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Niżej  publikuję  plik  dokumentów programowych,  które

przygotowałem  na  Kongres  Unii  Wolności  w  roku  1997.

Większość  tych  projektów  stała  się  podstawą  dokumentów

Kongresu.

JESTEŚMY LUDŹMI SIERPNIA!

Jesteśmy partią przywykłą do traktowania władzy, jako służby

a nie łupu, do stawiania wyżej tego co trzeba zrobić dla kraju od

tego co można zdobyć dla siebie. Taką partią pozostaniemy. 

Jesteśmy partią wywodzącą się z walki o wyzwolenie Polski z

komunizmu  i  sowieckiego  poddaństwa,  partią,  która  nigdy  nie

rozgrzeszyła  i  nie  rozgrzesza  dawnych  zbrodni,  lecz  która  jest

przeciwna toczeniu bez końca wojen o przeszłość i przegrywaniu

przez to polskiego Dziś. Taką partią pozostaniemy.

Jesteśmy partią przywiązaną do narodowej tradycji, lecz nie

do narodowego zaścianka i taką partią zostaniemy.

Jesteśmy  partią  popierającą  autonomię  i  współdziałanie

Kościoła i Państwa, obecność w Konstytucji odwołania do Boga i

szacunku w niej dla przekonań ludzi wierzących i nie wierzących.

Jesteśmy  partią  wielu  światopoglądów  i  tolerancji,  odrzucającą

wojowniczy ateizm i klerykalizm. Taką partia pozostaniemy.

Jesteśmy  partią  wolności  gospodarczej  oraz  społecznej

wrażliwości. Taką partią pozostaniemy.



Byliśmy  od  początku  partią  odwołującą  się  do  wyborcy

niechętnego skrajnościom, partią środka sceny politycznej. 

TAKĄ PARTIĄ POZOSTANIEMY    

DEKLARACJA POLITYCZNA 
KONGRESU KRAJOWEGO „UNII WOLNOŚCI”.

Kongres  Krajowy  „Unii  Wolności”,  obradujący  w  Warszawie  w

dniach  25 - 26 stycznia 1997 roku, zwraca się do zwolenników i członków

„Unii Wolności” z następującą deklaracją:

1. Deklarujemy naszą zgodną i stanowczą wolę odsunięcia od władzy,

paraliżującej  Polskę,  koalicji  SLD-PSL  i  zastąpienie  jej  władzą,  która

wysiłku  pierwszych  lat  niepodległości  nie  zagubi  a  jego  rezultaty

powiększy i utrwali dla wspólnego dobra Rzeczpospolitej i jej obywateli;

2. Oświadczamy, że nie  byliśmy i  nie jesteśmy partią „jednakowej

odległości” od obu krawędzi sceny politycznej. Wywodzimy się z Sierpnia

1980 roku, należymy do Polski Posierpniowej, tu jest nasze zakorzenienie,

nasze tradycje, uczucia i nasze naturalne ciążenie polityczne;

3.  Deklarujemy,  że  występując  jako  samodzielna  partia,  nie

szukająca  wsparcia  i  uwiarygodniania  przez  Związek  Zawodowy

„Solidarność”, zachowamy wobec Akcji Wyborczej „Solidarność” postawę

krytycznego partnera. Gotowi będziemy do współpracy w tym co nas łączy

i  krytyczni  wobec  skrajności  powstających  na  obrzeżach  formacji

skupiającej się w AW”S”;

4.  Oświadczamy,  że  arogancja  i  zachłanność  koalicji  SLD-PSL,  a

także  brak rozliczenia  się  tych  partii  z  dziedzictwa  PRL,  są  jednym z

powodów polaryzacji społeczeństwa. Przeciwstawiać się będziemy zarazem

pogłębianiu wrogich podziałów w Polsce, by miejsca rzeczowych sporów

nie  zajęły  jałowe  konflikty,  by  Polska  nie  zmierzała  od



skrajności do skrajności. 

CO ZROBILIŚMY !

Unia Wolności, jako partia i jako dziedziczka dorobku pierwszego rządu

solidarnościowego  oraz  Unii  Demokratycznej  i  Kongresu  Liberalno-

Demokratycznego,  ma  ważny  wkład  w  uwolnienie  Polski  z  zależności  od

ZSRR, w stworzenie podstaw demokracji i gospodarki rynkowej, w pełnienie

roli opozycji wobec koalicji postkomunistycznej.

