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Biuletyn 

W  majowym numerze Biuletynu, oprócz opisu ostatnich 
wydarzeń z życia warszawskiego SMD, prezentujemy 

felieton Pawła Strzelczyka będący kolejnym głosem w niega-
snącej debacie o związkach partnerskich. Z kolei Krzysztof Ry-
gier analizuje niełatwą sytuację dzisiejszej młodzieży. Nowo-
ścią są krótkie wywiady z członkami naszego koła. Często 
uczestniczymy we wspólnych projektach, spotykamy się na 
zebraniach, a w zasadzie niewiele wiemy o swoich poglądach i 
spostrzeżeniach dotyczących bieżących wydarzeń. W tym nu-
merze opowiadają o sobie Piotr Serdyński oraz najmłodszy 
wiekiem i stażem Aleksander Łabanowski. O ile wywiady te 
dostarczają pewnych informacji, o tyle nie są miarodajne i nie 
pozwalają na wyciągnięcie jednoznacznych wniosków o prze-
kroju światopoglądowym naszego koła. Dlatego sądzę,  że cie-
kawym pomysłem może być publikowanie wyników  testu 
politycznego. Test dostępny na stronie 

 http://www.theadvocates.org/quiz 
wydaje się być najlepszy spośród powszechnie dostępnych — 
cechuje się niesamowitą prostotą i jasnością, a mimo to nie 
traci na jednoznaczności rezultatów. 
 
Przy okazji chciałbym wyrazić poparcie dla inicjatywy „Piwo 
pod chmurką”.  Jej celem jest zmiana ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości tak, aby wspomniane piwo pod chmurką nie było 
nierzadko okupione mandatem karnym. Inicjatywa jest cenna 
z dwóch względów. Po pierwsze, jest przykładem funkcjono-
wania społeczeństwa obywatelskiego — gdy państwo nam 
dokucza, staramy się zmienić to państwo, a nie zamykamy się 
w czterech ścianach i narzekamy. Po drugie, jest to krok w 
kierunku wolności. Niestety wiąże się z tym przykra refleksja 
— to prawo kiedyś zostało wprowadzone, czyli nie obowiązuje 
święta zasada „nie ma przestępstwa bez ofiary”, na którą 
zresztą powołują się autorzy projektu. Poniżej zamieszczam 
krótkie FAQ, w którym autorzy krótko wyjaśniają najważniej-
sze kwestie. Po więcej zapraszam na stronę 

http://piwopodchmurką.pl . 
 

- Jan Zarachowicz 
 

 
Co zmienia wasz projekt? 
 Przenosi decyzję o tym gdzie wolno i gdzie nie wolno na 

gminę. 
 Daje możliwość wyznaczenia kary ograniczenia wolności 

(prac społecznych) zamiast kary grzywny w przypadku 
spożycia napojów alkoholowych w strefie zakazu oraz 
dodania ograniczenia wolności do kary za wykroczenia 
pod wpływem alkoholu. 

 Wymusza wyraźne i jednoznaczne wyznaczenie i oznako-
wanie stref objętych zakazem spożycia alkoholu. 

 Ułatwia dostęp małych browarów do imprez plenero-
wych. 

 
A co jeśli projekt zawiera błędy? 
Nasz projekt jest ideą. Idea ta zostanie skorygowana w poro-
zumieniu z nami przez Biuro Legislacyjne Sejmu. Ostateczny 
kształt zmian wyniknie z prac komisji właściwej Sejmu. 
 
Dlaczego nie chcecie tworzyć stref wolnego picia, a strefy 
zakazu? 

Ten model sprawdza się w innych krajach. Tworzenie stref 
wolnego picia tworzy alkogetta i powoduje gromadzenie się 
osób sprawiających problemy. 
Czy nie boicie się, że po waszych zmianach Policja nie będzie 
mogła sobie radzić z pijakami? 
Policja, Straż Miejska i Straż Gminna posiada szereg przepisów, 
które może stosować do osób sprawiających problemy, np.: 
 KK. Art 288 i KW. Art 124 zniszczenie mienia np. rozwala-

nie koszy, 
 KW. Art 140 nieobyczajny wybryk, np. sikanie do bramy, 
 KW. Art 51 zakłócanie spokoju wrzaski nocne, 
 KW. Art 141 przeklinanie. 
Stosujemy zasadę “Nie ma przestępstwa bez ofiary” na ile jest 
to możliwe. 
 
Dlaczego uważacie, że obecne prawo jest złe? 
 Obecne prawo jest niejasne, nikt do końca nie wie, co jest 

ulicą, parkiem i placem, nawet Policja. Często mandaty 
wystawiane są nieprawnie. 

 Obecne prawo zachęca służby porządkowe do karania 
osób spokojnych, zamiast reagowania na wandali. 

 Obecne prawo wyznacza kary, które są łatwe do uniknię-
cia dla osób, które najbardziej na nie zasłużyły. 

 
Jaki jest największy absurd obecnego prawa? 
 Teren spółdzielni, pod domami, nie będący ulicą, parkiem, 

placem lub miejscem wyłączonym lokalnie jest takim, na 
którym ktoś może siedzieć i pić w plenerze. Polana biwa-
kowa z miejscami na ogniska w parku leśnym jest objęta 
zakazem. 

