wydanie specjalne
23.03.2013

Biuletyn
na naszych łamach będzie dochodziło do wymiany opinii osób
należących do różnych, czasem wręcz wrogich środowisk.

Skład redakcyjny
Jeszcze nie podaję dokładnej listy osób pracujących przy biuletynie, bo jesteśmy na etapie rozdzielania obowiązków. Niemniej jasne jest, że potrzebujemy więcej osób do trwałej
współpracy — zapraszam wszystkich chętnych. Jaką pracę
trzeba będzie wykonywać? Na pewno do obowiązków należałyby zadania techniczne, takie jak korekta i składanie biuletynu, ale oczywiście również i te przyjemniejsze, merytoryczne:
pisanie felietonów (mam na myśli szeroki zakres tematyczny,
więc każdy odnajdzie swoją dziedzinę), przeprowadzanie wywiadów, proponowanie przyszłych tematów itp. Jest jeszcze
jedna ciekawa rzecz. Jako że biuletyn jest wydawany całkowicie non-profit, nie posiadamy środków umożliwiających pozyskiwanie ciekawych zdjęć, a oprawa graficzna jest bardzo minimalistyczna. Stąd pomyślałem, że dobrze byłoby wzbogacić
nasze pismo o rysunkowe komentarze, dlatego bardzo pomocna byłaby osobą posiadająca pewne talenty artystyczne.

Drogie czytelniczki i drodzy czytelnicy,
mam zaszczyt przedstawić Wam kolejny numer naszego
warszawskiego biuletynu. To świetna okazja, aby poznać lepiej
projekty realizowane w naszym kole. Mam nadzieję, że
informacje zawarte w biuletynie staną się dla Was inspiracją do
działań w naszej organizacji. Gorąco zachęcam do aktywnego
włączania się w rozwój „Warszawkiego Głosu Młodych“ oraz
do uczestnictwa w cotygodniowych spotkaniach koła.
Na koniec życzę Wam interesującej lektury !

Zapraszam do współpracy!

Kinga Gajewska
Przewodnicząca Stowarzyszenia
„Młodzi Demokraci“ w Warszawie

- Jan Zarachowicz

Słowem wstępu...
Biuletyn właśnie wystartował i prawdopodobnie w najbliższym czasie z
numeru na numer będzie się trochę
zmieniał — liczę na wyrozumiałość.

Spis treści

Zgodnie z zapowiedziami to wydanie dzieli się na trzy działy:

SMD Warszawa,

Wywiad z politykiem,

Bez cenzury.
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[3] Relacje z ostatnich wydarzeń

[5] Małgorzata Żurawska: Debata o
związkach partnerskich

[7] Paweł Strzelczyk: szczyt w Brukseli

W dziale SMD Warszawa Paweł Strzelczyk opisuje w swoim
felietonie ostatni unijny szczyt. Zapraszam również do zapoznania się z podsumowaniem wydarzeń, w których w ostatnich
tygodniach uczestniczyli Młodzi Demokraci. Bardzo interesująca jest obszerna relacja Małgorzaty Żurawskiej z debaty o
związkach partnerskich, którą odbyliśmy we własnym gronie.

Wywiad z politykiem

[8] Hanna Gronkiewicz-Waltz

[10] Andrzej Czerwiński

W sekcji „wywiad z politykiem” wyjątkowo znajdują się dwie
rozmowy. Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz w obszernym wywiadzie przeprowadzonym na przełomie 2012/2013
dzieli się z nami przemyśleniami na temat Unii Europejskiej,
spraw Warszawy i polskiej polityki. Z kolei poseł Andrzej Czerwiński w listopadzie 2012 opowiedział o czasach swojej młodości i obecnej pracy w parlamencie.

Bez cenzury

[12] Jan Hartman

Profesor Jan Hartman w „bez cenzury” wyjaśnia na czym polegają problemy polskiej demokracji i podaje powody, dla których należy z nadzieją patrzeć w przyszłość. Mam nadzieję, że
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SMD Warszawa
Relacje z wydarzeń w warszawskim kole SMD

pozwoliła nam na rozbudowanie wielkiego, dobrze prosperującego miasta, pełnego zadowolonych mieszkańców i pozostawienie w tyle konkurentów już po pierwszej godzinie rozgry26 lutego odbyło się Walne Zebranie warszawskiego koła Sto- wek. Jednak szczególnie chcielibyśmy podziękować wspierająwarzyszenia „Młodzi Demokraci”, na którym członkowie koła cym i dzielnie dopingującym nas Młodym Demokratkom –
wybrali swoje nowe władze. Po przedstawieniu działalności powiedział szef zwycięskiej trójki, Wojtek Surała.
koła w roku 2012, odbyła się prezentacja kandydatur. W wyniku głosowania nową przewodniczą koła została Kinga Gajewska. Do zarządu wybrano z kolei Małgorzatę Żurawską, Jakuba
Banaszka, Marcina Gutkowskiego, Wojciecha Surałę i Jana
Zarachowicza. W komisji rewizyjnej znaleźli się Anna Wąsik,
Michał Kwiecień i Dominik Koterla.

Nowe władze koła wybrane

Bardzo miło nam poinformować, iż na pierwszym zarządzie,
który odbył się zaraz po walnym, wybraliśmy osoby funkcyjne.
Wiceprzewodniczącym koła został Jakub Banaszek, sekretarzem Małgorzata Żurawska, a sprawami finansowymi zajmować będzie się Jan Zarachowicz. Ukonstytuowała się również
komisja rewizyjna, na czele z Michałem Kwietniem. Kadencja
nowych władz koła trwać będzie jeden rok.

Młodzi Demokraci na Szkole Myślenia
„Myślimy by działać, działamy by zmienić” to motto przewodnie Instytutu Obywatelskiego, organizatora III Szkoły Myślenia
w której udział wzięli m.in. Młodzi Demokraci z Mazowsza.
III Szkoła Myślenia Instytutu Obywatelskiego odbyła się w
dniach 27 lutego – 3 marca 2013 w Warszawie. W szkole
uczestniczyło 20 członków Platformy Obywatelskiej z całego
kraju w wieku 20-30 lat. W ramach procesu rekrutacyjnego
każdy z uczestników musiał m.in. przygotować projekt inicjatywy aktywizującej lokalnych mieszkańców.
Uczestnicy Szkoły odwiedzili m.in.: Sejm RP i Biuro Krajowe
PO RP. Zajęcia były podzielone na dwa główne bloki tematyczne: „samorząd” i „Europa” oraz na obszerne warsztaty.
Trwające kilka dni szkolenie było wyjątkowa okazją do spotkania i wymiany poglądów z wykładowcami akademickimi, ekspertami i znanymi osobami życia publicznego w Polsce m.in.
Małgorzatą Kidawą Błońską - posłanką na Sejm RP, Agnieszką
Kozłowską-Rajewicz - sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów i pełnomocnikiem rządu ds. równego traktowania, Konradem Niklewiczem – byłym wiceministrem rozwoju regionalnego, prof. Zbigniewem Czachórem – wykładowcą
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Sidonią Jędrzejewską – posłanką do Parlamentu Europejskiego, Tomaszem
Machałą – redaktorem naczelnym portalu naTemat.pl i Różą
Thun - posłanką do Parlamentu Europejskiego. Z uczestnikami
Szkoły Myślenia spotkali się również przedstawiciele władz
krajowych Platformy Obywatelskiej: Andrzej Wyrobiec – sekretarz Generalny PO RP i Łukasz Pawełek – skarbnik krajowy PO
RP.
Młodych Demokratów z Mazowsza reprezentowali Michał

