
- Zacznijmy od sprawy, 
która kilka tygodni 
temu rozgrza³a opiniê 
publiczn¹. Jak to jest 
z tym Pana k³amstwem 
lustracyjnym, a co za 
tym idzie jaki jest Pana 
w ogóle stosunek do 
lustracji?

- Nie zauwa¿y³em, ¿eby 
to jakoœ rozgrza³o opiniê 
publiczn¹. IPN potwierdzi³,  
¿e zosta³em zarejestrowany 
jako kontakt operacyjny (o 
czym nie mia³em zielonego 
pojêcia), nie pisa³em ¿ad-
nych donosów, nie bra³em 
jakichkolwiek pieniêdzy, a w 
materia³ach które przes³ano 
do s¹du s¹ opinie by³ych pra-
cowników SB, z których wyni-
ka, ¿e a - Martyniuk powinien 
byæ inwigilowany, b - Marty-
niuk nie kapowa³.  Z zeznañ 
pracownika SB wynika, ¿e ze 
mn¹ rozmawia³. I to jest dla 
IPN podstawa do oskar¿enia 

mnie o k³amstwo lustracyjne.
Odnoœnie dzia³alnoœci IPN 
mogê powiedzieæ, ¿e nie ma 
osób niewinnych s¹ tylko oso-
by niew³aœciwie zlustrowane. 
Dzisiaj w Polsce nie ma lu-
stracji – jest dzika lustracja, 
element walki politycznej. 
Kto ma dostêp do archiwów, 
ten wyci¹ga to, co jest mu 
potrzebne do zniszczenia po-
litycznego przeciwnika.  
Komu siê narazi³em? Dlacze-
go? Po co? Nie wiem. Wielo-
krotnie wypowiada³em siê na 
temat IPN. 

Uwa¿am ¿e jest to insty-
tucja niszcz¹ca ludzi a nie 
pokazuj¹ca prawdê. W tej 
konfiguracji która jest obec-
nie i ludziach, którzy opano-
wali tê instytucjê, to nie jest 
pamiêæ narodowa, to jest sia-
nie nienawiœci narodowej. 

- Ostatnio SLD ma bar-
dzo niskie notowania 
w sonda¿ach. Konflik-

ty w ³onie partii nie 
przysparzaj¹ jej nowych 
zwolenników. Jak Pan 
widzi przysz³oœæ lewico-
wego ugrupowania, które 
Pan reprezentuje?

- Nie by³bym cz³onkiem 
SLD, gdybym nie wierzy³ w 
przysz³oœæ mojej partii. Lewi-
ca mia³a swój czas, zarów-
no w Europie jak i w Polsce. 
Na tym etapie on siê lekko 
skoñczy³. Do w³adzy dosz³y 
ugrupowania prawicowe -  bo 
PiS i PO to prawica tylko w 
wersji hard i light. Ale takie 
jest chyba zapotrzebowanie 
spo³eczne.

My stoimy przed szans¹ aby 
odpowiedzieæ na te wyzwa-
nia, które obecnie stoj¹ przed 
Polsk¹, przedstawiæ alterna-
tywny pomys³. Na to potrze-
ba czasu i... mimo wszystko 
nowych ludzi. Mówiê o sobie, 
bo ja jestem pokoleniem 
schodz¹cym. Mogê doradzaæ, 

podpowiadaæ. Nie poci¹gnê 
lewicy do przodu. Do tego po-
trzeba m³odych ludzi pokroju 
Olejniczaka, Napieralskiego. 
Za 10 czy 15 lat bêd¹ oni 
w kwiecie politycznego wie-
ku, gdy dzisiejsza czo³ówka 
bêdzie na politycznej emerytu-
rze. Przed lewic¹ spo³eczn¹,  
czy bêdzie siê ona nazywa³a 
SLD czy inaczej, jest du¿a 
przysz³oœæ. 

- Dlaczego nie kandyduje 
Pan do europarlamentu 
i jaka jest Pana opinia 
na temat kandydatów 
na europos³a ze œl¹skiej 
listy SLD?

- Z bardzo prostego powodu 
– ja po prostu europarlamen-
tu nie czujê. Nie czujê struk-
tur europejskich, nigdy siê 
tym nie zajmowa³em. Mówiê 
uczciwie - dla mnie polityka 
to polityka polska, bardzo 
dobrze czujê siê w Sejmie, i 
nie chwal¹c siê, jestem uzna-

wany za jednego z lepszych 
pos³ów. Parlament i procesy 
ustawodawcze nie maj¹ dla 
mnie tajemnic. Z pytaniami 
przychodz¹ do mnie koledzy, 
nawet z PiS-u  czy kiedyœ z 
LPR-u. To jest moje miejsce. 
A œl¹sk¹ listê lewicy uwa¿am 
za bardzo dobr¹.  

- Jest Pan pos³em z 
Gliwic. Dlaczego wiêc 
tak rzadko komentuje 
Pan lub zabiera g³os w 
sprawach miasta i jego 
mieszkañców? I co Pan 
konkretnego zrobi³ ostat-
nio dla swych wyborców?

- S¹ dwie p³aszczyzny dzia³ania 
pos³a – kiedy jest w opozycji 
i kiedy jest w koalicji. W dru-
gim  przypadku ma znacznie 
wiêksze mo¿liwoœci. Jednak 
niech nikt nie wierzy w to, ¿e 
pose³ sam w pojedynkê mo¿e 
coœ wielkiego za³atwiæ. Nie 
ma takiej mo¿liwoœci. 