 Ustawa nazywa się o wychowaniu w trzeźwości, a spra-
wia, że nasze dzieci widzą tylko “lumpów” na ulicach, a 
nie ludzi pijących kulturalnie. 
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23 marca w sali konferencyjnej hotelu Hilton w Warszawie 
zebrało się około trzystu członków Rady Krajowej (posłowie, 
senatorowie, europarlamentarzyści PO oraz ponad 120 osób 
delegowanych przez partyjną Konwencję), by ustalić swój ka-
lendarz wyborczy. Na wrzesień planowany jest zjazd nadzwy-
czajny, który zmieni statut, co umożliwi głosowanie bezpo-
średnie na szefa partii. 
Członkowie Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci" z koła War-
szawskiego pomagali przy organizacji wydarzenia. 

27 kwietnia odbyło się Spotkanie Wielkanocne warszawskich 
Młodych Demokratów. Gośćmi spotkania byli: skarbnik krajo-
wy Platformy Obywatelskiej, Łukasz Pawełek oraz burmistrz 
dzielnicy Rembertów, Kacper Pietrusiński. 
Po słowach wstępu ze strony przewodniczącej oraz zmówieniu 
krótkiej modlitwy, Goście wyrazili uznanie dla dotychczasowej 
działalności warszawskiego koła oraz złożyli członkom życzenia 
sukcesów na dalszej drodze działalności społecznej i politycz-
nej. 
Całe spotkanie upłynęło na szeroko pojętej integracji, jedzeniu 
pysznych potraw przygotowanych przez uzdolnionych kulinar-
nie członków koła, prowadzeniu inspirujących rozmów, nie 
zabrakło również akcentu artystycznego. Obecny na spotkaniu 
skarbnik regionu, Krzysztof Rygier uraczył nas mini-recitalem 
własnych interpretacji bardziej i mniej znanych polskich prze-
bojów. 

 

4 kwietnia w Biurze Regionu Mazowieckiego Platformy Oby-
watelskiej odbyło się spotkanie Młodych Demokratów z byłym 
ministrem sprawiedliwości, Krzysztofem Kwiatkowskim.  
Minister Kwiatkowski opowiedział o swoich najwcześniejszych 
doświadczeniach zawodowych, aktywności za czasów AWS 
oraz pełnionej funkcji osobistego sekretarza premiera Jerzego 
Buzka, podkreślając, że okres ten wspomina najlepiej w całej 
dotychczasowej karierze politycznej. Dalsza opowieść ministra 
Kwiatkowskiego dotyczyła przebiegu jego kampanii wybor-
czych do Sejmu, doświadczeń w pracy senatora i wreszcie 
działalności ministerialnej, począwszy od dość burzliwych oko-
liczności powołania na funkcję ministra sprawiedliwości (okres 
tzw. "afery hazardowej"), a kończąc na opisie prac nad kon-
kretnymi reformami.  
Podczas omawiania spraw bieżących Minister odniósł się mię-
dzy innymi do kwestii związków partnerskich, wśród źródeł 
trudności w "przepchnięciu" ustawy wskazując fakt, iż w obec-
nej kadencji Sejmu liczebnie przeważają posłowie o poglądach 
konserwatywnych. On sam jednak nie kwestionuje potrzeby 
rozwiązania tego problemu. Spytany o swoje relacje z byłym 
już ministrem sprawiedliwości Jarosławem Gowinem odpowie-
dział, że kibicuje mu tak, jak pozostałym członkom rządu i do-
cenia jego pomysły, takie jak np. deregulacja zawodów. Na 
zakończenie minister zachęcił nas do aktywności politycznej, 
wspominając, że on sam ma wśród swoich współpracowników 
przede wszystkim ludzi młodych. 

12 kwietnia w Domu Kultury "Praga" odbył się wernisaż prac 
uczestników zajęć grafiki, rysunku i malarstwa "ARS VINCIT 
OMNIA: Sztuka zwycięża wszystko" organizowany pod kierun-
kiem Leszka Gęsiorskiego. Niektórzy z uczestników tworzą w 
pracowni już od 5 lat, inni—od kilku miesięcy. Bez względu na 
wiek, płeć, kraj pochodzenia i sprawność fizyczną połączył ich 
wspólny język – język sztuki. 
„Niezależenie ile masz lat, czy jesteś chory, czy zdrowy, bogaty 
czy biedny, sztuka jest dla Ciebie. Tworzenie nie jest tylko 
możliwością odreagowania, zrelaksowania się. Jest też sposo-
bem na poznanie samego siebie, swojego temperamentu, 

Rada Krajowa Platformy Obywatelskiej 

Relacje z wydarzeń w warszawskim kole SMD 

Spotkanie wielkanocne 

Spotkanie z ministrem Kwiatkowskim 

ARS VINCIT OMNIA — wystawa na Pradze 
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emocji, wartości.” – mówi Anna Wąsik, Młoda Demokratka z 
Warszawy, której obrazy znalazły się wśród zaprezentowanych 
prac. 

17 kwietnia Młodzi Demokraci z koła w Warszawie spotkali się 
z przewodniczącym klubu parlamentarnego Platformy Obywa-
telskiej RP Rafałem Grupińskim. Spotkanie odbyło się o godzi-
nie 19 w biurze krajowym PO i trwało około półtorej godziny. 
Nie miało określonego tematu, rozmowa przybrała charakter 
szerokiej dyskusji począwszy od pracy klubu parlamentarnego, 
poprzez kulisy wprowadzania istotnych ustaw, pracę samorzą-
dów (poseł Grupiński porównywał swoje doświadczenia z 
Wielkopolski, odnosząc się do pracy samorządu warszawskie-
go), na metodach otrzymywania energii odnawialnej kończąc 
(okazało się zresztą, że warszawscy Młodzi Demokraci są obez-
nani z energią odnawialną – niejednokrotnie potrafili zaintere-
sować swoimi obserwacjami gościa). 