Zwycięstwo w rozgrywkach SimCity
Trzyosobowa reprezentacja Stowarzyszenia w składzie: Wojtek
Surała, Tomek Surała i Tomek Szarubka z Warszawskiego Koła
SMD wywalczyła 20 000 zł na realizację wybranego celu miejskiego – budowę instalacji gablot i stelaży na ul. Krakowskie
Przedmieście w Warszawie, jako miejsca prezentacji prac studentów Akademii Sztuk Pięknych, ożywiającego przestrzeń
„salonu Stolicy”.
- Jesteśmy bardzo szczęśliwi z sukcesu naszego zespołu, od
początku gry obraliśmy strategię opierającą się na dewizie:
„jak najmniej przemysłu, jak najwięcej handlu i usług”, która
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Jurek i Tomasz Kacprzak, z warszawskiego koła stowarzyszenia.
W latach 2003-2006 pełnił funkcję ambasadora na Litwie. Podczas drugiej części seminarium, uczestnicy spotkania mieli czas
Michał Jurek: Szkoła Myślenia to swoista studnia inspiracji, na zadawanie Ambasadorowi pytań. Wiele z nich dotyczyło
ciekawi paneliści, ciekawi uczestnicy, ludzie pełni pasji. Gorąco wiz, tarczy antyrakietowej, ale także projektów promujących
polecam wszystkim młodym demokratom, którzy chcą dowie- kobiet. Wśród pytań znalazło się również zagadnienie dyplodzieć się czegoś nowego o otaczającym nas świecie i mają macji amerykańskiej i jej porównania z dyplomacją europejenergię żeby go zmieniać. Szkoła myślenia pomaga spojrzeć na ską. W spotkaniu wzięły udział wszystkie młodzieżówki oraz
politykę z szerszej perspektywy.
część personelu Ambasady Stanów Zjednoczonych.
Tomasz Kacprzak: Szkoła Myślenia Instytutu Obywatelskiego
została, w mojej opinii, świetnie zorganizowana – szerokie
grono ekspertów i praktyków z bogatym doświadczeniem zawodowym gwarantowało wysoki poziom zajęć. Bardzo sobie
cenię iż przekazywana wiedza to nie tylko książkowa teoria,
ale i cenne, praktyczne wskazówki, które po prostym przełożeniu i adaptacji na lokalne warunki można wykorzystać w każdym zakątku kraju i na każdym szczeblu działalności społecznej
i politycznej. Wielką wartością dodatnią Szkoły, która w mojej
opinii jest jednym z czołowych tego typu przedsięwzięć w Polsce, są ludzie – prelegenci, eksperci Instytutu Obywatelskiego
oraz uczestnicy, którzy pomimo młodego wieku brali udział w
wielu inicjatywach, mają otwarte umysły i „palą się do działania”.

Dzień Kobiet
7 marca trzech naszych przedstawicieli udało się do gmachu
Sejmu RP by wręczyć kwiaty i złożyć najlepsze życzenia Paniom
posłankom i pracownicom klubu Platformy Obywatelskiej z
okazji przypadającego na 8 marca Dnia Kobiet. Akcję, którą ze
względu na przypadające na piątek głosowania zdecydowaliśmy się przeprowadzić dzień przed samym świętem, można
uznać za udaną. Delegacja spotkała się bardzo miłym przyjęciem, a najlepszym tego dowodem na powodzenie tego przedsięwzięcia był uśmiech na twarzach Pań.●

Seminarium MISO
7 marca 2013 roku w gmachu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, reprezentanci Stowarzyszenia "Młodzi
Demokraci" uczestniczyli w drugim, polsko- amerykańskim
seminarium z cyklu Discover America "Behind the Scenes of
U.S. Diplomacy", które zorganizował Międzynarodowy Instytut
Społeczeństwa Obywatelskiego.
Głównym gościem spotkania był Ambasador Stanów Zjednoczonych w Rzeczpospolitej Polskiej Stephen D. Mull. Spotkanie
było podzielone na dwie części. Podczas pierwszej z nich Ambasador opowiedział o swoich doświadczeniach związanych z
dyplomacją. Ambasador trzykrotnie pracował w Polsce, ale
także miał okazję podzielić się swoim doświadczeniem zawodowym na placówce w Afryce Południowej, na Bahamach, czy
Indonezji.
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Debata o związkach partnerskich

Oficjalne stanowisko Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” w sprawie
uregulowania w Polsce kwestii
związków partnerskich jednoznacznie stwierdza, że Młodzi Demokraci ideę takich związków w
pełni popierają, identyfikują się z
nią i wzywają do wznowienia prac
nad ustawą. Okazuje się jednak, że
podobnie jak w Platformie Obywatelskiej, tak również wśród
ogółu Młodych Demokratów zdania w kwestii związków partnerskich są podzielone.





Postanowiliśmy zatem sprawdzić, jakie poglądy reprezentują
członkowie warszawskiego koła Stowarzyszenia i w czwartek,
14 marca zorganizowaliśmy w naszym gronie dyskusję z udziałem zaproszonego gościa specjalnego, Radomira Szumełdy,
aktywnego działacza społecznego i politycznego z Trójmiasta,
który w ostatnich tygodniach wielokrotnie wypowiadał się w
mediach na temat związków partnerskich i ogólnej sytuacji
homoseksualistów w Polsce, a teraz zgodził się porozmawiać
również z nami.





W trakcie trwającej niemal dwie godziny dyskusji temperatura
rosła z minuty na minutę, prezentowany był bowiem nie tylko
szereg argumentów ZA, ale też całkiem pokaźny arsenał zdecydowanych głosów PRZECIW.
Wśród argumentów za uregulowaniem kwestii związków partnerskich znalazły się między innymi:

na orientację seksualną, stąd ewentualne uprzedzenia
wobec homoseksualistów nie powinny mieć żadnego znaczenia w procesie decyzyjnym. Dla przykładu we Francji
związki partnerskie par homoseksualnych stanowią zaledwie 30 procent całości.
Rodzina pozostaje rodziną bez względu na to, czy rodzice dzieci wzięli ślub, czy nie.
Mitem jest, że tradycyjne związki małżeńskie są bardziej
trwałe. W każdej chwili można się rozwieść. We Francji
liczba rozwodów wręcz spadła, odkąd wprowadzono
PACS – pary pozostające w nieformalnych związkach często przed podjęciem decyzji o ślubie wchodzą w związki
partnerskie, które w większości przypadków i tak prowadzą później do zawarcia małżeństwa.
Duża liczba Polaków wyjeżdżających z kraju nie robi tego z
powodów finansowych, ale dlatego, że na zachodzie i północy Europy panuje większa tolerancja i mogą czuć się
swobodnie jako osoby homoseksualne – przyjęcie regulacji prawnej dotyczącej związków partnerskich mogłoby
zapobiec tej „emigracji za wolnością”.
Miejmy na uwadze, że jeszcze sto lat temu ówcześnie żyjącym ludziom nawet nie mieściło się w głowach, że czarnoskóry człowiek może nie być niewolnikiem, a kobieta
może mieć prawa wyborcze, teraz są to dla wszystkich
sprawy oczywiste. Podobnie za kilkadziesiąt lat oczywiste
będą rodziny z dziećmi, w których rodzice będą tej samej
płci. Pierwszym krokiem do kolejnej niezbędnej społecznej rewolucji jest właśnie uregulowanie kwestii związków partnerskich.

Nie mniej liczne były argumenty przeciw:








Szacunki, które mówią, że adresatami ustawy o związkach partnerskich może być nawet 5 procent Polaków,
bo w przybliżeniu tylu jest homoseksualistów, ale jeśli
weźmiemy również pod uwagę liczbę istniejących obecnie
związków nieformalnych tworzonych przez osoby heteroseksualne, takimi regulacjami będzie zainteresowane grono o wiele szersze.
Fakt, iż obecnie osoby pozostające w związku nieformalnym, nie mają wobec siebie właściwie żadnych praw. W
przypadku śmierci jednego z partnerów prawo spadkowe
faworyzuje jego dzieci, rodziców, rodzeństwo, a nawet
dziadków, „owdowiałemu” partnerowi, traktowanemu
jako obca osoba, nie pozostawiając zupełnie nic. Już nawet w sytuacji pobytu jednego z partnerów w szpitalu,
lekarze nie chcą i nie mogą udzielać drugiemu partnerowi
informacji o jego stanie zdrowia, co jest uciążliwe i krzywdzące. Instytucja związku partnerskiego rozwiązałaby ten
problem.
Związki partnerskie mogłyby stanowić ogromne ułatwienie również dla osób, które nie pozostają ze sobą we
wspólnym pożyciu, ale w ramach wzajemnego wsparcia i
pomocy, dla zabezpieczenia na wypadek trudnych sytuacji
życiowych chciałyby taką umowę związku partnerskiego
zawrzeć (np. starsze samotne osoby).
Związki partnerskie mogą zawierać wszyscy, bez względu
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Zawsze można spisać testament, w którym ustalony będzie podział majątku, a w obecności notariusza - upoważnienie dla partnera, na mocy którego będzie mógł dowiadywać się o stanie zdrowia drugiego partnera, podczas
jego pobytu w szpitalu. Nie ma potrzeby wprowadzania
nowych regulacji prawnych, skoro już istniejące przepisy
przewidują rozwiązania na wypadek takich wyjątkowych
sytuacji.
Zadaniem państwa jest ułatwiać życie obywatelom, a nie
utrudniać i komplikować przez wprowadzanie coraz to
nowych formalności.
W odniesieniu do związków par heteroseksualnych - w
celu zapewnienia stabilizacji i bezpieczeństwa rodziny
została już powołana instytucja małżeństwa. Jeśli ktoś
nie chce brać ślubu cywilnego, to istnieją i będą istniały
nadal związki nieformalne, więc nie ma potrzeby tworzyć
jakiejś sztucznej hybrydy tych dwóch form wspólnego
pożycia.
Bylejakość takiego rozwiązania, wyraz postępującej tendencji do uciekania od odpowiedzialności, do tworzenia
związków „na chwilę”, może w ogóle zawierajmy związki
przez Facebooka?
Decyzja o zawarciu związku małżeńskiego jest jedną z najważniejszych w życiu każdego człowieka, wymagającą
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pewnej dojrzałości, odpowiedzialności, jako iż małżeństwo wiąże się z zyskaniem pewnych praw, ale też obowiązków, tymczasem związek partnerski można zawrzeć
z kimkolwiek i bez żadnych większych konsekwencji zakończyć go w każdej chwili. Czy to nie umniejszy wagi
związków międzyludzkich ogółem? Czy można spłycać je
do poziomu umów biznesowych?
W odniesieniu do związków par homoseksualnych – tylko
związek kobiety i mężczyzny ma prawdziwą wartość.
Polskie społeczeństwo nie jest jeszcze gotowe na taką
zmianę.
Niskie poparcie społeczne dla projektu uregulowania
kwestii związków partnerskich.

odwołaniem panelu dyskusyjnego na Uniwersytecie Gdańskim, w efekcie zastraszenia organizatorów przez nacjonalistów.
Jeśli nie ustawa o związkach partnerskich to co?
Wśród rozwiązań proponowanych przez Młodych Demokratów w trakcie dyskusji znalazła się między innymi koncepcja
dokonania zmian w konstytucji w taki sposób, aby umożliwiała parom homoseksualnym zawieranie w urzędach stanu
cywilnego związków małżeńskich na równi z heteroseksualnymi.

