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ministra spraw zagranicznych, Profesora Krzysztofa Skubiszewskiego. Profesor Andrzej Mączyński (wiceprezes
PAU, b. wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego) w wystąpieniu „Konstytucja III Rzeczpospolitej – oczekiwania
i realizacja” przedstawił zagadnienia stanowiące podstawę
opracowywanej nowej konstytucji. Prezes Trybunału
Konstytucyjnego Jerzy Stępień w referacie „Decentralizacja – budowa samorządu” przedstawił kwestie zasad
tworzenia samorządu terytorialnego.

gospodarczej. Dr Janusz Steinhoff oraz Profesor Jerzy
Hausner, ministrowie gospodarki oraz wicepremierzy
w kolejnych rządach, odnieśli się obszernie do reform
gospodarczych zwanych planem Balcerowicza, ale także
pokazali wkład innych rządów w dzieło reformowania
Polski, dokonali również ogólnej oceny dorobku 30-lecia.
W konferencji ukazana została wszechstronna ocena
działalności rządu Tadeusza Mazowieckiego, zarówno
od strony naukowej, politycznej, gospodarczej, jak i w kon-

Druga dyskusja panelowa, poświęcona sprawom
gospodarczym, prowadzona była przez b. posła I kadencji
Sejmu Edwarda E. Nowaka (prezesa Stowarzyszenia
Sieć Solidarności). Wprowadzenia do dyskusji dokonał
gość konferencji, marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.
Przedstawił przebieg uzgodnień, jakich dokonano pomiędzy różnymi ugrupowaniami politycznymi. Omówił
stan ówczesnej gospodarki państwa i wskazał na przeszkody o charakterze politycznym, jakie wystąpiły w procesie tworzenia rządu Tadeusza Mazowieckiego.
W dyskusji uczestniczyli ministrowie kolejnych rządów
30-lecia. Dr n. med. Andrzej Kosiniak-Kamysz, minister
zdrowia i opieki społecznej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, skupił się na negocjacjach prowadzących do
utworzenia nowego rządu, sytuacji w służbie zdrowia
i trudnościach w podjęciu działań na rzecz koniecznej reformy służby zdrowia, niemożliwej do realizacji ze względu
na trudności ekonomiczne państwa. Z kolei dr Tadeusz
Syryjczyk, minister przemysłu w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, przedstawił główne problemy gospodarcze
końca PRL-u i ich wpływ na niezbędne reformy w sferze

tekście międzynarodowym. Nie brakło też wielu interesujących i nieznanych informacji z osobistych doświadczeń i refleksji prelegentów. Szczególną wartością było
zapoznanie się z ocenami osób o różnych poglądach
politycznych, gdyż paneliści działali w okresach rozmaitych rządów, reprezentując różniące się ugrupowania
polityczne.
W dyskusji nie zabrakło odniesień do aktualnej sytuacji politycznej w kraju, porównań celów, sposobów i stylów działania rządu Tadeusza Mazowieckiego i kolejnych
rządów 30-lecia, z obecnym rządem włącznie. Konferencję
zakończyło podsumowanie dokonane przez Profesora
Zygmunta Kolendę, przewodniczącego Krakowskiego
Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w 1989 roku.
Podziękowania kierujemy do pracowników Kancelarii PAU, szczególnie do Pani Katarzyny Dzięgło za
wysiłek w organizacji konferencji. Konferencja była transmitowana on-line w Internecie, za co dziękujemy Panu
Krzysztofowi Nowakowi. Współorganizatorami konferencji
byli – Stowarzyszenie Sieć Solidarności oraz Krakowski
Komitet Obywatelski ’89 „Solidarność”.
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Otrzymaliśmy niezwykle interesujący tekst profesora Marcina Kuli, komentujący jego niedawny wybór na członka Polskiej Akademii Umiejętności. Tekst jest zbyt długi, aby umieścić go na stronach „PAUzy”. Zamieszczamy
go jako link, zachęcając do lektury. Naprawdę warto.
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