 
19-21 kwietnia czworo warszawskich Młodych Demokratów 
wzięło udział w pierwszej części tegorocznej Akademii Poli-
tycznej organizowanej przez polskie przedstawicielstwo Fun-
dacji Konrada Adenauera. Uczestniczyli oni w intensywnych 

warsztatach poświęconych rzeczowym wystąpieniom publicz-
nym w zakresie problematyki społeczno-politycznej. 
W zaciszu folklorystycznie urządzonego centrum konferencyj-
nego w podwarszawskim Otwocku Wielkim przez cały week-
end poznawali tajniki przygotowywania dobrych przemówień. 
Politycznie zróżnicowane towarzystwo sprzyjało natomiast 
długim i ożywionym dyskusjom, które toczyły się zarówno w 
przerwach jak i jeszcze długo po zakończeniu szkolenia. 

 

Wielobarwny, wesoły, rozśpiewany korowód Parady Schuma-
na już po raz czternasty przemaszerował przez centralne miej-
sca Warszawy. Wystartowaliśmy w sobotę 11 maja w samo 
południe z Placu Zamkowego w Warszawie. Wspieraliśmy na-
szych Europosłów przez cały dzień! 
 

Spotkanie z Przewodniczącym Grupińskim 

Parada Schumana 2013 

Akademia Polityczna KAS 
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W spółczesny świat stawia człowieka 
w różnych sytuacjach. Z jednej 

strony są to obawy społeczne o swoją 
przyszłość, z drugiej zaś to samo społe-
czeństwo cechuje postawa aspołeczna i 
niechęć człowieka do człowieka. Obecne 
pokolenie wykształciło się w wyniku 

transformacji ustrojowej w Polsce, jaka miała miejsce po 1989 
r. W tym okresie przemian społeczno-gospodarczych, dokonu-
je się swego rodzaju chaos polityczny oraz wynikają niejasno-
ści ideologiczne, kolejne zmiany rządów, wstrzymywanie i 
przyspieszanie reform, kolejnych deklaracji, czyli okoliczności 
niezbyt zrozumiałe, zwłaszcza dla młodych ludzi. Dlatego też 
oni sami znaleźli się w próżni. I w tę oto nicość wkrada się no-
wy kolorowy świat1.   

Dziś nie ma chyba na świecie człowieka, który nie posia-
da laptopa czy Internetu, w modzie są już tablety oraz dotyko-
we telefony komórkowe. Polskie społeczeństwo wciąż jednak 
nosi w sobie znamiona poprzedniego systemu. Zdaniem Jolan-
ty Kopki z Uniwersytetu Łódzkiego występuje aspekt przecho-
dzenia społeczeństwa od wartości prospołecznych do aspo-
łecznych. W tym świetle żyje młode pokolenie, które nie jest 
do końca idealne, jak by się mogło wydawać, powstają różne-
go rodzaju patologie i nałogi, a istniejące ograniczenia prawne 
w tym zakresie nie dają znaczących efektów.  
 Dotyka to wielu młodych, którzy po skończeniu stu-
diów nie mogą znaleźć pracy w swoim zawodzie. Pytanie kolej-
ne: jak przeciwdziałać temu zjawisku? Główny nacisk powinien 
zostać położony na ograniczenie wydatków na pensje urzędni-
cze, w tym premie dla spółek, koncernów, firm, rad nadzor-
czych, czy też urzędników pracujących w urzędach pracy, dzię-
ki takiemu zabiegowi można zyskać pieniądze, które pozwoliły-
by na przeznaczenie ich na inne bardziej korzystne cele np. 
stypendium dla młodych. Zatem nie bójmy się tego typu 
zmian, choć jak wiadomo nie od razu Kraków zbudowano, jed-
nak musi nastąpić to swoiste przełamanie i muszą nastąpić 
zmiany pozwalające inwestować w młode pokolenie.  
   Oczywiście otrzymanie dobrej pracy zdaniem społe-
czeństwa to tylko kontakty i tzw. plecy i po części jest w tym 
trochę racji, ale tzw. znajomości mają też inne oblicze, o któ-
rym bardzo często zapominamy, ponieważ powoduje to nie-
przewidziane skutki, poprzez chociażby rozgrywki między da-
nymi osobami, „podkładanie kłód pod nogi”, a ponadto nie 
daje komfortu i stwarza podstawy do zachowań często nie-
tycznych, niegodnych z punktu widzenia czy to urzędników, 
czy osób z różnych środowisk. Bardzo często do tego typu 
działań wykorzystywany jest Internet, który stał się „bronią 
masowego rażenia” w komunikacji międzyludzkiej. Mam tu na 
myśli liczne portale społecznościowe, media elektroniczne. Są 
one wykorzystywane do prowadzenia czarnego PR-u. Widać to 
doskonale w komentarzach przy danych artykułach, gdzie in-
ternauci mają bardzo często niepohamowany język, który ob-
raża i narusza prawo godności osobistej. Oczywiście krytyka 
jest potrzebna każdemu, jednak Internet nie jest miejscem do 
kłótni czy obrażania ludzi. 
 Dziś wydaje mi się, że szansą dla młodych ludzi są 
projekty unijne, zwłaszcza, że po ostatnich dobrych wiadomo-