Część osób postulowała za umożliwieniem zawierania związOprócz walki na argumenty, na spotkaniu wymienione zostały ków partnerskich tylko przez osoby tej samej płci, jako iż pary
także prawdopodobne przyczyny, dla których istnieją tak po- heteroseksualne mają już przecież możliwość zawierania małważne trudności w uregulowaniu kwestii związków partner- żeństw.
skich w Polsce:
Najbardziej zaskakujące rozwiązanie zaproponował jednak
Po pierwsze, w efekcie burzy medialnej wywołanej i podsyca- kolega libertarianin, który postulował za tym, aby całkowicie
nej przez niektórych przedstawicieli środowiska LGBT, wielu zlikwidować konieczność rejestrowania jakichkolwiek związPolakom idea związków partnerskich kojarzy się tylko i wy- ków, łącznie z instytucją małżeństwa i pozwolić obywatelom
łącznie z homoseksualistami. O ile w dużych miastach nie ma na życie z kim chcą i jak chcą, zapewniając im w ten sposób
problemu z zaakceptowaniem i wyrażaniem poparcia dla pełną swobodę wyboru.
związków osób tej samej płci, to jednak w mniejszych miejscowościach w dalszym ciągu przeważają poglądy konserwatywne Pomimo rosnących z każdą chwilą emocji, niemal dwugodzini upłynie jeszcze dużo czasu, zanim zaczną ulegać liberalizacji. na dyskusja przebiegała w sposób kulturalny, a przytaczane
przez obie strony argumenty prezentowały wysoki poziom
Po drugie, wizerunek homoseksualistów prezentowany w merytoryczny. Na zakończenie spotkania przeprowadziliśmy
mediach masowych i popkulturze może znacznie odbiegać od głosowanie, by sprawdzić, jak kształtują się poglądy wszystkich
rzeczywistości. Ludzie nie znający osobiście żadnej osoby o osób zebranych na sali. Okazało się, że pomimo porównywalodmiennej orientacji seksualnej, budują sobie ich obraz w nej ilości i jakości argumentów podnoszonych za i przeciw ureoparciu o przekazy medialne, które nie zawsze są obiektywne. gulowaniu kwestii związków partnerskich, w warszawskim
Media w poszukiwaniu sensacji wolą bowiem skupiać uwagę kole Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci” przeciwnicy należeli
na pokazywaniu z jednej strony tych bardziej kontrowersyj- do zdecydowanej mniejszości, a przewaga zwolenników była
nych, agresywnych przedstawicieli środowiska LGBT, z drugiej niekwestionowana!
- kolorowych dziwaków tańczących na platformach kolejnych
Parad Równości. Może to niewątpliwie utrwalać pewne nega- Wszystkim uczestnikom dyskusji, w szczególności panu Radotywne, fałszywe stereotypy oraz rodzić uprzedzenia i obawy, mirowi Szumełdzie, serdecznie dziękujemy!●
zamiast im zapobiegać. A rzeczywistość jest przecież zupełnie
inna.
- Małgorzata Żurawska
Po trzecie, wprowadzeniu instytucji związków partnerskich
szkodzą w pewnym stopniu... sami ich beneficjenci. Niewielka
grupa pochodzących ze środowiska LGBT „krzykaczy”, populistów dążących do zdobycia medialnej sławy, którzy zamiast
sięgnąć do merytorycznych argumentów, swoim zachowaniem
wywołują tylko niepotrzebny szum, niestety negatywnie
wpływa na postrzeganie tych środowisk przez ogół obywateli, a co za tym idzie, poważnie szkodzi sprawie uregulowania
kwestii związków partnerskich.
Po czwarte, brak porządnej, merytorycznej debaty nad istotą
proponowanych rozwiązań przed przedstawieniem projektów ustaw o związkach partnerskich w Sejmie, niechęć konserwatywnych środowisk prawicowych do przeprowadzenia
jakichkolwiek konsultacji społecznych, debat czy paneli dyskusyjnych w temacie związków partnerskich, a także represje
ze strony środowisk skrajnie prawicowych, których przykładem jest chociażby głośna w ostatnich tygodniach sprawa z
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SMD Warszawa
Polska wygrała w Brukseli

Po nieudanej próbie porozumienia w ubiegłym roku, Rada Europejska znów się zebrała by ustalić wieloletnie ramy finansowe
na lata 2014 - 2020. Datę kolejnego, i zarazem decydującego
szczytu ustalono na 7 i 8 lutego
2013.
Znaczenia wyników negocjacji
nie trzeba nikomu tłumaczyć –
środki uzyskane przez polskich delegatów będą głównym źródłem dalszej modernizacji Polski. Wagę wydarzenia doceniali
wszyscy – zarówno strona rządowa, opozycja oraz obserwujące przebieg całego szczytu media.
Przed rozpoczęciem negocjacji wiadomo było, że nowy budżet
Unii Europejskiej będzie mniejszy niż ten w poprzedniej perspektywie na lata 2007 - 2013. I był – w porównaniu z poprzednimi latami, UE zdecydowała, że w czasach kryzysu należy zacisnąć pasa, i podczas szczytu ustalono wysokość budżetu
na 997 mld euro, czyli o 38 mld mniej niż w poprzednich wieloletnich ramach finansowych, przez co walka o wysokie środki
dla Polski wydawała się trudniejsza. Było też tak, dlatego że
Platforma Obywatelska w swoim programie wyborczym, jako
kluczową kwestię, umieściła wywalczenie 300 mld złotych w
ramach polityki spójności, nie mogła więc zawieść swoich wyborców.
Emocje podgrzewały doniesienia o kolejnych propozycjach
cięć budżetu przez niektórych przywódców europejskich –
Davida Camerona, Angelę Merkel czy Hermana Van Rumpuya.
Dlatego też wielkie znacznie miała powołana z inicjatywy Polski koalicja państw sprzeciwiających się tym pomysłom – tzw.
grupa przyjaciół spójności. Spotkania szefów rządów wewnątrz
tej grupy jak i z osobami, które podejmują najważniejsze decyzje w UE (Herman Van Rompuy) bezpośrednio przed szczytem,
wzmocniły pozycję negocjacyjną Polski jako państwa, które
sprzeciwia się cięciom.
Mimo tego wszystkiego, podczas trwającego dwa dni szczytu,
udało się wypracować budżet, który satysfakcjonuje wszystkich, szczególnie Polaków.
Mimo zarzutów ze strony opozycji o obraniu złej strategii negocjacyjnej ze strony rządowej, Polska została największym
beneficjentem nowych wieloletnich ram finansowych. Uzyskaliśmy 106 mld euro, czyli 441 mld zł. W tym na politykę spójności dostaliśmy 303,6 mld zł i 118,8 mld zł ze Wspólnej Polityki Rolnej. Eksperci potwierdzają, że uzyskanie tak dużych środków jest niekwestionowanym sukcesem negocjacyjnym, ale
też politycznym i ekonomicznym. Szczególną uwagę należy
poświęcić temu ostatniemu wymiarowi – bowiem fundusze
spójności w perspektywie siedmioletniej mogą zwiększyć nasze PKB o 5 proc. To znaczy, że w 2020 roku PKB w scenariuszu
z tymi środkami, które otrzymamy, może być o ok. 5 proc.
wyższy, niż gdyby tych środków nie było.
Również jeśli chodzi o polityczną wagę, to szczyt odegrał niebagatelną rolę – umocniliśmy swoją pozycję w Unii Europejskiej, co potwierdzają głosy z naszego podwórka –
„Wyrastamy na kogoś, kogo warto słuchać, zaczynamy być

