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KAMIENIE MILOWE PREZYDENTURY

O dwóch kadencjach Prezydenta Aleksandra KwaÊ-
niewskiego mieszkaƒcom Ciechocinka i kuracjuszom
opowiada∏ Minister Dariusz Szymczycha, który 22
czerwca goÊci∏ w Dworku Prezydentów RP. Oko∏o 60
osób z zaciekawieniem wys∏ucha∏o wystàpienia mi-
nistra. Dariusz Szymczycha wspomnia∏ o najwa˝niej-
szych momentach prezydentury Aleksandra KwaÊniews-
kiego. Za najwa˝niejszy uzna∏ uchwalenie w 1997 roku
Konstytucji, która w du˝ym stopniu ustabilizowa∏a
˝ycie polityczne w Polsce. Kolejnym wa˝nym wydarze-
niem by∏o wejÊcie Polski do NATO, wydarzenie his-
toryczne, poniewa˝ po raz pierwszy od czasów Boles-
∏awa Chrobrego Polska znalaz∏a si´ w sojuszu mili-
tarnym z Niemcami. Kolejnym kamieniem milowym
prezydentury Aleksandra KwaÊniewskiego by∏o wejÊcie
do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Zdaniem ministra
zas∏ugà Prezydenta sà te˝ poprawne stosunki z sàsia-
dami, zarówno z tymi na zachodzie jak i na wschodzie.

Kolejnà cz´Êç swojego wystàpienia minister Szym-
czycha poÊwi´ci∏ pracy Kancelarii Prezydenta. Przybli-
˝y∏ zebranym zadania, jakimi na co dzieƒ zajmujà si´
pracujàcy tam urz´dnicy. Obok badania pod kàtem
prawnym uchwalanych przez parlament ustaw, spraw
obywatelskich zwiàzanych z uniewinnieniami skaza-
nych, polityki odznaczeniowej znalaz∏y si´ te˝ przyz-
nawanie obywatelstwa polskiego. Jak si´ okazuje za-
daniom tym nie towarzyszà szczególne przywileje.
Pracownicy kancelarii muszà si´ liczyç, ˝e wraz ze
zmianà prezydenta mogà straciç prac´. Jak si´ jednak
okaza∏o, poza trzonem politycznym wi´kszoÊç urz´d-
ników rozpocz´∏a prac´ jeszcze w trakcie prezydentury
Lecha Wa∏´sy.
      Szczególnà uwag´ minister zwróci∏ na wystaw´
orderów znajdujàcà si´ w dworku - takiej wystawy
orderów innych paƒstw nie ma nigdzie w Polsce -
podkreÊla∏ Dariusz Szymczycha. Decyzja o lokalizacji
wystawy okaza∏a si´ bardzo trafna, bo w∏aÊnie w Cie-
chocinku mogà jà oglàdaç ludzie z ca∏ego niemal kraju.
Wspomnia∏ te˝, ˝e ciechociƒska wystawa by∏a powo-
dem kilku konfliktów z warszawskimi muzeami, które
oczekiwa∏y na tà ekspozycj´ w stolicy.
      Po krótkim i ciekawym wystàpieniu uczestnicy
spotkania pytali mi´dzy innymi o godziny pracy
prezydenta. Prezydent pracujàc i mieszkajàc w jednym
miejscu praktycznie ca∏y czas jest w pracy - odpowia-
da∏ z uÊmiechem Dariusz Szymczycha. Kuracjusze
pytali te˝ o narad´ ambasadorów majàcà si´ odbyç w
Warszawie pod koniec czerwca. To nie b´dzie ˝aden
szczyt tylko coroczne spotkanie ambasadorów z Mi-
nistrem Spraw Zagranicznych, na które zwyczajem
paƒstw Unii zaproszono szefów dyplomacji Francji i
Niemiec - prostowa∏ minister. Uczestnicy spotkania
byli zainteresowani tym, co obecny prezydent b´dzie

robi∏ po zakoƒczeniu kadencji. Po 10 latach ˝ycia w
z∏otej klatce poÊwi´conych pracy, której towarzyszy-
∏o wiele stresów, prezydent na pewno b´dzie chcia∏
odpoczàç i skorzystaç z wolnoÊci - t∏umaczy∏ Szymczy-
cha. Pytany o propozycje pracy dla obecnego prezy-
denta nie zaprzeczy∏, ˝e przeprowadzano „rozmowy
sonda˝owe”, ˝adna konkretna propozycja jednak
jeszcze nie pad∏a.

      Spotkanie z Ministrem Kancelarii Prezydenta Da-
riuszem Szymczychà okaza∏o si´ bardzo udane. W lip-
cu Dworek Prezydentów RP b´dzie goÊci∏ parlamenta-
rzystów. 2 lipca odb´dzie si´ spotkanie z pos∏em Bog-
danem Lewandowskim, natomiast 22 lipca z pos∏em
Krystianem ¸uczakiem. Oba spotkania odb´dà si´ o
godzinie 15.00. Osoby zainteresowane spotkaniami
proszone sà o kontakt z Biurem Promocji Ciechocinka,
tel. 416 10 05.

       Jakub Giza
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