ściach z Brukseli udało się uzyskać kwotę 72,9 mld euro2 prze-
znaczoną na fundusz spójności, co stanowi nie lada sukces i 
wyczyn w dobie kryzysu.   
 Właśnie poprzez zwiększanie liczby projektów unij-
nych skierowanych typowo do młodego pokolenia, można 
zdobywać doświadczenie praktyczne, którego młodym lu-
dziom niestety brakuje. Takie praktyki pozwalają osiągnąć suk-
ces i wiem co mówię. Sam osobiście przez ostatnie 5 lat działa-
łem w samorządzie studenckim, a ponadto uczestniczyłem w 
wielu działaniach z osobami o dużym doświadczeniu oraz au-
torytecie. Tego typu sytuacje dziś zaczynają procentować. Po-
nadto nadal kontynuuję swoją współpracę z szerokim gre-
mium młodych ludzi w szeroko pojętym Regionie Mazowsza. 
Istnieje zatem potrzeba, by próbować nakłaniać młodych ludzi, 
zwłaszcza absolwentów, do pozostawania w swoich małych 
Ojczyznach, szukania autorytetów i osób chętnych do współ-
pracy, bo za kilka lat nie będzie z kim rozmawiać i po co roz-
mawiać.  
 Jednak jak podkreślam, musi istnieć możliwość współ-
pracy młodych ludzi z osobami doświadczonymi, z autoryteta-
mi, którzy poprzez fachową opiekę merytoryczną, jak również 
czasami finansową będą dokonywać „inwestycji w młode po-
kolenie” – bez tego aspektu młodzi ludzie będą opuszczać 
swoje małe Ojczyzny. Każdy młody człowiek jest indywiduali-
stą i czasami poprzez swoje nieprzemyślane działania, zwykle 
podyktowane emocjami i niedoświadczeniem, chce pokazać 
siebie, swoją osobowość. Taka postawa wynika z wnętrza mło-
dego pokolenia. Dlatego istnieje potrzeba by próbować zrozu-
mieć młode pokolenie, do tego nie potrzeba czegoś wyjątko-
wego, wystarczą dobre chęci i trochę ludzkiej życzliwości, nie-
stety większość ludzi dziś skupiona jest na zaspokajaniu wła-
snym ego, zajmowaniem się jałowymi sporami, i przenosze-
niem kwestii prywatnych na kwestie zawodowe oraz odwrot-
nie. Czy tego typu praktyki powinny mieć miejsce? Chyba nie. 
 Dlatego to młodzi ludzie winni wpływać na środowi-
sko swojego regionu, swojej małej Ojczyzny. Ich młody wiek, 
zaangażowanie, ambitność, dynamizm oraz indywidualność 
pozwala mieć nadzieję na to, że w przyszłości to oni będą eks-
pertami i osobami pełniącymi poważne funkcje, niemniej jed-
nak to od władzy zwłaszcza tej lokalnej zależeć będzie przy-
szłość młodych ludzi, w jaki sposób ją do siebie przekona. To 
od administracji publicznej w dużej mierze uzależniona jest 
kondycja demokratycznego państwa, w tym także społeczeń-
stwa oraz młodego pokolenia. Ponadto sytuacja w kwestiach 
publicznych i politycznych powinna ulec przemianie, by wyeli-
minować z dyskursu język agresji i kłótni, bo wzajemnym sie-
bie opluwaniem i oskarżaniem niczego nie uda się zmienić i 
ulepszyć, natomiast do tego musi się zmienić myślenie i men-
talność ludzka, gdyż bez tego żadne społeczeństwo nie jest w 
stanie normalnie funkcjonować.  
  Jak mówił jeden z filozofów, Konfucjusz: „Człowiek 
szlachetny nie szafuje obietnicami, tylko robi więcej niż przy-
rzekł”. 

- Krzysztof Rygier 

 

1M. Jędrzejewski, młodzież, a subkultury 1999, s. 32. 
2http://www.tvn24.pl/raporty/budzet-ue-zatwierdzony,546  

Młodzi zawsze ambitni w działaniu 
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N a próżno szukać tematu, który ostat-
nio budziłby tak głębokie różnice 

zdań, jak sprawa związków partnerskich. 
Co ciekawe nie jest to jedynie przedmiot 
sporu między poszczególnymi partiami, 
ale także wewnątrz partii, czego przykła-
dem jest Platforma Obywatelska.  

Najgorętszym okresem dyskusji był koniec stycznia, 
kiedy pod głosowanie w Sejmie poddane zostały wnioski o 
odrzucenie projektów ustaw autorstwa Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej, Ruchu Palikota i Platformy Obywatelskiej. Przyjęcie 
tych wniosków, a tym samym wykluczenie projektów z prac 
sejmowych nie skończyło na szczęście debaty nad tą istotną 
sprawą.  

Na początku należy przyjrzeć się samemu projektowi 
ustawy, który przygotował poseł PO, Artur Dunin. Reguluje on  
m.in. kwestie dziedziczenia, wspólnego zaciągania kredytów 
oraz obowiązku alimentacyjnego. W projekcie zapisano także 
prawo dostępu do informacji medycznej o partnerze oraz pra-
wo decydowania o pochówku. Partner - jako osoba najbliższa - 
podobnie jak małżonek, będzie mógł odmówić zeznań w cha-
rakterze świadka. Projekt wprowadza trzyletni obowiązek ali-
mentacyjny. Dotyczy par zarówno hetero-, jak i homoseksual-
nych.  