partnerem, na którego się liczy i o którego się dba” (Danuta
Hübner), jak i zagranicznych komentatorów – w opinii Corneliusa Ochmanna z niemieckiej fundacji Bertelsmanna Polska
wyrasta na piątego gracza w UE, z którym wszyscy zaczynają
się liczyć.
Zasług w wywalczeniu korzystnego budżetu, nie należy przyznawać jedynie rządowi – kluczowe role odegrali także komisarz ds. budżetu, Janusz Lewandowski, oraz minister Piotr Serafin.
Polska nie jest jednak jedynym zwycięzcą negocjacji, jest ich
więcej – Wielka Brytania dostała cięcia w budżecie, których
się domagała, państwa z grupy spójności wybroniły środków
na politykę spójności. W końcu wygrała cała Unia Europejska,
pokazując, że mimo różnic interesów państwowych jest możliwość kompromisu w tak spornej przecież kwestii. ●
- Paweł Strzelczyk

zdjęcie: na licencji Creative Commons, http://en.wikipedia.org/wiki/
File:European_Central_Bank_041107.jpg
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Wywiad z politykiem
Hanna Gronkiewicz-Waltz

wym komunikatem obudzi się zapewne fala dyskusji na temat głębokości integracji w UE. Od
jakiegoś czasu mówi się też, że europarlamentarzyści powinni być prawdziwie europejscy, tzn.
wybierani na obszarze całej Europy, a nie poszczególnych krajów.
Czy nie jest to przypadkiem utopia? To zakłada
istnienie społeczeństwa europejskiego.
To można bardzo skutecznie porównać do USA.
Często nie pamiętamy już jak straszna wojna
wybuchła pomiędzy północą i południem Stanów
Zjednoczonych. Północ i południe do zasadniczych spraw takich jak niewolnictwo czy gospodarka podchodziły zupełnie inaczej. W zasadzie
gdyby nie kryzys gospodarczy, to nie powstałby
Federalny Bank Rezerwy (odpowiednik banku
centralnego), a poszczególne obszary emitowałyby nadal własne dolary. Tak, więc zbiór stanów
stanowi przykład państwa, które jednak zaistniało mimo wcześniejszych konfliktów. Funkcjonują
tam parlamenty stanowe, parlament federalny,
wspólny Prezydent; w każdym stanie są inne
podatki, jedne godzą się na karę śmierci, inne nie. Ktoś może
powiedzieć, że społeczeństwo europejskie to utopia, ale widać, że UE potrzebuje silniejszej koordynacji polityk gospodarczych — zwłaszcza, że w krajach UE wygrywają różne opcje
polityczne, które mają tworzyć jedną Unię. Wyobraźmy sobie
Hollande’a, który chce poluzować politykę i Merkel, która tę
politykę de facto trzyma. Unia mimo wcześniejszych różnic
istnieje. Kryzys szczególnie dobitnie pokazuje, że jakiś rodzaj
decydenta gospodarczego musi istnieć. Kiedy decyzje są bardzo rozproszone, to znacznie trudniej się je podejmuje. Kryzys
właściwie rozpoczął się w USA od upadku Lehman Brothers,
ale USA mając bardziej skoordynowane mechanizm podejmowania decyzji wychodzą już z kryzysu, w przeciwieństwie do
Europy, gdzie przez jej rozczłonkowanie decyzje podejmowane
są znacznie wolniej.

Katarzyna Szczypska: Globalny kryzys finansowy pokazał, że
Unia nie jest projektem kompletnym. Stawia to pytanie o jej
przyszłość. W jakim kierunku według Pani powinna ewoluować Unia Europejska? "Superpaństwa", federacji, czy organizacji międzynarodowej? Czy Platforma jako formacja opowiada się za którąś form?
Hanna Gronkiewicz-Waltz: To jest bardzo obszerne pytanie.
Koncepcje Unii z lat 70. stanowiły, że powinien istnieć decydent międzynarodowy w sprawach gospodarczych — nie tylko
wspólna waluta. Stwierdzono, że polityka fiskalna powinna być
zharmonizowana z polityką pieniężną, realizowaną przez Europejski Bank Centralny na szczeblu ponadnarodowym, w związku z tym należy podejmować różne decyzje gospodarcze także
na szczeblu europejskim. Traktat z Maastricht powołujący do
życia Europejską Unię Walutową w celu realizacji właściwej
tzw. policy mix (czyli kompatybilnej polityki fiskalnej i pieniężnej) w części fiskalnej wprowadził jednak pewną protezę, której elementem był uchwalony później w 1997 r. pakt stabilizacji wzrostu z barierą 3% deficytu budżetowego i 60% zadłużenia państwa członkowskiego. Zamiast tworzyć organ, który
byłby decydentem w sprawach polityki gospodarczej stworzono katalog norm, których przestrzeganie zapewniałoby koordynację wspomnianych polityk. Na ostatnim, czerwcowym
szczycie UE Jose Manuel Barroso i Herman van Rompuy jasno
wyartykułowali swoje stanowisko, opowiadając się za większą
integracją polityk gospodarczych. Przy czym nikt do końca nie
wie co stoi za tym sformułowaniem. Niektórzy upatrują w nim
zapowiedzi federacji, inni uważają, że będzie to oznaczało
ustanowienie podmiotu o uprawnieniach władczych w zakresie polityk gospodarczych. W każdym razie rozumiem, że będzie to zbiór elementów polityki gospodarczej, który pozwoli
skutecznie wyeliminować takie sytuacje kryzysowe, jakie pojawiły się w Grecji, Hiszpanii, Portugalii. W związku z czerwco-

Czyli, Pani zdaniem, kryzys może być elementem spoiwa, nie
rozpadu wspólnoty?
Kryzys na ogół może stanowić umocnienie. Jest motorem różnego typu jednomyślności, jednolitości. Euro nie powstałoby
jako waluta, gdyby nie kryzys przed i powojenny. Kryzys uświadamia potrzebę wspólnego działania, a jest to zawsze korzystniejsze od działania rozproszonego.
Wstąpienie Polski do euro stanowi stale oddalający się horyzont. Nasi sąsiedzi tacy jak Łotwa czy Litwa zapowiadają
wstąpienie do Eurolandu w latach 2014 i 2015. Kiedy Pani
zdaniem najkorzystniejsze będzie wstąpienie do strefy euro?
Przede wszystkim musimy czekać na stabilizację sytuacji, przyjrzeć się jak zostaną rozwiązane obecne problemy strefy euro,
chociażby nowy europejski mechanizm stabilizacyjny. Komunikat z czerwca J. M. Barroso i H. van Rompuy’a zapowiada
wspomnianą przeze mnie wcześniej unię fiskalną, gospodar8
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czą, bankową i głębszą unię polityczną. W związku z tym warto
zobaczyć jaki wyklaruje się kształt Unii. Struktura Eurolandu
ulega zmianom. To nie jest odwlekanie i usprawiedliwianie jej,
musimy dokładnie wiedzieć do czego wchodzimy.

