaniem  hymnu  państwowego  oraz  prezentacją  specjalnego  filmu  opowiadającego  historii
obecnie obowiązującej ustawy zasadniczej. 

-  Ta  konstytucja  była tworzona w duchu okrągłostołowym, kompromisowym, wymagało to dużej
cierpliwości.  Ten  duch  mądrego,  patriotycznego  kompromisu  sprawił,  że  nie  da  się  uznać  tej
Konstytucji za postkomunistyczną – mówił podczas spotkania prezydent Aleksander Kwaśniewski. -
Polska lewica zrozumiała wtedy,  że  to jest  ten moment konstytucyjny,  że  można zebrać szerokie
poparcie dla tego działa jakim jest Konstytucja. To jest ogromna nasza zasługa – podkreślił.

Lewica potrafiła dokonywać sztuki, która prawicy nigdy się nie udała - zmobilizować społeczeństwo
do poparcia pozytywnych idei.  Idei,  które obroniły  się  w procedurze demokracji  bezpośredniej  –
referendum. Pierwsza z nich, Konstytucja RP w referendum 25 maja 1997 roku zgromadziła poparcie
52,71%  uczestników  głosowania.  Druga,  wejście  Polski  do  Unii  Europejskiej  w  referendum  7-8
czerwca 2003 r. uzyskało poparcie 77,45% % biorących udział w głosowaniu. To właśnie Konstytucja
RP z 1997 r. stworzyła dobrą podstawę prawną do wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej.

- Kompromis jest istotą demokracji. Nie ma prawdziwej demokracji bez nastawienia na poszukiwanie
kompromisu.  Szliśmy  na  kompromisy,  co  świadczyło  o  naszej  dojrzałości.  Ten  wynik  też  o  tym
świadczył – mówił premier Włodzimierz Cimoszewicz. - Na przełomie lat 80. i 90. mieliśmy po 30-40
lat  i  rozumieliśmy,  że  trzeba budować demokratyczną Polskę.  Mieliśmy  ten instynkt  państwowy.
Łączył nas też realizm polityczny oraz to co ważne dla państwa – wtórował mu poseł Janusz Zemke.

Jak podkreślali  uczestnicy spotkania polska demokracja krzepła etapami: Okrągły Stół - Wybory 4
Czerwca  -  Konstytucja  1997  r.  Na  bazie  nowej  ustawy  zasadniczej  nasz  kraj  wszedł  do  NATO,
przeprowadził reformę samorządów w 2002 r., a także wszedł dodo Unii Europejskiej w 2004 r. – tak
rozwijała  się  demokratyczna  Polska.  Lewica  miała  znaczący  wkład  we  wszystkie  te  przełomowe
wydarzenia.  Jesteśmy dumni  z  naszej  historii!  -  Celem prawicy  jest  przyswojenie  wszystkiego  co
zrobiła  lewica  w  czasie  swoich  rządów,  oraz  obecnie  –  oceniła  parlamentarzystka  Czesława
Christowa. 
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Konstytucja 1997 r.  nakreśliła  postępowy kształt  Polski.  Preambuła,  która jest  symbolem łączenia
Polek i Polaków o różnym światopoglądzie, jest kolejnym przykładem dążenia do budowy wspólnoty
narodowej, a nie dzielenia rodaków.
Świeckość  państwa,  zgodnie  z  duchem  Preambuły  do  ustawy  zasadniczej,  wymaga  zachowania
bezstronności  władz  państwowych  i  samorządowych  wobec  przekonań  światopoglądowych
wszystkich  obywatelek  i  obywateli,  zarówno  tych  wierzących,  niezależnie  od  ich  wyznania,  jak  i
niewierzących. 

Pierwsza  z  ustaw  była  efektem  politycznego  kompromisu  SLD,  PSL,  Unii  Wolności  i  Unii  Pracy.
Konstytucja gwarantuje bezpłatność usług publicznych w zakresie edukacji i ochrony zdrowia, a także
obowiązywanie w Polsce najbardziej demokratycznego pięcioprzymiotnikowego prawa wyborczego.
W myśl art. 2 „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym
zasady sprawiedliwości społecznej”.