Są więc to podstawowe prawa, które przysługiwałyby 
osobom żyjącym razem. Odkładając na bok aspekty ideologicz-
ne, należy przytoczyć najważniejsze argumenty stron. Przeciw-
nicy wspominają o niekonstytucyjności zapisów, a także o tym, 
że sprawy te w większości da się załatwić u notariusza.  Zwo-
lennicy  odpowiadają – brak jest jednego kompleksowego roz-
wiązania, które byłoby przejrzyste dla wszystkich. Ciekawą 
koncepcję przedstawił także Prezydent Komorowski, proponu-
jąc zmiany w poszczególnych ustawach. Takie scenariusze trze-
ba rozważyć, szczególnie jeśli dzisiejszy skład  parlamentu nie 
ma woli do wprowadzenia związków partnerskich.  

Uwagę należy zwrócić także na oczekiwania zarówno 
całego społeczeństwa, jak i samego elektoratu PO, który w 
większości opowiada się za wprowadzeniem związków part-
nerskich.  
Popatrzmy także na Europę — jako zwolennicy dalszej integra-
cji powinniśmy zastanowić się nad rozwiązaniami, które przy-
jęły kraje na zachód od Polski. Z 27 państw Unii Europejskiej 
16 wprowadziło do swojego systemu prawnego pojęcie związ-
ku partnerskiego. Jesteśmy na mapie zarówno Europy, jak i 
świata niechlubnym przykładem państwa, w którym nawet 
zawarte w innych państwach związki partnerskie nie są uzna-
wane. Rzeczpospolita Polska ma także jedną z najbardziej kon-
serwatywnych konstytucji w Europie, jako taką, która definiuje 
małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny (co jest ciekawe, 
ze względu na ugrupowanie, które Konstytucję tworzyło). 

Nie jest ważny jedynie rozwój gospodarczy Polski, by 
nasz kraj spełniał standardy europejskie, ważne są także zmia-
ny społeczne, respektujące prawa mniejszości. Nie kończmy 
więc dyskusji na ten ważny temat, próbujmy znaleźć takie roz-
wiązanie, które byłoby wynikiem kompromisu obu stron, a 
jednocześnie realizowało potrzeby samych zainteresowanych. 

- Paweł Strzelczyk 

W iększość rozwiązań określonych w 
projektach ustaw o związkach 

partnerskich już dzisiaj jest dostępna w 
mniejszym lub większym zakresie. Wziąw-
szy to pod uwagę trudno jest mi nie 
uznać problemu związków partnerskich 
za temat zastępczy.  Prace parlamentu są 

powolne, rząd w danej chwili zajmuje się ograniczoną pulą 
projektów — w tej sytuacji przy ocenie wagi sprawy należy 
uwzględnić liczbę osób, której problem dotyczy oraz stopień, 
w jaki wpływa na ludzkie życie. 
 Kolejną i zarazem fundamentalną kwestią jest meri-
tum całej tej dyskusji. Opinia publiczna szuka odpowiedzi na 
pytanie, jak państwo powinno regulować życie prywatne 
dwojga dorosłych osób (abstrahuję tutaj od problemu polskiej 
konstytucji). Nie widziałem, żeby ktokolwiek sugerował, że jest 
to sfera, którą państwo w ogóle nie powinno się zajmować. 
„Zaraz, zaraz!” — powiedzą zatroskani obywatele — „Przecież, 
różni ludzi i różne związki w odmiennym stopniu przyczyniają 
się do rozwoju społeczeństwa”. Co mam przez to rozumieć? Że 
heteroseksualne małżeństwo ma średnio więcej dzieci niż ho-
moseksualny związek, a więc w konsekwencji dostarcza więcej 
przyszłych jednostek partycypujących w systemie międzypoko-
leniowych ubezpieczeń? Poza tym pewnie należy uważać, żeby 
dwóm kontrahentom nie przyszło do głowy ominięcie opodat-
kowania dużej transakcji dzięki weekendowemu związkowi 
partnerskiemu. Same problemy!  
 Jeśli jednak spojrzymy na klasę zagadnień, do których 
zaliczają się wymienione wyżej problemy, to okaże się, że ma-
my tutaj do czynienia z dwiema kwestiami: „sprawiedliwość 
redystrybucji dóbr” oraz „skuteczność ściągalności wybranych 
podatków”.  Oznacza to, że są to wyłącznie problemy mogące 
wystąpić w państwie budowanym w oparciu o lewicową wizję 
świata. Jeśli zapomnimy o redystrybucji, a podatki ograniczy-
my do najprostszych, to wszystkie kłopoty same znajdą swoje 
rozwiązanie. Stąd poniekąd wynika, że zastępczy temat związ-
ków partnerskich jest wewnętrznym problemem lewicy. Ciągle 
słyszę, że to prawica stoi wszystkiemu na przeszkodzie... Jest 
to spór lewicy narodowej z kosmopolityczną. 
 Dobrze… Marzyć zawsze można, ale redystrybucja nie 
zniknie, dziesiątki różnych podatków nie znikną. Może należa-
łoby wprowadzić ograniczoną wersję związków jednopłcio-
wych i zapomnieć o problemie? Oczywiście nie. Jasne jest, że 
to rozwiązanie nie zadowoliłoby ani ideologicznych zwolenni-
ków, ani przeciwników związków partnerskich. Dowodów em-
pirycznych nie trzeba szukać daleko. Niezależnie od podejścia 
do problemu związków partnerskich, kwestie z nimi związane 
zawsze będą się pojawiały.  
 A wystarczyłoby uznać, że ludzie wolni są… wolni i 
odpowiadają za efekty własnych działań. Niestety nie można 
dzisiaj oczekiwać tego typu myślenia. Z drugiej strony nie-
śmiertelność tego tematu zastępczego może być pewnym plu-
sem. W przypadku trudnej sytuacji politycznej zapewne dałoby 
się rozgrywać przy pomocy związków partnerskich. Zresztą czy 
nie ma to teraz miejsca? Szkoda tylko, że zawsze ktoś na tym 
traci.  