obawiają się, że będą musieli na ten dług łożyć. Jeżeli dług
okazałby się za duży, ktoś byłby zmuszony skupować euroobligacje, a inne kraje mają większą skłonność do zadłużania się
niż Niemcy. Niemcy de facto tylko raz były zadłużone — po
połączeniu z NRD. Pogląd na tę koncepcję zależy wprost od
Czy zwlekanie z wejściem do euro nie jest wynikiem politycz- własnego doświadczenia. Unia jest jedna, ale każdy ma w niej
nej kalkulacji? Bycie poza Eurolandem w czasie kryzysu po- jakiś zakres własnego interesu.
zwala na większa swobodę gospodarczą, nie musimy wykładać na fundusz ratunkowy strefy i w końcu większość Pola- Jaka jest nasza pozycja negocjacyjna na budżet na lata 2014ków jest przeciwna wspólnej walucie. Wygląda to trochę tak, 2020?
jakby PO stosowała taktykę „see and wait” — czekać i przy- Jestem optymistką — myślę, że dobra. Powinniśmy dostać co
glądać się.
najmniej tyle samo. Chciwość jest tu niewskazana, musimy
To są dodatkowe aspekty. Przede wszystkim nie możemy wiedzieć jak te pieniądze zaabsorbować. Jesteśmy dziś w stawejść do Unii, bo nie spełniamy kryteriów. Ilustracją jest tu nie zaabsorbować kwotę 300 mld i jeżeli tyle uzyskamy to
przykład Grecji. Grecja tak bardzo chciała mieć euro, że fałszo- przez następne 7 lat będzie dobrze. Przy czym wydatkowanie
wała statystyki i tym sposobem weszła do Eurolandu. Wszyst- przez Polskę tych 300 mld to nie jest sytuowanie wisienki na
kie ustanowione kryteria muszą więc być bezdyskusyjnie speł- torcie — my tego tortu jeszcze nie upiekliśmy. Podczas gdy
nione. Polska kwalifikuje się, jeśli chodzi o kryteria jakościowe bogatsze państwa przeznaczają te pieniądze na luksusy, my
związane z dopasowaniem prawa do ustawodawstwa UE, po- budujemy pewną bazę — infrastrukturę, itp.
zostają jednak do spełnienia kryteria ilościowe, takie jak odpowiedni poziom deficytu budżetowego. Poza tym nie wyobra- Niedawno UE otrzymała Nagrodę Nobla za rolę jaką odegrała
żam sobie wejścia do strefy euro bez odpowiedniego przygo- w jednoczeniu starego kontynentu i szerzenie stabilności w
towania opinii publicznej. W demokracji nie można podejmo- byłych krajach komunistycznych — czy dziś UE także może
wać takich decyzji poza społeczeństwem. Choć wg mnie, jako być siłą jednoczącą?
prawnika, referendum w tej sprawie byłoby niewłaściwe. Re- Jeśli chodzi o samą Nagrodę Nobla, szczególnie pokojową, to
ferendum za UE było jednocześnie opowiedzeniem się za stre- powinny ją dostawać jednostki, a nie organizacje międzynarofą euro i należy ten fakt wielokrotnie powtarzać.
dowe. Organizacje są tak wieloobszarowe, że w każdym sektorze mogą się przebić. Ciężko też zestawiać wysiłek UE z działalWłaściwie nasz traktat akcesyjny nie stanowi o istnieniu nością Matki Teresy z Kalkuty, Aung San Suu Kyi, Gorbaczowa,
jakakolwiek możliwości pozostania poza strefą euro. Wejście Wałęsy, itd. Unia odegrała jednak o tyle ważną rolę, że od
do Eurolandu jest nieuniknione.
przeszło 60 lat mamy pokój. Negatywną cechą Europy na przeTo prawda, musimy jednak poczekać na korzystny czas. Nie strzeni historii jest jej konfliktogenność, a UE okazuje się mieć
potrafię przewidzieć dokładnej daty. Kto w 2007 roku przewi- siłę przeciwdziałania konfliktom. Jugosławia jest dowodem na
działby drugi największy kryzys po latach 30.? Termin wejścia to, że wojny mogą pojawiać się i współcześnie. Duch wojny w
do Eurolandu muszą oszacować również eksperci, rolą polity- rodzaju ludzkim nie zanikł. W przypadku Jugosławii Unia, w
ków jest we wskazanym czasie podjąć wyzwanie i je wykonać. sensie militarnym, nie do końca dała sobie radę i musiała wezwać NATO. Natomiast w rewitalizacji państw Jugosławii UE
Wobec tego co możemy zrobić nie będąc w euro, żeby nie spełniła bardzo istotną rolę.
wypaść ze ścisłej integracji?
Obserwować, być aktywnym i zdecydowanie artykułować swo- Czy Pani odpowiada kształt dzisiejszej Platformy, jej wieloje zdanie na forum UE. Dajemy zresztą pewne sygnały, które skrzydłowość?
świadczą o tym, że opowiadamy się za silniejszą integracją. Zdecydowanie. Uważam, że to jest atut PO, gdyby nie było tej
wieloskrzydłowości, to nie otrzymalibyśmy 39% w ostatnich
Takim sygnałem było wystąpienie Sikorskiego w Berlinie.
wyborach.
Ma Pani remedium na kryzys?
Nie. Kryzysy nie są do opanowania. Każde remedium trzeba Czy nie jest przypadkiem tak, że większa ideowa i programoteż oceniać przez pryzmat historii. Na przykład Angela Merkel wa spójność mogłaby zrewitalizować elektorat Platformy?
nie chce obligacji, bo kojarzą jej się z pewnym kontekstem Nie. PO ma charakter centrowy, wyrosła po części z UW i KLD,
historycznym: rozluźnieniem polityki finansowej, hiperinflacją i które zresztą nigdy nie osiągnęły samodzielnej większości. 39%
w końcu z nazizmem. Z kolei we Francji nie istnieje taki spo- dla PO jako dla jednej partii jest wynikiem bardzo dobrym. W
łeczny głód na stabilność budżetową. Każdy kraj może sobie przypadku PO bardzo często podkreśla się różnice światopopozwolić na coś innego. Między innymi dlatego ciężko jest glądowe, przy czym takie różnice występują w każdej partiimając 27 państw we wspólnocie, w tym 17 w Eurolandzie, bez łącznie ze wspomnianą Unią Wolności i Kongresem Liberalnoponadnarodowego decydenta podejmować decyzje, w sytua- Demokratycznym. Rozbieżności nie ma jedynie w partiach
skrajnych, czy prawicowych — jak dawny ZChN, teraz może po
cji, w której każde z państw ma inną receptę na kryzys.
części PIS. Generalnie w partiach środka zawsze pojawiają się
Co Pani z perspektywy ekonomisty myśli o forsowanym m.in. pewne rozbieżności. W PO łączą nas sprawy zasadnicze: stosuprzez Francję uwspólnotowieniu długów państw strefy euro, nek do państwa- wiara, że państwo nie powinno nadmiernie
ingerować, stosunek do samorządu—opowiadamy się za zdektóremu zdecydowane „nein” powiedziała Merkel?
Dla Francji byłoby to na pewno korzystne, natomiast Niemcy cydowaną decentralizacją uprawnień i w końcu pogląd na go9
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spodarkę rynkową — w PO nie ma przeciwników prywatyzacji,
jesteśmy też jednoznacznie proeuropejscy.
Czy w kwestiach światopoglądowych i etycznych dyscyplina
powinna być utrzymywana?
Jestem przeciwniczką dyscypliny partyjnej, szczególnie w przypadku spraw światopoglądowych. Oczywiście każdy poseł powinien być subordynowany, ale mandat ma wymiar bezpośredni. W Polsce w wyniku częstego rozpadania się partii dyscyplina jest bardzo duża, zupełnie inaczej wygląda to w takich
konglomeratach jak partia republikańska czy demokratyczna w
USA, czy partia konserwatywna w Wielkiej Brytanii...
Jakie inwestycje zamierza Pani zrealizować do końca kadencji
w Warszawie?
Jesteśmy dziś w połowie kadencji. Mam nadzieję, że skończymy drugą linię metra, Most Marii Skłodowskiej-Curie, po którym już jeździ tramwaj. Miasto odnawia też sporo skwerów i
miejsc publicznych, obecnie w przebudowie jest Plac Szembeka, wcześniej odnowiono Plac Grzybowski.
Skąd podwyżki biletów z ZTM? Wywołało to olbrzymią burzę
w Warszawie…
Mamy dużo inwestycji, które obciążają nasz budżet, a dochody
miasta czerpane są z podatków. 90-dniowe bilety w Warszawie kosztują 250 żł., podczas gdy w Poznaniu 282 zł., w Katowicach 296 zł, a w Krakowie 276 zł. W Warszawie bilety są
najtańsze, ponieważ miasto finansuje aż 68% kosztów, a pasażer pokrywa pozostałe 32%. Normalnie stawka powinna oscylować między podziałem 50 na 50, ale nie dojdziemy do takiej
granicy, bo to oznaczałoby jeszcze większe podwyżki. Niewątpliwie mamy też więcej linii, pojawiło się 180 nowych tramwajów, budujemy drugą linię metra. Co dzień na ulice wjeżdża
ponad 1,5 tysiąca autobusów, 780 tramwajów, 192 wagony
metra. Dziennie komunikacja rejestruje 2,5 mln. przejazdów,
utrzymanie tego jest bardzo kosztowne.●

1. zdjęcie Hanny Gronkiewicz-Waltz stanowiące ilustrację do niniejszego wywiadu: na
licencji Creative Commons, http://pl.wikipedia.org/wiki/
Plik:Hanna_Gronkiewicz_Waltz.jpg
2 zdjęcie stanowiące ilustrację do niniejszego wywiadu: na licencji GNU Free Documentation License, autor: Ireneusz S. Wierzejski, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/f/fd/Hanna_Gronkiewicz-Waltz_Parada_Schumana.jpg