Kiedy by³em w koalicji uda³o 
mi siê za³atwiæ tereny pod 
obwodnicê miasta. Z kolei w 
opozycji zainteresowa³em fir-
my dzia³aj¹ce w strefie spon-
sorowaniem Piasta Gliwice. 
Niestety, kryzys trochê tê 
sprawê skomplikowa³. 

Rola pos³a sprowadza siê do 
dzia³alnoœci ustawodawczej. 
Wobec tego co dzieje siê na 
naszym terenie wyborczym 
mo¿emy jedynie publicznie 
zajmowaæ stanowisko, nato-
miast nie jesteœmy w³adczymi 
w tym, co robi samorz¹d. 
Mo¿e przyjmowaæ nasze su-
gestie lub nie, liczyæ siê z na-
szym zdaniem lub nie.  To, co 
mo¿emy robiæ jako pos³owie, 
to interweniowaæ w sprawach 
pojedynczych ludzi w instytu-
cjach pañstwowych. I to nam 
siê udaje.

Nina Drzewiecka
Jarosław So³tysek
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O zmianê nazw wêz³ów auto-
stradowych w³adze Gliwic jako 
pierwsze wyst¹pi³y do GDD-
KiA. 
Argumentowa³y, ¿e  
kierowcom, nie tylko 
spoza aglomeracji kato-
wickiej, nazwy Bojków, 
Kleszczów czy Soœnica 
mówi¹ niewiele. Jad¹c 
A4 mo¿na min¹æ Gliwi-
ce i nawet siê o tym nie 
dowiedzieæ. 

Prezydent proponowa³ rozwi¹- 
zanie stosowane w wielu eu-
ropejskich krajach, w postaci 
nazwy miasta wraz z oznacze-
niem kierunków geograficz-
nych.

GDDKiA nie chcia³a jednak 
zmieniaæ zasad, które jej 

zdaniem s¹ jasne -  nazwa 
wêz³a pochodzi od najbli¿szej 
miejscowoœci. Dopiero, kiedy 
dzia³ania w³adz Gliwic wsparli 
prezydenci  14 miast zrze-

szeni w Górnoœl¹skim 
Zwi¹zku Metropoli-
tarnym i wskazali na 
niekonsekwencjê w 
nazewnictwie wêz³ów 
( Murckowska, Fran-
cuska – od nazw ulic, 
Wspólna w Rudzie 
Œl¹skiej, Soœnica i 
Bojków - dzielnice mia-

sta)  GDDKiA zadeklarowa³a, 
¿e nazwy wêz³ów drogowych 
– czêsto nieczytelne dla kie-
rowców – bêd¹ zmieniane. 
Ustali³a równie¿ zasady, jakimi 
maj¹ kierowaæ siê dyrektorzy 
oddzia³ów GDDKiA przy nada-
waniu takich nazw. 

Niestety, nowe zasady eli- 

Na pytania internautów odpowiada Wac³aw Martyniuk, pose³ SLD - goœæ cyklu 
„Zadaj pytanie”, przygotowanego przez Telewizjê Gliwice. &
Znam swoje zycie

Wêze³ Katowice czyli Gliwice?
minuj¹ nazwê ,,Gliwice” w na-
zwie wêz³a. Dlaczego? 

Dlatego, ¿e nasze miasto nie 
jest ani obecnym ani daw-

nym miastem wojewódzkim. 
Kontrowersyjny zapis zak³ada 
bowiem, ¿e w nazewnictwie 
wêz³ów mog¹ byæ u¿yte nazwy 
„miast lub miejscowoœci o 

istotnym znaczeniu gospodar-
czym lub komunikacyjnym” . 
Drogowcy z GDDKiA uznali, ¿e 
w³aœnie stolice województw 
– by³e i aktualne -  mieszcz¹ 
siê w tym okreœleniu.  

Prezydent Frankiewicz uwa¿a, 
¿e to zaskakuj¹cy zapis. - 
Nasze miasto jest obecnie 
wiêkszym oœrodkiem miej-
skim ni¿ niektóre wytypowane 
oœrodki wojewódzkie – mówi. 
Przyjêcie zasad proponowa-
nych przez GDDKiA w przy-
padku aglomeracji œl¹skiej 
oznacza³oby, ¿e na nazwach 
wêz³ów mog³yby pojawiæ siê 
wy³¹cznie Katowice – a to 
by³by absurd. 

W ubieg³ym tygodniu, do magi-
stratu trafi³o ju¿ pismo z GDD-
KiA dotycz¹ce nazewnictwa 
wêz³ów. Umieszczono w nim 

informacjê, ¿e w przypadku 
naszego województwa stoso-
wanie nowych zasad mog³oby 
„wprowadziæ niepotrzebne za-
mieszanie”. 
GDKKiA zapowiada wiêc, 
¿e nazwy wêz³ów zamierza 
konsultowaæ z w³adzami 
samorz¹dowymi Gliwic, Rudy 
Œl¹skiej, Chorzowa i Zabrza. W 
W takim przypadku prawdopo-
dobnie mo¿liwa bêdzie zmia-
na nazwy wêz³a „Soœnica” na 
„Gliwice”. 

Czy faktycznie tak siê sta-
nie i urzêdnicy z GDDKiA 
zaczn¹ kierowaæ siê zdro-
wym rozs¹dkiem? Rzecznik 
prezydenta Gliwic, Marek 
Jarzêbowski ma tak¹ nadziejê, 
ale mówi, ¿e uwierzy w to, do-
piero wtedy gdy zobaczy tabli-
ce z nowymi nazwami stoj¹ce 
na autostradzie.