- Jan Zarachowicz 

Temat  niezastępczy? 
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SMD Warszawa 

Jan Zarachowicz: czy możesz w dwóch zdaniach coś o sobie 
powiedzieć? 
Piotr Serdyński: młody energiczny student prawa, poszukujący 
nowych wyzwań. Lubię aktywnie włączać się w działalność 
społeczną i mieć wpływ na otaczającą mnie rzeczywistość. 
 
Dlaczego dołączyłeś do stowarzyszenia Młodzi Demokraci? 
SMD jest kolejnym wyzwaniem, które zdecydowałem się pod-
jąć. Daje ono możliwość nawiązania wielu ciekawych kontak-
tów oraz otwiera nowe szanse dla samorozwoju. Wiadomo, że 
to stowarzyszenie jest powiązane z polityką, a nią interesuję 
się już od najmłodszych lat. Imponuje mi działalność, którą 
można promować pewne idee, czy też umożliwiać innym lep-
szy byt. Właśnie po to przecież ludzie wybierają swoich repre-
zentantów na różnych szczeblach władzy. Moją ambicją jest, 
by w przyszłości być skutecznym przedstawicielem społeczno-
ści w swoim rodzinnym mieście Łomży. Działalność w młodzie-
żówce może być do tego dobrym wstępem. 
 
Jakie są twoje szeroko rozumiane poglądy polityczne? 
Uważam się za konserwatywnego liberała. Ingerencja państwa 
w sprawy gospodarki powinna być ograniczana, a regulacje 

prawne jak najbardziej przyjazne dla prywatnych przedsiębior-
ców.  Z drugiej strony sądzę, że społeczeństwo nie powinno 
zapominać o  swoich korzeniach. Dziedzictwo kulturalne budo-
wane przez wieki powinno być szanowane i pielęgnowane 
zgodnie z wolą większości. Nie powinniśmy ulegać trendowi 
totalnej poprawności politycznej, która w państwach zachod-
nich momentami sięga absurdu. Przy tym większość powinna 
szanować mniejszości nie narzucając im tego jak mają żyć, 
pozostawiając im odpowiednią sferę wolności w dążeniu do 
szczęścia. Najważniejszy jest wzajemny szacunek i zachowanie 
odpowiednich proporcji. 
 
Jak skomentujesz zgłoszone kilka tygodni temu przez PiS kon-
struktywne wotum nieufności? 
Całe przedsięwzięcie mogło sprawiać wrażenie dobrze zorgani-
zowanego. Fachowy i niezależny politycznie rząd z profesorem 
Glińskim na czele, który jak za dotknięciem czarodziejskiej 
różdżki wyprowadzi kraj z głębokiego kryzysu. Poza kilkoma 
populistycznymi hasłami, jak choćby łożenie przez państwo po 
1000 zł na dziecko do 18 roku życia, nie przedstawili zbyt wiele 
konkretnych propozycji, które byłyby warte uwagi. Był to ko-
lejny akt bezsilności w wykonaniu PiSu. Narobili trochę zamie-
szania na scenie politycznej, w czym nie mają sobie równych. 
Największa partia opozycyjna trzyma poziom. 
 
Czy PiS wróci do władzy? Pamiętam, że jeszcze rok temu pu-
blicyści karmili nas zapewnieniami o niewybieralności partii 
Jarosława Kaczyńskiego. Nie  słyszę tych głosów odkąd poja-
wiło się parę sondaży dających duże poparcie tej formacji. 
PiS ma swój twardy około 25 procentowy elektorat, który jest 
z nim na dobre i na złe, jednocześnie zupełnie pozbawia się 
szans, by poprawić ten wynik. Jarosław Kaczyński już kilkakrot-
nie ocieplał swój wizerunek, by następnie wrócić do swojej 
naturalnej bezpardonowej retoryki, więc społeczeństwo nie da 
się nabrać na kolejne takie podejście. Jedyną nadzieją dla PiSu 
jest gwałtowne pogorszenie się sytuacji w kraju, np. wzrost 
bezrobocia powyżej 20% i głęboka recesja gospodarcza, na co 
zapewne w tej partii bardzo mocno liczą.  

 
Co sądzisz o tzw. frakcji konserwatystów w Platformie? Kibi-
cujesz posłom do niej należącym? Krytykujesz? Czy PO się 
przez nich rozpadnie? 
PO jako partia centrum powinna wsłuchiwać się w głos środo-
wisk z lewej i prawej strony. W tak dużej partii siłą rzeczy mu-
szą ścierać się odmienne poglądy. Kluczowy jest tutaj kon-
struktywny dialog. Konsensus powinien być osiągnięty przed 
przystąpieniem do głosowania w sali plenarnej Sejmu RP, 
zwłaszcza  gdy chodzi o projekt ustawy przygotowany przez 
posła Platformy. Kibicując PO wspieram również frakcję kon-
serwatywną. Wierzę, że są to na tyle rozsądni ludzie, że żaden 
rozpad nam nie grozi. 

