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„Przyjdzie taki dzieñ, kiedy wszystkie
narody na naszym kontynencie,
nie trac¹c swej odrêbnoœci ani
chwalebnej indywidualnoœci, z³¹cz¹
siê w wy¿sz¹ jednoœæ i stworz¹
europejskie braterstwo…”

(Wiktor Hugo 1849 r.)
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DOMINOWA£Y SPRAWY FINANSOWE

30 marca 2009 r. obradowa³o VII posiedzenie Zgromadzenia Delegatów
Federacji a goœciem (na zaproszenie Przewodnicz¹cego Jana Budkiewicza) by³
wicemarsza³ek Sejmu Jerzy Szmajdziñski (relacja ze spotkania na s. 6 Serwisu).

Obradom przewodniczy³ Andrzej Salamoñski — Muzeum Narodowe —
Kraków. Delegaci aprobowali treœæ protoko³u z VI posiedzenia Zgromadzenia
Delegatów oraz przyjêli (jednog³oœnie) sprawozdanie z dzia³alnoœci Prezy-
dium Zgromadzenia Delegatów za okres od 28.03.2008 r. do 29.03.2009 r.

Zgromadzenie Delegatów zapozna³o siê z realizacj¹ bud¿etu Federacji
ZZPKiS za 2008 r. i z preliminarzem bud¿etowym na 2009 r. Po dyskusji, na
wniosek Komisji Rewizyjnej, której opiniê zaprezentowa³ jej Przewodnicz¹cy
Maciej Kêdzierski, podjêto uchwa³ê o przyjêciu obu dokumentów.

Zgromadzenie Delegatów podjê³o (jednog³oœnie) kilka uchwa³ w sprawach
organizacyjno-finansowych i zwi¹zkowych miêdzy innymi:

— w sprawie realizacji uprawnieñ do wystêpowania wobec organów administra-
cji rz¹dowej i samorz¹dowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego udzie-
lonych przez Federacjê ZZPKiS na podstawie § 24 ust. 5 i § 30 ust. 1 pkt 3 Sta-
tutu, Kol. Kol. Jerzego Doliñskiego, W³adys³awa Dudaczyka,

— akceptacji wyboru — na okres próbny — p. Agnieszki Furman na menad¿era,
federacyjnego Klubu Restauracji „Œwiêtoszek” przy ul. Jezuickiej 6/8 w War-
szawie,

— przyznanie odznak Federacji ZZPKiS „Zas³u¿ony Dzia³acz Zwi¹zkowy Kul-
tury i Sztuki” — które otrzyma³y:

Z³ot¹ Odznakê — Jolanta Susek z Bibl. Œl¹skiej — Katowice
Srebrn¹ Odznakê — Miros³awa Mazur z MBP — Siemianowice

Bo¿ena Plutecka z MBP — CzeladŸ

Prezydium Zgromadzenia Delegatów uchwali³o przyjêcie do Federacji:

1) Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Teatru Wielkiego w Poznaniu
2) Zwi¹zku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki w Ciechanowie

Sporz. L.P.
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„Ducha nie gaœmy…”
Relacja ze spotkania z Wicemarsza³kiem Sejmu

Jerzym Szmajdziñskim

Jan Budkiewicz: Panie Marsza³ku! Na wstêpie chcê poinformowaæ, ¿e na
sali obrad s¹ przedstawiciele bibliotek, domów kultury, kinematografii, szkol-
nictwa artystycznego, instytucji artystycznych i muzeów Jest to szeœæ œrodowisk
z którymi wspó³pracujemy i których problemami Federacja siê zajmuje. Otwie-
ram spotkanie, zapraszam do zadawania pytañ i zg³aszania problemów.

Pytanie pierwsze: Jest ostatnio bardzo nag³oœnione, czy do Sejmu i Senatu
powinni kandydowaæ ludzie rzutcy, przedsiêbiorczy z tzw. dorobkiem gospo-
darczym?

