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Nie dały się przekonać. Mimo Ŝe rzecznik rządu przekonywał, Ŝe pielęgniarki okupujące trzecią 
noc z rzędu wyjdą stamtąd, one nie chcą ustąpić.  Nie zgodziły się teŜ na proponowane przez 
rząd rozmowy w południe, bo władze nie chcą przystać na ich warunki. 
 
Pielęgniarki tłumaczą, Ŝe ich koczujące przed rządowym budynkiem twierdzą, Ŝe ich koleŜanki kancelarii 
premiera nie „okupują”, a „oczekują na spotkanie”. 
 
Do spotkania poza kancelarią miała przekonać pielęgniarki po kilkugodzinnych negocjacjach Komisja 
Trójstronna. Jednak wciąŜ sytuacja jest patowa – premier chce się spotkać ze strajkującymi pielęgniarkami 
w oddalonym o kilka kilometrów centrum „Dialog”, one upierają się, by negocjować w kancelarii. 
 
„Jarosław Kaczyński był otwarty cały czas na spotkanie z pielęgniarkami, tylko podkreślał, Ŝe nie moŜe się 
zgodzić na łamanie prawa, czyli okupowanie pomieszczeń w kancelarii. Dlatego od początku sporu 
proponował spotkanie w Centrum Partnerstwa Społecznego <Dialog>” - mówi rzecznik rządu Han 
Dziedziczak. 
 
Andrzej Geller 
 
 

Pielęgniarki: Szczypińska to manipulantka – Dziennik, 22 czerwca 
2007 r. , godz. 12.00. 
 
Szefowej strajkujących pielęgniarek puściły nerwy. Siostra Krystyna Ciemniak zganiła w Radiu 
Zet wiceszefowi klubu Pis Jolantę Szczypińską. Ciemniak zarzuciła jej, Ŝe ta zachowuje się „jak 
chorągiewka na wietrze”, bo tylko udaje, Ŝe zaleŜy jej na losie pielęgniarek i manipuluje nimi. 
Siostra nazwała „wariactwem” opinię, Ŝe pielęgniarki chodzą na pasku opozycji. 
 
To była raczej kłótnia  niŜ rozmowa. Krystyna Ciemniak z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i PołoŜnych (OZZPiP) została wytrącona z równowagi. Zdenerwowała się, gdy usłyszała od 
posłanki PiS Jolanty Szczypińskiej, Ŝe to OZZPiP karze czterem pielęgniarkom okupywać kancelarię premiera, 
poprzez wydaną uchwałę. 
 
Ciemniak przyznała, Ŝe taka uchwała była, ale jednocześnie zasugerowała, Ŝe nikt nie karze pielęgniarkom 
siedzieć w pokoju kancelarii premiera. „Poszły po to, aby rozmawiać z panem premierem. Dopóki 250 tyś. 
pielęgniarek oglądających telewizję nie usłyszy, Ŝe premier z nimi rozmawia, to Ŝadna z tych pań – dotąd, 
dopóki będą miały siły – nie wyjdzie” – powiedziała Ciemniak.   
 
Szczypińska przypomniała, Ŝe premier chce się spotkać z pielęgniarkami, ale nie w kancelarii, ale w centrum 
konferencyjnym „Dialog”. Posłanka zasugerowała, Ŝe protest moŜe być manipulowany przez opozycję. 
 
„Przestańcie opowiadać herezje, bo zakrawa to na wariactwo” – odpowiedziała Ciemniak. „My mamy swój 
rozum, my umiemy walczyć o swoje prawa. JeŜeli przez cały rok państwo manipulowaliście nami, to wy 
manipulowaliście, nie dając nam Ŝadnej nadziei na to, Ŝe jakikolwiek postulat będzie rozwiązany w 
najbliŜszym czasie. To państwo nami manipulujecie” – grzmiała Ciemniak. 
 
Michał Pietrzak 


