Stanowisko Koła Wolni i Solidarni

w sprawie sprawozdania Komisji

Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i
Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakazie
propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (tekst niewygłoszony):

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Wolni i Solidarni
przedstawiam stanowisko co do sprawozdania Komisji Administracji i Spraw
Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o
senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i
urządzeń użyteczności publicznej.
Procedowana ustawa, jak wspominałam już wcześniej, jest dopełnieniem
ustawy dekomunizacyjnej. Bez wątpienia jest właściwym wyznacznikiem działań
dla samorządu terytorialnego, który już teraz jest zobligowany, by komunizm nie
pojawiał się w nazwach budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w
tym dróg, ulic, mostów i placów.
Niestety poprzednia ustawa nie objęła swym zakresem nazw m.in. szkół,
szpitali, instytucji kultury, osiedli oraz pomników gloryfikujących ustrój
totalitarny. Dlatego nowelizacja ustawy jest niezwykle potrzebna, by zwolennicy
komunizmu nie mogli szkodliwie wpływać na polskie społeczeństwo.
Ustawa ta wróciła do Sejmu po poprawce Senatu, który wykreślił
kontrowersyjny zapis o nacjonalizmie litewskim, ukraińskim i pruskim. Podczas
prac w komisji przedstawiciel Senatu podkreślał, że swoją opinię przedłożył IPN,
który m.in. postulował rozszerzenie ustawy również na pomniki znajdujące się
na cmentarzach. Cieszę się, że komisja nie zdecydowała się zgłosić poprawek w
tej sprawie. Uważam, że wyłączenie cmentarzy jako szczególnych miejsc czci

oddawanej zmarłym jest właściwym kierunkiem i powinno to zostać w ustawie
pominięte.
Liczę na to, że skutkiem wprowadzenia tej ustawy, zgodnie z zamierzeniami
projektodawców, będzie symboliczne zakończenie komunizmu w Polsce, co
będzie widoczne w postaci nowych, właściwych dla naszej ojczyzny nazw. Mam
nadzieję, że zamiast ludzi zasłużonych dla poprzedniego systemu w nazwach
szkół czy instytucji kultury będziemy czcić bohaterów naszych czasów, naszego
systemu demokratycznej wolności, ludzi, którzy Polsce i Polakom naprawdę się
zasłużyli.
Koło Wolni i Solidarni oczywiście będzie popierać ten projekt ustawy. Dziękuję.