Jerzy Szmajdziñski: Jesteœmy oczywiœcie za tym, ¿eby do Sejmu trafiali naj-
lepsi. Polski system wyborczy, mimo ca³ej krytyki, która mu towarzyszy, jednak
pozwala obywatelowi wskazaæ na partyjnej liœcie osobê, któr¹ chce premiowaæ
swoim poparciem. Bo jest aktywna, bo potraktuje obecnoœæ w parlamencie
jako s³u¿bê, bo bêdzie profesjonalna wtedy, kiedy bêd¹ dyskusje dotycz¹ce pro-
blemów danego œrodowiska i kompetentna wtedy, kiedy trzeba bêdzie podej-
mowaæ inne decyzje. Nie zawsze ci, co s¹ na pierwszych miejscach, zostaj¹
pos³ami. Ale sprawa nie jest tak prosta. Pokus jest wiele. Ostatnie wydarzenia
dowodz¹, ¿e nie nale¿y zostawiaæ w rêkach jednego œrodowiska ca³oœci ustawy,
bo mo¿e siê zdarzyæ, ¿e pod p³aszczykiem znajomoœci problematyki znajd¹ siê
w niej zapisy wyraŸnie intencyjne, korzystne dla autorów, le¿¹ce w ich interesie.
Dla przyk³adu: jeden z pos³ów do ustawy o górskim ochotniczym pogotowiu
ratunkowym w za³¹czniku wpisa³ Ska³ki, te kieleckie. Niby nic, bo siê wymienia
ró¿ne miejsca, ale z ustawy wynika, ¿e ka¿dy, kto chce organizowaæ szkolenie
wysokogórskie powinien wnieœæ stosown¹ op³atê do GOPR-u i przeprowadziæ
szkolenie przez wyspecjalizowan¹ firmê, która akurat ma swoj¹ siedzibê
w Kielcach. I, dziwnym trafem, to akurat ¿ona tego pos³a prowadzi tê firmê.
I z jednej strony mamy do czynienia z cz³owiekiem, który sk³ada przysiêgê
w mundurze ratowniczym, wyró¿nia siê w ca³ym Sejmie 18 miesiêcy temu,
a póŸniej mamy do czynienia z takim „niewinnym” dzia³aniem. To pokazuje,
jak ³atwo jest przekroczyæ granicê miêdzy kompetentnym udzia³em w procesie
legislacyjnym a lobbingiem œrodowiskowym, czy wrêcz lobbingiem personal-
nym. To bêdzie zawsze trudna sprawa. No bo trudno bêdzie odmówiæ pracow-
nikom kultury obecnoœci w komisji kultury i œrodków przekazu, czy lekarzom
w komisji zdrowia. Proces legislacyjny powinien byæ procesem, w którym
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wszystko jest transparentne i jest wielostopniowy mechanizm oceniania zg³a-
szanych propozycji. Polski Sejm jest nietypowy, bo projektów rz¹dowych jest
mniej ni¿ poselskich. Jesteœmy jedynym parlamentem, w którym poselskich
projektów s¹ ju¿ setki, a rz¹dowych gdzieœ tak ze 40%. NajgroŸniejsze s¹ w³aœ-
nie te poselskie. Rz¹dowe, mimo wielu uwag, przechodz¹ uzgodnienia miêdzy-
resortowe, jest centrum legislacyjne rz¹du, gdzie siê bada wszystkie projekty,
zwi¹zki z innymi ustawami itp. Projekt poselski nie podlega takiej procedurze,
choæ jest wstêpna ocena biura legislacyjnego. A jak któraœ z tych ustaw wymaga
konsultacji, to jest 30 dni na konsultacje i koniec. I jak nie ma dociekliwych
pos³ów w toku dzia³añ legislacyjnych, no to ró¿ne rzeczy przechodz¹. I st¹d
mamy do czynienia z jednej strony z inflacj¹ prawa w Polsce, a z drugiej strony
z niespójnoœci¹ tego prawa. Ustawa o nieruchomoœciach jest co kilka miesiêcy
nowelizowana i nikt nie jest ju¿ w stanie siê po³apaæ, jak to wygl¹da.