Oto niektóre z tych dokonań.

RZĄD TADEUSZA MAZOWIECKIEGO:
- przywrócił prawa i wolności obywatelskie;

- wprowadził system wielopartyjny;

- przywrócił niezależność sądownictwa;

- zniósł cenzurę i sprywatyzował prasę;

- rozwiązał Służbę Bezpieczeństwa; 

- dokonał głębokich zmian kadrowych w państwie;

- wprowadził samorząd gminny; 

- opanował hiperinflację i zlikwidował kolejki;

- zapoczątkował prywatyzację;

- stworzył podstawy rynkowego rozwoju gospodarki;

- podpisał z Niemcami traktat gwarantujący zachodnią granicę;

- ął rokowania o wycofanie wojsk radzieckich.

RZĄD JANA KRZYSZTOFA BIELECKIEGO:
- zapoczątkował wycofywanie wojsk radzieckich z Polski;

- rozpoczął starania o zbliżenie Polski do NATO;

- podpisał traktat o dobrym sąsiedztwie z Niemcami; 

- sfinalizował układ o stowarzyszeniu z Unią Europejską;

- podpisał protokoł o rozwiązaniu RWPG i Paktu Warszawskiego;



- pierwszy w świecie uznał niepodległość Ukrainy;

- wprowadził nowoczesny podatek dochodowy od osób fizycznych;

- nadał rozpęd wielkiej prywatyzacji;

- otworzył Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych;

- uzyskał od rządów redukcję gierkowskich długów Polski;

RZĄD HANNY SUCHOCKIEJ:
- przywrócił wzrost gospodarczy;

- przygotował ustanowienie korpusu służby cywilnej;

- powołał Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego;

- przygotował projekt reformy powiatowej;

- powołał Komisje Trójstronną, rządu, pracodawców i pracobiorców;

- wprowadził wzorowany na Unii Europejskiej podatek VAT; 

            

O CO NAM CHODZI !
CHODZI  NAM O DOBRE MIEJSCE DLA POLSKI
-  o  awans  do  Europy  rozwiniętej,  bogatszej,  dlatego  będziemy

przyśpieszać  postęp  gospodarczy  i  cywilizacyjny  naszego  kraju,  by
szybciej  skracać  dystans  do  europejskiej  czołówki,  dlatego  zabiegać
będziemy o to aby „Polska była Polską” w Unii Europejskiej; 

- o gwarancje niepodległości, dlatego dążyć będziemy do członkostwa
Polski w NATO, umacniać Wojsko Polskie, zabiegać by służba była w nim
była godna, bo żołnierz to obywatel w mundurze;

-  o  korzystne i  dobre sąsiedztwo wzdłuż  granic,  dlatego będziemy
rozwijać  przygraniczną  współpracę,  sąsiedzkie  kontakty  ludzi  i
organizacji, dlatego będziemy sprzyjać tworzeniu euroregionów;

-  o  szacunek dla  Polski  i  Polaków,  dlatego będziemy propagować
naszą  kulturę,  nasz  produkt,  przyrodę  i  krajobraz,  naszą  polską
gościnność;

CHODZI NAM O NASZE PAŃSTWO
- o władzę bliską ludziom, dlatego umocnimy gminy i poprawimy ich

finanse, wprowadzimy powiaty a następnie województwa samorządowe;
- o państwo uczciwe, dlatego będziemy ograniczać koncesje rodzące

korupcję, dążyć do klarowności i uczciwości w zamówieniach państwa i do
likwidowania partyjnych „pajęczyn” w gospodarce;

-  o dokończenie  rozliczenia z komunizmem, dlatego Unia uzyskała
nieprzedawnienie  zbrodni  stalinowskich,  które  trzeba  osądzić  i



współtworzy ustawę o lustracji;
-  o  kraj  bezpieczny dlatego  usprawnimy policję  i  straże miejskie,

wesprzemy  samoobronę  obywateli,  odbierzemy  groźnym  przestępcom
prawo  do  przepustek  z  więzień,  będziemy  usuwać  źródła  rodzące
młodocianych zbrodniarzy;

-  o  sądownictwo  dojrzałe  i  dostępne,  dlatego  spowodujemy  by
stanowisko  sędziego  nie  było  początkiem  lecz  ukoronowaniem  kariery
prawnika, obniżymy opłaty sądowe i skrócimy trwanie spraw;