Jakub Banaszek: Przez wiele lat był Pan Prezydentem Nowego Sącza, działał w samorządzie i był wyróżniającą się postacią . Chciałbym zapytać z perspektywy młodych działaczy: jak
pokierować swoją drogą polityczną?
Andrzej Czerwiński: Reguła nie jest jednoznaczna. Każdy powinien ocenić swoje predyspozycje. Ocenić samego siebie. Jeśli
się dobrze czujemy w danej dziedzinie, musimy ją rozwijać.
Jeśli wiem, że brakuje mi czegoś należy zdobyć doświadczenie,
wiedzę. Dobrze jest zacząć od zadań konkretnych. Sam zaczynałem działać w zarządzie osiedla, byłem członkiem rady. Zaczynaliśmy od małych rzeczy jak boisko szkolne, z czasem ta
działalność się rozszerzyła, zostałem wybrany radnym. W późniejszym okresie zostałem prezydentem. Krok po kroku następuje awans społeczny — na zachodzie jest to typowa droga.
Jak Pana zdaniem powinni działać Młodzi Demokraci?
Młodzi Demokraci mają bardzo duże zadanie do zrobienia,
Młodzi ludzie nie chodzą do wyborów, dystansują się od zadań
publicznych, polityki. Zorganizowanie wokół siebie młodych
ludzi, jest bardzo dobre, jeśli jedni przekonają drugich do
wspólnego działania — wtedy skutek jest bardzo duży. W
ostatnich wyborach samorządowych poprosiliśmy młodych
ludzi o kandydowanie na radnych i uzyskali bardzo dobry wynik wyborczy. Młodzi Demokraci powinni uwierzyć, że te rze-
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czy, które są do zrobienia powinni być wypracowane. Miałem
taki przypadek — pytam znajomej na kogo oddasz głos w wyborach samorządowych. Odpowiedział mi, że na pewnego
konkretnego młodego chłopaka. Zdziwiony zapytałem dlaczego. „Bo tylko on mnie poprosił o głos.”
Bardzo ważna jest komunikacja, wyjście do ludzi. Młodzi Demokraci powinni o tym pamiętać, mają wielką misję do zrobienia. Młodzi ludzie są często ludźmi nieznanymi w środowisku,
dlatego powinni wyjść do społeczeństwa. Młodzież, jeśli coś
sobie założy, często lepiej od starszych potrafi to zrealizować.

gazu i to o 15 %. Jest to ewenement w historii. Dobrze przygotowana praca doprowadziła do tego, że już przed sezonem
grzewczym każdy Polak zaoszczędzi kilkaset złotych. Ponadto
to jest rzecz, która dotyka każdego obywatela. Ten rząd doprowadził do tego, że cena energii elektrycznej jest ustabilizowana na 3 lata do przodu. Obywatel może być pewien, że cena
nie wzrośnie. Mogę z satysfakcją powiedzieć, że uczestniczyłem w pracach nad energetyką w poprzednich koalicjach, ale
teraz przy naszej kolacji Platformy z PSL realizujemy plan krok
po kroku i mamy widoczne efekty.

Będąc studentem angażował się Pan w działalność samorządową?
Działałem w komisji sportowej, także w samorządzie. Byłem
również czynnym sportowcem, dlatego nie miałem za dużo
czasu na pełną działalność w radzie studenckiej.

Przed nami ratyfikacja budżetu Unii Europejskiej, jesteśmy w
stanie wynegocjować 300 mld?
Uważam, że przy tej polityce — prowadzonej przez tę koalicję
jest to realne. Oczywiście nie jest to łatwe, ale mamy dobrą
pozycję wyjściową. Czas pokaże jak przebiegną negocjacje.
Drugim zadaniem naszego rządu jest skierowanie tych pieniędzy na odpowiednie programy, przedsięwzięcia , które w trwały sposób będą generowały następne przychody. Stoimy przed
bardzo ważnym przedsięwzięciem. Najważniejsze jest to, jak te
pieniądze wykorzystamy. Ambicją naszą jest to, żebyśmy te
zadania zrealizowali tak, aby rozwijała się kolej, powstawały
nowe miejsca rozwojowe, przez co powstaną mechanizmy,
które same będą generowały przychody.

Czy oprócz piłki nożnej uprawiał Pan inne sporty?
Byłem półzawodowym piłkarzem. Były takie okresy, że nie
miałem nawet możliwości uprawianie innych sportów. Każdą
wolną chwilę poświęcałem treningowi. Inne sporty tylko okazyjnie.

O ulubiony klub nie muszę pytać, zapewne Sandecja Nowy
Sącz?
Przez pewien czas przewodziłem Sandencjii jako kapitan, był Czym się Pan aktualnie zajmuje w parlamencie?
to dla mnie wielki zaszczyt.
To jest ciekawe pytanie, ponieważ ja pewnym momencie
zmieniłem swoje miejsce w życiu. Byłem prezydentem i wydaKluby zagraniczne?
wało mi się, że czas zmienić swoją pozycję. Kandydowałem do
Nie będę tutaj specyficznym człowiekiem. Najlepszą ligą na parlamentu, zostałem posłem w 2001 (w opozycji) i zderzyłem
świecie jest liga hiszpańska, najlepszym klubem Barcelona. Styl się ze ścianą. Do tamtego czasu konkretne zadania rozwiązyich gry, technika są na największym światowym poziomie.
wało się łatwo, ale niestety uległo to zmianie. Rozmawiałem z
pewnym Posłem, powiedział mi żebym się wyspecjalizował.
Jeśli jesteśmy już przy piłce nożnej, muszę zapytać o Polską Jeśli się wyspecjalizuję, zaangażuję w konkretne projekty, będę
kadrę. Zmienił się trener, jesteśmy po dobrym meczu z An- miał pewną satysfakcję. Zaangażowałem się w samorząd. Uwaglią, jaka przyszłość Nas czeka?
żam się za współtwórcę nowego finansowania gmin, gdzie
Rysuje się przed nami bardzo dobra przyszłość. Po raz pierwszy zmieniliśmy ustawy. Choć byłem w opozycji, miałem wpływ na
widzę trenera naszej kadry, który wprowadza spokój do gry. to, aby udział w podatkach był przychodem samorządów. W
Skoncentrowany na swojej pracy umiejętnie czyta grę. Trener tamtym czasie również zaangażowałem się w energetykę.
zaczął budować grę zespołową. Widziałem taką sytuację, jak Mam wpływ na to co się dzieje w tej dziedzinie.
piłkarze wspólnie znosili bramkę z treningu. Jest to mały szczegół, ale bardzo znaczący. Polscy piłkarze mają bardzo duże Czego my, Młodzi Demokraci, możemy Panu życzyć w dalkwalifikację , do tej pory nie przekładało się to na grę kadry. Ta szym sprawowaniu mandatu?
dobra atmosfera z pewnością pomoże kadrze.
Można sobie życzyć, aby efekt pracy, który nie jest tylko mój,
ale i grupy, która sprawuje władzę był wymierny dla społeJeśli mógłby Pan uzdrowić polską piłkę, miałby Pan cudowny czeństwa, żeby każdy obywatel, może nie od razu, bo jest to
złoty środek?
proces, poczuł, że praca parlamentarna przynosi korzyści.
Gdyby to ode mnie zależało, chciałbym aby wprowadzić sys- Chciałbym, abyśmy doczekali chwili, kiedy w społeczeństwie
tem angażujący młodych ludzi w formie zabawowej. Takie nasza praca będzie doceniana. Powinniśmy wypracować szaszkółki mógłby powstać w szkołach — wprowadzono by od cunek do pracy publicznej, bo jest ona ważna. Bycie posłem,
najmłodszych lat gry w formie zabawowej i na tej bazie prze- senatorem nie powinno być dopchaniem się do władzy, zbijaprowadzono by selekcje do klubów. W ten sposób powstałaby niem zaszczytów, tylko posługą dla społeczeństwa. Praca w
piramida, na szczycie, której znajdowałaby się kadra. W ciągu parlamencie jest ważną częścią życia publicznego.●
6-7 lat doprowadziłoby to do znaczących osiągnieć polskiego
zdjęcie Andrzeja Czerwińskiego stanowiące ilustrację do niniejszego wywiadu: http://
sportu, w tym także w piłce nożnej.
www.andrzejczerwinski.pl/zyciorys.html
Nie jest tajemnicą, że jest Pan specjalistą od energetyki. Jak
Pan widzi przyszłość Polski pod tym względem?
Rozmawiamy o energetyce w przełomowym momencie. Parę
dni temu Nasz Rząd wynegocjował z Gazpromem obniżkę cen
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Jan Hartman

Jan Zarachowicz:
Panie profesorze,
wydaje mi się, że
obecnie
istnieje
pewnego rodzaju
kult
młodości.
Politycy nieprzerwanie mówią o
problemach młodych i ciągle proponują
sposoby
ich rozwiązywania.
Skąd się to bierze?
Czy jest to słuszne? Przecież tym
samym pomija się
sprawy pozostałych obywateli.
Jan Hartman: Tak, to prawda, w dzisiejszych czasach jesteśmy
skoncentrowani na młodzieży, co świadczy o tym, że w pokoleniu dorosłych istnieje kulturowa potrzeba inwestowania we
własne dzieci i przekonanie, że jeśli tym dorosłym się nie
wszystko udało, to może uda się ich dzieciom. Politycy to wyczuwają i dlatego starają się poszukiwać elektoratu wśród
młodych, którzy rzadko chodzą na wybory, z czego wynika, że
ci, którzy zaktywizują część tego uśpionego elektoratu, sporo
na tym zyskają. Poza tym każda partia potrzebuje młodzieżówki, młodszych kadr, z których w przyszłości wyłonią się dojrzalsi
działacze i przywódcy. To wszystko sprawia, że w polityce jest
bardzo dużo afirmowania młodzieży, a przekaz adresuje się
właśnie do niej, co zresztą ma też troszeczkę demoralizujący
wpływ na młodych, ponieważ młodzi mając poczucie bycia w
centrum uwagi, tym chętniej manifestują niezadowolenie i
formułują rozmaite roszczenia.
Obecne pokolenie ma trudniejszy start niż pokolenie lat dziewięćdziesiątych, które wchodziło w dorosłe życie w czasach
transformacji – a jednak ma łatwiej niż którekolwiek z wcześniej żyjących w Polsce pokoleń. Skoro jednak każdy porównuje się z własnymi rodzicami, to frustracja jest zrozumiała. Dzisiejszy dwudziestolatek nie ma aż takich szans życiowych, jak
jego rodzice, za to aspiracje i potrzeby materialne ma znacznie
od nich większe.