- Lewica pokazała, że stała i stoi po stronie dialogu. 25 lat temu Polacy zagłosowali za Konstytucję.
Art. 2 mówi, że RP jest demokratycznym państwem prawnym. To fundament naszego ustroju – mówił
podczas Rady Krajowej współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Konstytucja to również praca i sprawiedliwość społeczna. Podstawowym obowiązkiem państwa jest
eliminowanie z życia społecznego: dyskryminacji, nierówności, biedy, bezdomności i bezrobocia. - -
Mieszkanie prawem, nie towarem! Ile dostaliśmy za to krytycznych uwag? Ja przypomnę! W Polsce
brakuje dwóch milionów mieszkań. Okazało się, że kapitalizm nie rozwiązał problemu mieszkalnictwa
w Polsce – ocenił wicemarszałek Sejmu.

Życie  i  zdrowie  ludzkie  nie  mogą  być  towarem.  System  ochrony  życia  i  zdrowia  nie  może  być
systemem komercyjnym. Nie może być tak, że bogatszy jest zdrowszy tylko dlatego, że ma więcej
pieniędzy  od  biednego.  Państwo  zobowiązuje  się  zapewnić  obywatelom  wolność  i  równość,
szczególnie wobec prawa. Państwo nie może być przedsiębiorstwem komercyjnym, w swej istocie
działania kieruje się interesem społecznym, a nie kryterium zysku. Państwo świadczy usługi publiczne,
a nie handluje nimi. Usługi publiczne to kultura, służba zdrowia, czy też edukacja. To wszystko to, za
co obywatelka i obywatel nie mają prawa płacić, lecz powinni mieć to zagwarantowane.

Państwo zobowiązane  jest  określić  i  realizować  wobec  wszystkich  obywateli  zasadę  zapewnienia
minimum socjalnego.  Polska  powinna dać w swej  praktyce działania  równy dostęp młodzieży  do
edukacji na poziomie średnim, eliminując jakiekolwiek ograniczenia społeczne, czy też majątkowe.
Istnienie i działalność rynku powinno być częściowo regulowane, nie może być tak, że podstawowym
interesem  w  naszym  kraju,  będzie  interes  kapitału.  Banki  i  korporacje  muszą  płacić  takie  same
podatki i mieć te same prawa co małe przedsiębiorstwa.

- Musimy powiedzieć jasno: Konstytucja musi być przestrzegana od A do Z, bez wyjątków. Bronimy jej
i bronić będziemy w każdej kwestii: praworządności, mieszkalnictwa, ochrony środowiska – mówił
podczas uroczystego spotkania współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. - Lewica będzie
sumieniem  demokratycznej  opozycji,  kiedy  będziemy  mówili  o  godnych  płacach,  godnych
emeryturach,  o  prawie  do  dobrej  opieki  zdrowotnej  czy  dobrej  edukacji.  My  także  realnie
rozdzielamy państwo od kościoła
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Obecnie obowiązująca ustawa zasadnicza sprawdziła się również w dramatycznych okolicznościach.
Kiedy 10 kwietnia 2010 r. dotarła do nas druzgocząca wiadomość o katastrofie smoleńskiej i śmierci
prezydenta  Lecha  Kaczyńskiego,  ustawa  zasadnicza  pozwoliła  na  płynne,  ale  i  tymczasowe
przekazanie  najwyższego  urzędu  w  Polsce  ówczesnemu  marszałkowi  Sejmu  Bronisławowi
Komorowskiemu, w celu przeprowadzenia przyspieszonych wyborów prezydenckich.

Podczas  posiedzenia  Rada  Krajowa  przyjęła  okolicznościową  uchwałę,  w  której  podziękowano
autorom konstytucji za ich wkład w budowę fundamentów demokratycznego państwa prawnego w
Polsce. "Zatwierdzona przez naród w referendum Konstytucja jest kamieniem węgielnym porządku
państwowego  opartego  na  trójpodziale  władzy,  gwarancjach  praw  obywatelskich  i  wolności
jednostki" - głosi dokument.