Wywiady z członkami koła 

Piotr Serdyński 



 

8 

SMD Warszawa 

Jan Zarachowicz: co sprawiło, że zdecydowałeś się dołączyć 
do Młodych Demokratów w tak młodym wieku? 
Aleksander Łabanowski: wiek nie ma tu zbyt wielkiego zna-
czenia, poza tym że warto jest być członkiem organizacji mło-
dzieżowej mając niewiele lat, z uwagi na możliwość zdobycia 
szeroko pojętego doświadczenia związanego z członkostwem 
w organizacjach polityczno-społecznych.  
 
Skąd zainteresowanie polityką? 
Moje zainteresowanie polityką wywodzi się ze stałej obserwa-
cji życia politycznego, które w znaczący sposób wpływa na 
ogół istnienia i kształtowania się państwa oraz jego przyszłości, 
a także z moich własnych planów. Przewiduję związanie się z 
polityką jako moje zajęcie na resztę życia. 
 
Jak oceniasz dzisiejszą klasę polityczną? Wierzysz politykom? 
W kwestii ufania słowom polityków niestety muszę przyznać, 
że nie dam wiary w prawie żadną obietnicę polityków, poza 
obietnicami bardzo łatwymi do spełnienia i mogącymi przy-
nieść politykom dużo korzyści, chyba że mowa o dość małej 
grupie doświadczonych i posiadających dużą sympatię polity-
ków z niektórych partii.  
Co do dzisiejszej klasy politycznej to też muszę przyznać, że nie 
stoi ona na zachwycającym poziomie, zwłaszcza wśród polity-
ków polskiej prawicy.   
 
Jakie są Twoje poglądy społeczno-gospodarcze? 
Moje poglądy w tych kwestiach nie wykraczają zbytnio poza 
typową opinię przeciętnego młodego liberalnego człowieka o 
poglądach centrolewicowych. Innymi słowy, w kwestiach spo-
łecznych moje poglądy przedstawiają się jasno: jestem za rów-
nouprawnieniem homoseksualistów we wszystkich kwestiach 
aż do zalegalizowania możliwości brania przez nich ślubów i 
prawa do adopcji dzieci. W kwestiach religijnych jestem za 
tolerancją religijną wobec wszystkich religii, których zasady nie 
są sprzeczne z obowiązującym prawem, aczkolwiek opowia-
dam się za formułą państwa w pełni świeckiego, niezwiązane-
go na żadnym szczeblu władzy i administracji państwowej z 

żadną opcją religijną. Jeśli chodzi o gospodarkę, jestem za po-
dobnym modelem państwa, jaki funkcjonuje w krajach skan-
dynawskich, czyli państwem wspomagającym gospodarkę róż-
norakimi formami pomocy finansowej i prawnej oraz dbają-
cym o pracowników pod względem dostępu do wszelakich 
świadczeń medycznych na najwyższym poziomie, wykształce-
nia i zarobków oraz zapewnienia obywatelom dostatniego 
życia na emeryturze. Państwo powinno jednak posiadać na 
własność firmy działające w podstawowych branżach, zapew-
niających poprawne funkcjonowanie kraju. Powinno też pro-
mować polskich przedsiębiorców, działających na rynkach 
międzynarodowych i zachęcać zagraniczne firmy do inwesto-
wania w Polsce. 
 
Czy Europa Plus ma szansę? Czym jest polska lewica? 
Europa Plus ma duże szanse na odniesienie sukcesu w następ-
nych wyborach do europarlamentu z powodu małej konkuren-
cji po lewej stronie sceny politycznej, gdzie mamy właściwie 
tylko przestarzałą i niezbyt lubianą już partię Leszka Milera. 
Wynikowi wyborczemu Europy Plus sprzyjać szczególnie grono 
potencjalnych wyborców jeszcze niezdecydowanych oraz za-
mieszkującej duże miasta centrolewicowej liberalnej klasy 
średniej (dotąd podstawowego elektoratu Platformy Obywa-
telskiej, co może stanowić dla niej duże zagrożenie). Nie uwa-
żam jednak, żeby Europa Plus zajęła stałe miejsce w gronie 
aktualnych największych partii politycznych z powodu niezbyt 
imponującego zaplecza politycznego, niewielkiego przywiąza-
nia wyborców, braku jasno wytyczonej drogi postępowania w 
przyszłości, niewielkiej jeszcze rozpoznawalności oraz słabej 
pozycji lidera ugrupowania, byłego prezydenta Aleksandra 
Kwaśniewskiego w strukturach partii i jego wycofania się z 
walki medialnej o wyborców. 
Lewica w Polsce stanowi bardzo ważną część sceny politycz-
nej, wśród której gromadzi się większa część społeczeństwa 
zainteresowana w jakikolwiek sposób życiem politycznym, 
zwłaszcza grupy liberalne, proeuropejskie i propostępowe w 
kwestiach społecznych, czyli te które posiadają poglądy zbież-
ne z polityką obecnego rządu. 
 