nauczeni dystansu do państwa, do tzw. klasy politycznej. Szacunek dla instytucji państwowych, dla prawa, dla urzędów czy
wreszcie dla polityków sprawujących władze w Polsce nie jest
duży. Nie zapowiada się, żeby pokolenie obecnie wchodzące w
dorosłe życie wykazywało się szczególnym przywiązaniem do
państwa i skłonnością do udziału w życiu publicznym. To nie
wróży dobrze przyszłości polskiej polityki.
Na szczęście na polityce życie społeczne się nie kończy. Wydaje mi się, że młodzi ludzie są bardzo dobrze przygotowani do
radzenia sobie z codziennością — sensie ekonomicznym, w
sensie tworzenia dla siebie jakichś miejsc do życia i pracy. Niestety to pokolenie nie jest wykształcone, bo szkolnictwo w
Polsce jest w ciężkim kryzysie, ale za to młodzi ludzie są obeznani ze światem i nie mają wobec niego kompleksów – to jest
jego siłą. Natomiast tzw. kapitał społeczny, czyli gotowość do
brania udziału we wspólnych przedsięwzięciach niekoniecznie
dla osobistych korzyści, jest w Polsce bardzo niski.
Na polityce życie się nie kończy, ale jeśli politycy wprowadzą
opresyjne prawo, to może ono mieć katastrofalny wpływ na
życie obywatela. Chciałbym zapytać, jak istotna w procesie
kreowania prawa jest debata publiczna i jak ocenia pan poziom polskiej debaty.
Jakość debaty publicznej w Polsce jeszcze nie dorównuje zachodnim standardom, aczkolwiek jakieś jej zaczątki już są.
Zdefiniujmy debatę publiczną. Debata publiczna to całokształt
wypowiedzi i polemik na konkretne i merytorycznie ważne
sprawy, które pojawiają się w mediach oraz przestrzeni instytucjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem gremiów politycznych. Niestety u nas jest wciąż tak, że debata polityczna
polega na serii artykułów w wybranych tytułach prasowych i
serii programów w wybranych stacjach telewizyjnych, a przełożenie wydarzeń o charakterze dyskusyjnym na ostateczny
wynik debaty jest niewielkie. Niestety posłowie w szczątkowym stopniu wypełniają swoje ustawowe i konstytucyjne role
prawodawców, a kompetencje urzędników, prawników czy
właśnie posłów w danych sprawach są zwykle ograniczone, w
związku z czym prawo tworzy się w Polsce wciąż niemalże tak,
jak w tradycyjnych państwach autorytarnie rządzonych.
Niestety nie ma dostatecznej komunikacji. Czasem się zdarza,
ze coś, co dzieje się w mediach, w przestrzeni organizacji pozarządowych czy na rożnych konferencjach, gdzie występują
specjaliści, w jakimś stopniu dociera do władzy, ale dociera
raczej w takim sensie, że władza ma sygnał, że trzeba zmienić
pewną ustawę, wprowadzić jakąś reformę. Potem już praca
nad samą ustawą w zasadzie pomija wszystko, co dzieje się w
debacie publicznej. Oznacza to, że debata publiczna ma charakter inicjowania pewnych działań reformatorskich. Dalej
toczą się one w starym trybie biurokratycznym, uznaniowym.
Po prostu konsultuje się przepisy z rozmaitymi wpływowymi
urzędnikami czy prawnikami i to, co się mówi na wysłuchaniach publicznych, na komisjach sejmowych itd. w tym formalnym procesie demokratycznym ma niewielki wpływ na ostateczny kształt ustawy.

Co w tej sytuacji powinni robić młodzi? Jaka ma być ich rola?
Mario Monti nazwał dzisiejsze młode pokolenia straconą
generacją, co ma być związane z ich pogarszającym się statusem ekonomicznym. Co pozostaje młodzieży? Wycofać się z
życia politycznego i pokornie zaakceptować swoje problemy
czy wręcz odwrotnie?
Jakość życia politycznego w danym kraju zależy w dużej mierze
od skali uczestnictwa obywateli w polityce formalnej i szerzej
rozumianej działalności publicznej – chodzi o tzw. kapitał społeczny. Oczywiście nie tylko ilość się liczy, ale także jakość, a
więc to, na ile młodzież jest wychowana propaństwowo, ma
postawy praworządne, państwowotwórcze, patriotyczne. Z
tym nie jest w Polsce dobrze, dlatego że historycznie jesteśmy Poza tym poziom debat publicznych często jest dość niski, bo
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szersza publiczność na ogół nie jest przygotowana do rozumienia bardziej skomplikowanych argumentów czy też wnikania
głębiej w meritum spraw fachowych, a więc dyskusje często są
mocno ideologiczne i emocjonalne. Ich reżyserami są dziennikarze, którzy też nie zawsze się orientują o co chodzi – za przykład mogą posłużyć zagadnienia biotyczne. Maja one swoje
miejsce w prasie, ale jakość prezentowanych materiałów jest
często bardzo niska, a poziom wypowiedzi postaci oficjalnych
czy to ze strony rządu, czy ze strony np. Kościoła jest zupełnie
niewspółmierny do potrzeb.
Politycy, tak jak dziennikarze czy filozofowie, na ogół nie znają
się na tym, o czym mówią i sztuka polega na tym, żeby znaleźć
właściwych ludzi do pomocy, którzy w danym zagadnieniu są
ekspertami. I niestety u nas z tą fachowością, profesjonalizmem kadr rządowych i administracyjnych oraz kadr wspierających partie i sejm jest bardzo kiepsko. Niestety rząd i ministerstwa są takimi półprofesjonalnymi instytucjami. Trudno
sobie wyobrazić, żeby coś nowatorskiego, wydajnego, skutecznego, czyli po prostu profesjonalnego powstało w łonie tych
anachronicznych i niedofinansowanych instytucji rządowych.
To jest problem występujący na całym świecie. Jest bardzo
niewiele państw, w których organa rządowe mogą równać się
poziomem racjonalności, wydajności i profesjonalizmu z instytucjami prywatnymi. Ograniczają je wymogi demokracji, rozmaite prawidła biurokracji, a także finanse. Państwa, w tym
również państwo polskie, są jakby kulawe. Trudno obwiniać
konkretny rząd lub konkretnego premiera o to, że taki jest
ustrój. Tego się nie da tak po prostu zmienić, ani z dnia na
dzień, ani z roku na rok – to jest kwestia ogólnej kultury państwowej, kultury biurokratycznej, kultury prawnej, a więc rozwoju całego społeczeństwa. Niemniej jestem przekonany, że z
roku na rok jesteśmy coraz bardziej zachodnioeuropejskim
społeczeństwem i Polska za lat 10 czy 20 będzie przypominać
zachód Europy.
Czy osoba chcąca efektywnie uczestniczyć w debacie publicznej może z konieczności odwoływać się do niskich emocji i
argumentów stricte ideologicznych?
Populizm, czyli odwoływanie się do złych stron ludzi, do złych
emocji, złych, egoistycznych i złośliwych motywacji, jest po
prostu nieetyczny. Należy odwoływać się do dobrych cech, np.
do dobrej woli, do poczucia sprawiedliwości itp. Jeśli ktoś gra
na pysze, poczuciu wyższości, grupowym egoizmie, to ma dużą
szansę coś osiągnąć. Jednak w każdej sprawie należy tak uprawiać politykę, żeby zjednywać sobie poparcie bez odwoływania się do tego, co się nazywa niskimi pobudkami czy też niskimi emocjami. Nie, nie wolno grać na resentymentach, pogardzie, uprzedzeniach itd. Oczywiście uprawianie polityki etycznej jest trudne, bo przynosi słabsze rezultaty i działa tylko długookresowo, a populiści zawsze mają przewagę taktyczną, ale
wierzę, że jakaś zbiorowa mądrość społeczeństwa sprawia, że
w dłuższej perspektywie etyczna polityka wygrywa. Bez tego w
ogóle nie miałoby sensu zajmowanie się polityką. To by było
beznadziejne, gdyby wiadome było, że w polityce zawsze zwycięża zło.
Dlaczego? Wtedy dochodzimy do sytuacji, w której polityka
jest całkowicie cyniczna, ale to nie znaczy jeszcze, że za danymi ludźmi stoją złe motywacje. Stwierdził pan, że idziemy w
dobrym kierunku. Ja tutaj jestem bardziej pesymistyczny.