“Posiadając nowoczesną ustawę zasadniczą Polska, mogła zająć należne jej miejsce we wspólnocie
państw  tworzących  Unię  Europejską  oraz  stać  się  członkiem  euroatlantyckiej  wspólnoty
bezpieczeństwa – NATO.  W procesach akcesji  do Unii  Europejskiej  i  NATO decydujące znaczenie
odegrali  ludzie  związani  z  polską  lewicą.  Dziękujemy  Wam  za  ten  wysiłek.  Dziękujemy  również
wszystkim działaczkom i działaczom lewicy, którzy w swoich gminach przekonywali Polki i Polaków do
głosowania  za przyjęciem Konstytucji  i  za  członkostwem Polski  w Unii  Europejskiej”  -  czytamy w
uchwale.

"Odrzucamy  możliwość  zmiany  ustawy  zasadniczej  we  współpracy  z  siłami  politycznymi,  które
konstytucję wielokrotnie łamały. Potępiamy wszelkie próby łamania konstytucji  oraz dokonywania
zmiany ustroju bez nowelizowania ustawy zasadniczej. Przypominamy, że parlamentarna większość
posiada demokratyczny mandat do rządzenia państwem, nie posiada jednak mandatu do zmiany
ustroju naszego państwa" - głosi przyjęty przez Radę Krajową dokument. 

Nową konstytucję  Zgromadzenie  Narodowe przyjęło  2  kwietnia  1997  r.;  po  podpisaniu  jej  przez
prezydenta  Aleksandra  Kwaśniewskiego  weszła  w  życie  17  października  1997  r.  Komisji
Konstytucyjnej  Zgromadzenia  Narodowego  w  latach  1993-1997  przewodzili  ówcześni
parlamentarzyści lewicy: Aleksander Kwaśniewski, Włodzimierz Cimoszewicz, Marek Mazurkiewicz. 

UNIA EUROPEJSKA

Komisja Europejska znów obcięła Polsce fundusze. Tym razem 42 mln euro

Komisja  Europejska  znów potrąciła  Polsce  pieniądze -  tym razem 42 mln  euro  -  dowiedziała  się
korespondentka RMF FM w Brukseli  Katarzyna Szymańska-Borginion. Chodzi o niezapłacone przez
Polskę kary – wynoszące 1 mln euro dziennie - naliczane za nierespektowanie wyroku TSUE, który
nakazuje  likwidację  Izby  Dyscyplinarnej  Sądu  Najwyższego.  To  druga  transza  pieniędzy  odebrana
Polsce. Polska bezpowrotnie straciła już 111 mln euro, czyli ponad pół mld złotych. 

Źródło: RMF FM

Wciąż za długo czekamy na sprawiedliwość. Polska na 27. miejscu w UE

Reforma Zbigniewa Ziobry nie przyspieszyła pracy sądów – wynika z danych Komisji Europejskiej. 
Źródło: rp.pl
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I nie opuszczę cię... W tych krajach UE jest najwięcej rozwodów, Polska w dole stawki

Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) opublikował dane dotyczące liczby rozwodów w krajach UE
w przeliczeniu  na  liczbę  mieszkańców.  Wynika  z  nich,  że  najrzadziej  rozwodzą  się  Maltańczycy  i
Słoweńcy. Najczęściej - Łotysze, Litwini, Duńczycy i Szwedzi. 

Źródło: Bankier.pl

Beaune: Przystąpienie Ukrainy do UE prawdopodobnie zajmie 15-20 lat

Przystąpienie Ukrainy do UE prawdopodobnie zajmie 15-20 lat - ocenił w niedzielę francuski minister
ds.  europejskich  Clement  Beaune.  Dodał,  że  Kijów  może  do  tego  czasu  wejść  do  europejskiej
wspólnoty politycznej zaproponowanej przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona. 