Uważasz, że minister Gowin został słusznie odwołany? 
Zdecydowanie. Jarosław Gowin spisywał się nieźle pod wzglę-
dem merytorycznym na stanowisku ministra sprawiedliwości, 
jednak dość niepokojące było jego ustosunkowanie się do 
ustawy o związkach partnerskich, gdzie nie dość, że bardzo 
wyczuwalne były jego własne poglądy, to jeszcze była ona 
sprzeczna z opinią większości ekspertów, którzy na ten temat 
się wypowiadali, może poza ekspertami z "grupy smoleńskiej". 
Do tego dochodzi sprawa jego ostatniej bulwersującej i niema-
jącej żadnych podstaw, oprócz pustego pojemnika, wypowie-
dzi o domniemanym handlu zarodkami, w której też można 
było wyczuć konserwatywne poglądy i mogła ona znacząco 
wpłynąć na stosunki dyplomatyczne z Niemcami, które są 
przecież naszym najważniejszym partnerem gospodarczym i 
politycznym w Europie. W powyższych dwóch sytuacjach mini-
ster udowodnił, że nie nadaje się na to stanowisko, ponieważ 
jego prywatne poglądy nie powinny rzutować na podejmowa-
ne przez niego decyzje.  

Aleksander Łabanowski 
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SMD Warszawa 

Nasza niedawna debata o związkach partnerskich pokazała m.in., że, podobnie jak w PO, rozpiętość poglądów w SMD Warsza-
wa jest duża. Jakie więc mamy poglądy? Można spróbować to zbadać, ale należy pamiętać, że tradycyjny podział na lewicę i 

prawicę jest dzisiaj niewystarczający. Często rozdziela się poglądy gospodarcze i tzw. obyczajowe, co wymaga stworzenia całej 

powierzchni rozwiązań — w tym celu powszechnie stosuję się diagram Nolana. Na nim właśnie oparty jest wspomniany na po-

czątku test polityczny. W tym dziale będą publikowane wyniki poszczególnych członków (o ile zgodzą się je udostępnić) oraz 

krótkie podsumowanie dotychczasowych danych. 

 

Diagram Nolana to po prostu popularny „polityczny kompas”. Posiada dwie osie:  „zagadnienia ekonomiczne” i „zagadnienia 
osobiste”.  W konsekwencji wyróżnione są 4 główne światopoglądy i centrum. Ich oryginalne opisy pochodzące ze strony 
http://www.theadvocates.org/quiz zamieszczam poniżej. 
 

Left (Liberal) 
 
Liberals usually embrace freedom of choice in personal matters, but tend to support significant government control of the eco-
nomy. They generally support a government-funded "safety net" to help the disadvantaged, and advocate strict regulation of 
business. Liberals tend to favor environmental regulations, defend civil liberties and free expression, support government ac-
tion to promote equality, and tolerate diverse lifestyles. 
 
 

Libertarian 
 
Libertarians support maximum liberty in both personal and economic matters. They advocate a much smaller government; one 
that is limited to protecting individuals from coercion and violence. Libertarians tend to embrace individual responsibility, 
oppose government bureaucracy and taxes, promote private charity, tolerate diverse lifestyles, support the free market, and 
defend civil liberties. 
 
 

Centrist 
 
Centrist prefer a "middle ground" regarding government control of the economy and personal behavior. Depending on the 
issue, they sometimes favor government intervention and sometimes support individual freedom of choice. Centrists pride 
themselves on keeping an open mind, tend to oppose "political extremes," and emphasize what they describe as "practical" 
solutions to problems. 
 
 

Right (Conservative) 
 
Conservatives tend to favor economic freedom, but frequently support laws to restrict personal behavior that violates 
"traditional values." They oppose excessive government control of business, while endorsing government action to defend 
morality and the traditional family structure. Conservatives usually support a strong military, oppose bureaucracy and high 
taxes, favor a free-market economy, and endorse strong law enforcement. 
 
 

Statists (Big Government) 
 
Statists want government to have a great deal of power over the economy and individual behavior. They frequently doubt 
whether economic liberty and individual freedom are practical options in today's world. Statists tend to distrust the free mar-
ket, support high taxes and centralized planning of the economy, oppose diverse lifestyles, and question the importance of 
civil liberties. 
 
 

Poglądy członków koła — test polityczny 

http://www.theadvocates.org/quiz
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Zagadnienie Gajewska 
Kinga 

Lacek 
Sylwia 

Luboiński 
Patryk 

Strzelczyk 
Paweł 

Zarachowicz 
Jan 

Rząd nie powinien cenzurować wypowiedzi, prasy, mediów 
i Internetu. 

Tak Tak Tak Tak Tak 

Służba wojskowa powinna być dobrowolna; nie powinno 
być poboru. 

Tak Tak Tak Tak Tak 

Nie powinny istnieć prawa regulujące stosunki seksualne 
między świadomymi dorosłymi. 

Może Nie Tak Może Tak 

Należy zlikwidować regulacje zakazujące posiadania i zaży-
wania narkotyków. 

Nie Nie Nie Tak Tak 

Nie powinny istnieć dowody osobiste itp. Może Nie Nie Nie Tak 

Należy zakończyć subsydiowanie niewydolnego biznesu. Może Tak Może Nie Tak 

Należy zlikwidować bariery w międzynarodowym handlu. Tak Może Tak Tak Tak 

Należy pozwolić ludziom decydować o własnej emeryturze; 
trzeba sprywatyzować ubezpieczenia społeczne. 

Tak Nie Tak Tak Tak 

Należy zlikwidować państwową pomoc społeczną i przeka-
zać jej zadania instytucjom charytatywnym. 

Tak Może Nie Nie Tak 

Należy obniżyć podatki i wydatki państwowe o 50% lub  
więcej. 

Może Tak Może Może Tak 

Jan Zarachowicz 

Paweł Strzelczyk 

Patryk Luboiński 
Sylwia Lacek 

Michał Kwiecień 

Kinga Gajewska 

SMD Warszawa 