CHODZI NAM O SPOŁECZEŃSTWO  ŻYCZLIWE I SILNE
-   o  rodzinę,  podstawę  społeczeństwa,  dlatego dążyć  będziemy do

materialnego usamodzielniania rodzin, tworzenia właściwych warunków
wychowywania dzieci, do likwidacji ubóstwa i patologii w rodzinach;  

- o wykształcenie naszej młodzieży, dlatego podniesiemy nakłady na
szkolnictwo,  zwiekszymy  liczbę  maturzystów i  studentów,  poprawiomy
poziom nauczania, wyrównywać będziemy  dostęp do wykształcenia całej
zdolnej młodzieży, bez względu na sytuacje rodziny, podniesiemy zarobki
dobrej kadry pedagogicznej;

 -  o  kulturę  narodową,  dlatego  dążyć  będziemy  do  ochrony
kulturowego dorobku, do ujawniania  talentów i ich rozwoju, do dobrego
mecenatu państwa, do dostępności książki i innych dóbr kultury;

- o ludzkie zdrowie, dlatego popieramy powszechny i równy dostęp
do  opieki  medycznej  i  leków  chroniących  życie  i  zdrowie,  instytucję
lekarza  domowego,  ochronę  praw  pacjenta,  godziwe  zarobki  dobrych
lekarzy;

-  o  miejsce  należne  starszym,  dlatego  poświęcimy  dużo  uwagi
poprawie jakości ich życia, wprowadzimy reformę systemu emerytalnego i
rentowego.  Nie  pogorszy  ona  świadczeń  dzisiejszych  a  poprawi
świadczenia przyszłe;

-  o  bogactwo obywatelskich  inicjatyw,  dlatego  będziemy  wspierać
organizacje pozarządowe i sprzyjać powierzaniu im zadań publicznych;

CHODZI NAM O PRZYZWOITY POZIOM ŻYCIA W POLSCE
-  o  postęp  gospodarczy  dla  wszystkich,  dlatego  Unia  będzie

przeciwdziałać powstawaniu kręgów ubóstwa, które rozwój ekonomiczny
omija; 

-  o  gospodarkę,  która  dużo  wytwarza,  daje  pracę  i  pozwala
przyzwoicie  zarobić,  dlatego  będziemy  ograniczać  inflację,  poprawiać
finanse  państwa,  przyśpieszać  i  upowszechniać  prywatyzację,  także
reprywatyzację, zabiegać o właściwe warunki pracy;

-  o  przedsiębiorczość,  źródło  dobrobytu,  dlatego  Unia  będzie
zwalczać  ograniczanie  praw  przedsiębiorców,  gwałcenie  prywatności
przez  aparat  skarbowy,  przepisy  niszczące  firmy,  szczególnie  małe  i
rodzinne;

- o podatki znośne i stabilne, dlatego będziemy przeciw nieustannym
nowelizacjom przepisów, przeciw surowym karom za drobne uchybienia
podatkowe, za obniżaniem podatkowych obciążeń; 



 - o lepsze życie na naszej wsi, dlatego będziemy popierać dobrych
gospodarzy,  sprzyjać  tworzeniu  miejsc  pracy  na  wsi,  rozwijać  wiejską
oświatę, promować naszą żywność, popierać wprowadzanie wodociągów,
kanalizacji, telefonów, komputerów i innych udogodnień cywilizacji; 

-  o  naszą  przyrodę,  o  środowisko  naturalne,  dlatego  będziemy
likwidować  obszary  klęski  ekologicznej,  rygorystycznie stosować normy
ochrony środowiska, upowszechniać wiedzę i wrażliwość ekologiczną.

CHODZI NAM O TO ABY W NASZYM KRAJU NIE BYŁO WAŚNI I
WROGOŚCI, ABYŚMY SIĘ ROZUMIELI, ABYŚMY Z SOBĄ ROZMAWIALI
I SPIERALI SIĘ RZECZOWO O TYCH I WIELU INNYCH PROBLEMACH.
TO  OD  ICH  ROZWIĄZANIA  ZALEŻEĆ  BĘDZIE  NASZE  JUTRO  A
JESZCZE BARDZIEJ NASZE DZIŚ.  NASZE  CZYLI  KAŻDEJ POLSKIEJ
RODZINY, KAŻDEGO Z NAS. 

 
KONGRES UNII WOLNOŚCI

Warszawa, styczeń 1997.  