Źródło: Forsal

KRAJ

Ruszył nabór do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej

Zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, Rosja zaatakowała Ukrainę i  za naszą granicą toczy się wojna;
najlepszą i  najskuteczniejszą odpowiedzią na zagrożenia jest wzmocnienie polskich Sił  Zbrojnych -
mówił w sobotę w Kraśniku (woj.lubelskie) szef MON Mariusz Błaszczak.

Źródło: Polsat News

Przedsiębiorcy nie zamierzają oddawać pieniędzy z tarczy finansowej. "Niech nas Fundusz pozwie
do sądu!"

Niektóre firmy, które otrzymały pomoc z Tarczy Finansowej 2.0 i muszą zwrócić jej część najdalej do
końca  czerwca,  zapowiedziały,  że  nie  oddadzą  pieniędzy.  Poczekają  aż  Polski  Fundusz  Rozwoju
pozwie  ich  do  sądu  i  przyśle  komornika.  PFR  zapowiada,  że  za  zgodą  resortu  rozwoju  zmieni
regulamin programu tak, by tym, którzy nie zapłacą w terminie, nie groził zwrot całości uzyskanej
pomocy. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w przyszłym tygodniu. 

Źródło: Money.pl

Uchodźców w Polsce nie ubywa. "Obawiam się zjawiska bezdomności i głodu"
Zostawiają swoje domy, majątki, często bliskich. I uciekają w nieznane. Fundacja Otwarty Dialog od
wybuchu wojny w Ukrainie pomaga uchodźcom, żołnierzom, rannym. Teraz wypuściła poruszający
spot. Pieniędzy zaczyna brakować, a problemów jest coraz więcej. — Już teraz przychodzą do nas
ludzie, którzy przyjęli pod swój dach uchodźców, ale chcieliby już odzyskać swoje życie. Nie można ich
winić.  Obawiam  się  zjawiska  bezdomności  i  głodu,  które  mogą  się  pojawić  —  mówi  Kajetan
Wróblewski z Fundacji. 

Źródło: Onet.pl
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Harcerze  nie  muszą  już  mówić  w przyrzeczeniu  o  "służbie  Bogu".  ZHP  dopuściło  alternatywną
wersję

Zjazd  Związku  Harcerstwa  Polskiego  zdecydował  o  wprowadzeniu  do  statutu  alternatywnej  roty
przyrzeczenia  harcerskiego.  W  drugiej  wersji  nie  padają  już  słowa  o  "służbie  Bogu".  Dodano
jednocześnie fragment o "staniu na straży harcerskich zasad" 

Źródło: Gazeta.pl

Rząd  znów  nie  uważał  przy  pisaniu  ustawy.  Przez  przypadek  może  dać  wakacje  kredytowe...
frankowiczom 

Wszystko  wskazuje  na  to,  że  rząd  znów  napisał  ustawę  na  kolanie.  Posłowie  będą  musieli  w
pośpiechu wprowadzać poprawki - inaczej, przez nieprecyzyjne zapisy, które znalazły się w projekcie,
8-miesięczne wakacje kredytowe będą przysługiwać również osobom posiadającym kredyty w euro i
frankach szwajcarskich. Choć pomoc miała być tylko dla "złotówkowiczów". 

Źródło: Innpoland.pl

Tarcza antyinflacyjna miała pomóc. Zamiast tego firmy wpuszczono w maliny

Wprowadzenie obniżonej stawki VAT na gaz i energię miało przynieść ulgę w podwyżkach. Zamiast
tego skomplikowało sytuację wielu firm. W praktyce okazało się, że obniżki nie objęły wszystkich.
Rząd wprowadzając nowe przepisy, zostawił pole do interpretacji. W praktyce obniżka podatku VAT
na gaz, energię elektryczną i cieplną nie dotyczy przedsiębiorców, którzy nie oferują kompleksowej
usługi. Dla nich oznacza to konieczność skorygowania faktur, a dla ich klientów - nawet konieczność
dopłaty podatku. 

Źródło: Money.pl

Rząd nie chce odstąpić od karania polskich ochotników walczących na Ukrainie bez wymaganej
zgody

Kodeks karny przewiduje od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia za służbę w obcym wojsku bez
zgody właściwego organu. I właśnie z taką odpowiedzialnością karną muszą liczyć się Polacy, którzy
narażają  życie,  broniąc  Ukrainy  przed  rosyjską  inwazją.  Żeby  było  inaczej,  musiałyby  zmienić  się
przepisy. Nie chce tego jednak PiS. .  