Skoro wygrywają ci, którzy odwołują się do niskich pobudek i
złych emocji, to mając z tego profity zyskują coraz szersze
pola wpływu. Stąd spodziewałbym się, że dyskusja będzie
coraz gorsza, populistyczna i cyniczna.
Jeśli mądrzy i dobrzy ludzie zupełnie odwrócą się od polityki z
niesmakiem, to zostawią pole tym gorszym. Ja zawsze namawiam do jak najszerszego uczestnictwa, nawet w formalnej
polityce. Sam próbuję się do niej dostać. Nie sądzę, żeby populiści zawsze mieli przewagę, bo jednak w różnych krajach są
niepopulistyczne rządy. Również w Polsce mamy rozsądny
rząd wybrany głosami ludzi, którzy zwykle nie kierowali się
bardzo niskimi pobudkami osobistego czy grupowego egoistycznego interesu, nie głosowali w poczuciu jakiegoś uniesienia czy nacjonalistycznego zaślepienia. Wydawało im się, że
kadry proponowane przez Platformę Obywatelską są obliczalne i rozsądne. Ludzie liczyli na umiarkowany, technokratyczny
rząd i taki mniej więcej dostali, chociaż zapewne działa on trochę wolniej i nie spełnia swoich obietnic w tempie, którego się
spodziewano.
Populiści obecnie są w defensywnie. Po 89 roku zdecydowanych sukcesów populistów, z wyjątkiem partii Andrzeja Leppera, nie mieliśmy. Nie jest tak źle. W prawdzie PiS rządził przez 2
lata i częściowo odwoływał się do tego, co nazywamy niskimi
pobudkami, do niskich odczuć pychy, nacjonalistycznych emocji czy urazów, ale tak naprawdę to też nie była władza w ścisłym sensie populistyczna. Poza tym po tej bolesnej lekcji, którą dostaliśmy, myślę, że społeczeństwo na radykalną prawicę
już się nie będzie decydować. Raczej będziemy wybierać rządy
umiarkowane tak, jak w zachodniej Europie. Partie radykalne
będą co najwyżej koalicjantami.
Toteż ja nie jestem jakimś szczególnym pesymistą, jeśli chodzi
o najbliższe lata w polskiej polityce. Jesteśmy skazani na upodabnianie się do systemu zachodnioeuropejskiego. Natomiast
w dłuższej perspektywie państwo w ogóle wymaga przebudowy, wymaga tego cały system demokratyczny. Parlamenty nic
nie mogą, rządy coraz słabiej sobie radzą, coraz więcej zależy
od polityki międzynarodowej, od biznesu. Także trzeba będzie
tę demokrację i instytucje demokratyczne zmienić, aby były
bardziej funkcjonalne. Niemniej mówimy tutaj o perspektywie
dziesięcioleci. Na razie doganiamy zachód, jakoś nam idzie,
społeczeństwo znacznie więcej rozumie z tego, czym jest demokracja. Wprawdzie Lech Wałęsa okazał się ostatnio przeciwnikiem demokracji i jej podstawowych pryncypiów, ale on
należy do odchodzącego pokolenia. Żaden szanujący się dwudziestolatek nie uzależnia praw obywateli od przynależności
do większości czy mniejszości pod jakimkolwiek względem. Ma
odruch egalitarny i antydyskryminacyjny. Starsze pokolenie
takiego odruchu jest pozbawione. Bardzo cenne jest, że w
młodszych pokoleniach pewne sprawy są oczywiste.
Przejdźmy do relacji między państwem i Kościołem. Czy
mógłby Pan określić czym właściwie jest zasada rozdziału
państwa i Kościoła? Czy słynny krzyż sejmowy faktycznie stanowi naruszenie tej zasady? Ciężko mi to dostrzec, skoro
technicznie nie ogranicza on działań żadnego z posłów. Co z
konkordatem? Nie widzę tutaj większej debaty, a on wydaje
się być jaskrawą ingerencją Kościoła w sprawy państwa.
Konkordat jest specjalnym rodzajem umowy międzynarodowej, gwarantującej przywileje Stolicy Apostolskiej w danym
państwie. Nowy polski konkordat (stary, z 1925 r. został ze-
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rwany przez papieża w momencie ustanowienia niemieckich
biskupów w niektórych diecezjach polskich, po wejściu Niemców w 1939 r.) jest, jak wskazuje preambuła, darem dla Kościoła za zasługi podpisanego pod tym dokumentem Jana Pawła II. Konkordat gwarantuje de facto eksterytorialność polskiego Kościoła, dobrowolność Kościoła w podporządkowywaniu
się polskiemu prawu oraz mnóstwo przywilejów. Konkordat
jako taki, a tym bardziej obowiązek zawierania go wpisany do
konstytucji RP jest nie tylko jawnym pogwałceniem zasady
równego traktowania wyznań (inne związki wyznaniowe nie są
państwami i nie mają możliwości zawierania konkordatu), lecz
przede wszystkim oczywistym pogwałceniem suwerenności
Polski. Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby w polskiej konstytucji zapisano zobowiązanie do zawarcia umowy regulującej
stosunki z Rosją albo Niemcami. Przyjdzie jednak czas, gdy i na
polu relacji z Watykanem Polska stanie się państwem suwerennym.
Teoretycznie w konkordacie zapisana jest jedna gwarancja dla
Polski: przestrzeganie przez Kościół autonomii państwa polskiego – i wzajemnie. Oznacza to, że rząd polski nie będzie
wywierał nacisku na politykę Watykanu i prawo kanoniczne, a
Watykan nie będzie wywierał nacisku na politykę i prawo polskie. Rzecz jasna, działa to tylko w jedną stronę. Kolejne polskie rządy rozmawiają z papieżami na klęczkach. Ale kiedyś to
się zmieni.
Co do krzyża, to znam co najmniej jedną osobę w Polsce, której wydaje się, że jeśli w miejscu sprawowania władzy państwowej wisi krzyż, to ma to oznaczać, że państwo uważa status religii chrześcijańskiej za wyróżniony, że ceni jej wartości
wyżej niż wartości innych wyznań bądź ateizm. Może ta osoba
się myli, ale istnieje. Właśnie dlatego, aby żaden obywatel nie
pomyślał sobie, że krzyż w sejmie oznacza jakąś deklarację
światopoglądową państwa lub jakąś sugestię dla posłów, krzyż
powinien zostać zdjęty. Wiedzą o tym również ci, którzy go
powiesili, bo inaczej nie robiliby tego samowolnie, pod osłoną
nocy. Brak krzyża nie oznacza, że państwu jest bliżej do ateizmu niż do katolicyzmu, lecz oznacza, że poważanie traktuje
konstytucyjne zobowiązanie do zachowania bezstronności
religijnej i światopoglądowej.

System wartości państwa zapisany jest w konstytucji. Posłowie, bez względu na swoje przekonania, mają te same obowiązki, wynikające z konstytucji: mają stanowić prawa w maksymalnym możliwy stopniu poszerzające swobody obywatelskie i osobiste. Tak, aby katolik mógł być katolikiem w swoim
kraju i antykatolik antykatolikiem w swoim kraju. Fundamentalista i libertyn mają te same obowiązki jako posłowie. Inna
rzecz, że fundamentaliści mają większą skłonność do nadużywania władzy niż libertyni.●

Jeśli zdejmiemy krzyż, to co potem? Gdy oczyścimy salę plenarną z religijnej symboliki, to zaraz okaże się, że minister nie
ma prawa klękać przed biskupem, chodzić do kościoła czy
robić czegokolwiek związanego z jego poglądami.
Minister może nawet nosić włosienicę, ale prywatnie. W czasie
wykonywania funkcji publicznej, a więc w godzinach służbowych nie może żadnym swym zachowaniem dawać powodu
do przypuszczeń, że jest ateistą albo katolikiem. To wynika
wprost z konstytucji. Być może biskup może klękać przez ministrem, ale z pewnością minister przed biskupem w sytuacjach
oficjalnych nie może.
Działania prawotwórcze przecież różnią się od zwykłej pracy.
Posłowie pisząc ustawy formują państwo i ramy funkcjonowania wszystkich ludzi zgodnie z jakimś wyobrażeniem świata, opierają się na konstytucji, która też ma swoje źródła w
jakiejś aksjologii. Gdzieś u podstaw państwa leży konkretny
system wartości. Kto ma decydować jaki on jest, co jest z nim
zgodne?
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