Źródło: rp.pl

BIK: w kwietniu odnotowano duży spadek liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych

W kwietniu br. w porównaniu z kwietniem 2021 r., na rynku kredytów mieszkaniowych odnotowano
spadek liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych o 38,7 proc., a ich wartość spadła o 32,5 proc. -
poinformowało w czwartek Biuro Informacji Kredytowej. 

Źródło: Bankier.pl
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Złe informacje dla kierowców. "Szczyt cen nastąpi w wakacje"

Paliwa w kolejnych miesiącach pozostaną drogie. Szczyt cen, na poziomie około 7,5-7,7 złotego za litr,
nastąpi w wakacje - prognozuje Marcin Klucznik, analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W jego
ocenie spowolnienie gospodarcze w drugiej połowie roku obniży ceny ropy i benzyn na stacjach. 

Źródło: TVN 24 BiS

ZAGRANICA

Prezydent Andrzej Duda w Ukrainie. "Ciekawy jestem, czy Niemcy odpuściliby Bawarię"

- Ciekawy jestem, czy Niemcy odpuściliby Bawarię, gdyby była taka sytuacja. Myślę, że Niemcy nie
odpuściliby nigdy - powiedział prezydent Andrzej Duda pytany o sytuację w Donbasie oraz stanowisko
Niemiec  i  Francji  wobec  wojny  na  Ukrainie  oraz  towarzyszące  temu  pogłoski,  że  "może  jednak
odpuścić obwód ługański".

Źródło: Polsat News

Norwegia odpowiada na słowa Morawieckiego. "Znacząco przyczyniliśmy się do wsparcia Ukrainy"

Sekretarz stanu w norweskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych Eivind Vad Petersson przekazał, że
wbrew słowom premiera Mateusza Morawieckiego jego państwo w czasie wojny Rosji  z  Ukrainą
poniosło też straty. I wskazał, że Norwegowie muszą liczyć się ze wzrostem cen energii elektrycznej
oraz  benzyny.  Do  sprawy  odniosła  się  również  Berit  Lindeman,  członkini  Helsińskiego  Komitetu
odpowiedzialna za prawa człowieka w Europie, która wskazała, że "Polska jako sąsiad Ukrainy ma
pewne moralne prawo do komentowania sytuacji". 

Źródło: Onet.pl

Rosja wstrzymała dostawy gazu do Finlandii. Kolejny kraj z zakręconym kurkiem

Rosja wstrzymała dostawy gazu ziemnego do Finlandii  -  poinformował  Gasgrid,  fiński  państwowy
operator systemu przesyłowego tego surowca. Rząd w Helsinkach odmówił płacenia za gaz rublami. 

Źródło: Gazeta.pl

Walka o niebo nad Ukrainą. Polska przekazała olbrzymi zapas uzbrojenia

Zamiast myśliwców MiG-29 Polska przekazała Ukrainie ogromny zapas części zamiennych i uzbrojenia
do tych maszyn— twierdzą informatorzy Onetu. Dzięki tym dostawom ukraińskie lotnictwo może na
bieżąco  odtwarzać  zdolność  bojową  swoich  samolotów.  Na  razie,  zdaniem  ekspertów,  Ukraina
zaskakująco dobrze radzi sobie w powietrzu z przeważającymi siłami Rosji. 

Źródło: Onet.pl
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Rosjanie  zajęli  polskie  gospodarstwo  w  Ukrainie.  Zabili  pracowników,  którzy  nie  chcieli  się
ewakuować

Wojna w Ukrainie trwa już 88. dzień. W sobotę media obiegła informacja o tym, że Rosjanie zajęli
polskie gospodarstwo w Ukrainie. Żołnierze zniszczyli je i zabili pracowników, którzy nie zdążyli się
ewakuować. 

Źródło: Gazeta.pl
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