No i teraz jak powinno byæ. By³ spór dotycz¹cy ostatnio w³aœnie pracowni-
ków kultury, bo dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego z³o¿y³ protest, ¿e
on nie jest pracownikiem samorz¹dowym, chocia¿ organem za³o¿ycielskim
muzeum jest marsza³ek sejmiku, i w zwi¹zku z tym on mo¿e byæ jednoczeœnie
pos³em i szefem tej placówki. Pod naciskiem medialnym i politycznym marsza-
³ek Sejmu uleg³, chocia¿ nie ma ¿adnych podstaw, ¿eby podzielaæ opinie tego
pos³a. W podobnej sytuacji jest np. pose³ Zawi³a, dyrektor Ksi¹¿nicy Karkono-
skiej, której organem za³o¿ycielskim jest marsza³ek województwa dolnoœl¹s-
kiego. Sprawa jest wiêc samorz¹dowa, nie miejska ale samorz¹dowa woje-
wódzka. Wiêkszy problem jest wtedy, kiedy ktoœ prowadzi firmê, dzia³alnoœæ
gospodarcz¹, zatrudnia ludzi, ma maj¹tek, udzia³y, akcje. My mówimy jedno:
nie nale¿y podejmowaæ decyzji pochopnie i pod wp³ywem nacisków medial-
nych. W ogóle iloœæ inicjatyw podejmowanych natychmiast w odniesieniu do
sytuacji incydentalnych jest po prostu szaleñcza. Oczywiœcie ci, co prowadz¹
du¿¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, mog¹ z bankiem zawrzeæ umowê na zarz¹dza-
nie, ¿eby czas pos³owania by³ wykorzystany na pos³owanie, a nie na korzystanie
z mandatu poselskiego do za³atwiania interesów. Niekoniecznie zwi¹zanych
z tworzeniem czy nowelizowaniem ustaw, tylko po prostu mandat poselski sze-
rzej otwiera drzwi, które s¹ przed innymi zamkniête. ¯eby ograniczyæ pokusê
wykorzystywania mandatu do prowadzenia w lepszy sposób swoich interesów
wymyœlono na Zachodzie fundusze powiernicze. Ale s¹ te¿ inne problemy,
o których siê nie mówi, bo tabloidy oczywiœcie od razu by zabi³y. W moim okrê-
gu jest pos³anka z PiS-u, która by³a nauczycielk¹. Ile zarabia nauczyciel — wie-
my. Pose³ zarabia wiêcej. I kiedy zaczyna siê rysowaæ perspektywa powrotu na
tê poprzedni¹ pozycjê, to ci ludzie prze¿ywaj¹ wielki dramat: „jak ja teraz zejdê
do tego materialnego poziomu?”. I st¹d pewnie bierze siê np. ca³kowite podpo-
rz¹dkowanie przywódcy, od którego w du¿ym stopniu zale¿y, czy ja bêdê konty-
nuowaæ swoj¹ polityczn¹ dzia³alnoœæ. To zabija samodzielnoœæ, to zabija
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ostroœæ widzenia, krytycyzm, no bo „podpadnê prezesowi i prezes nie umieœci
mnie na liœcie, no i co ja wrócê do tego miejsca, z którego wysz³am?” No tak,
wrócê do tego miejsca, z którego wysz³am. Takie jest ¿ycie. Dzisiaj zajmujemy
jedn¹ pozycjê, jutro drug¹. Raz siê jest ministrem, raz siê nim nie jest. Obec-
noœæ na szczytach w³adzy powoduje zaburzenia œwiadomoœciowe, zmienia lu-
dzi, po skosztowaniu innego ¿ycia bardzo wielu ju¿ nie chce wracaæ do swoich
œrodowisk. Byæ mo¿e powinien byæ jakiœ mechanizm sprzyjaj¹cy ³agodniejszym
przejœciom, ale nie mo¿na premiowaæ za postawy uleg³e, co jest tak¿e przyczy-
n¹ Ÿle stanowionego prawa, pod dyktando zwierzchników, byle siê nie nara¿aæ.
Pewnie nie bêdzie w¹tpliwoœci, ¿e ci, którzy s¹ pos³ami ze sfery bud¿etowej
bêd¹ pos³ami zawodowymi przez czas kadencji z mo¿liwoœci¹ powrotu. Ci, co
prowadz¹ dzia³alnoœæ na maj¹tku skarbu pañstwa, samorz¹du i komunalnym,
musz¹ z t¹ dzia³alnoœci¹, ju¿ wedle dzisiejszych przepisów, skoñczyæ. Najpraw-
dopodobniej w ci¹gu roku po objêciu mandatu ci, którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ
prywatn¹ bêd¹ musieli podejmowaæ decyzjê o przekazaniu jej w zarz¹dzanie
funduszom powierniczym, czy przedstawiæ umowê z bankami, które mog¹ tak¹
dzia³alnoœæ prowadziæ lub oddaæ j¹ komuœ. Jak siê oddaje rodzinie, no to te¿,
oczywiœcie, powstaj¹ problemy. Dzisiaj tworzy siê listê tych, którzy maj¹ akcje
i udzia³y, jutro siê stworzy listê ¿on, które maj¹ akcje i udzia³y, pojutrze bliskich
znajomych, kole¿anek, które te¿ mog¹ mieæ wp³yw na nasze dzia³anie, dzieci,
kolegów z klasy, z portalu „Nasza klasa”, z portalu „Nasza kompania”. Platfor-
ma ju¿ tworzy oddzia³ wewnêtrzny. Lepiej, ¿eby od razu UOPP powo³ali —
urz¹d ochrony pos³ów przed pokusami. Po co oddzia³ wewnêtrzny do kontroli?
To zaczyna wygl¹daæ jak dom wariatów. Trzeba postawiæ na uczciwoœæ i uznaæ,
¿e takie przypadki negatywne, karygodne, na które siê natrafia, s¹ wyj¹tkami
od zasady. Jak uznamy, ¿e wszyscy s¹ potencjalnymi przestêpcami, tylko nie
z³apanymi, no to dom wariatów pewny. Przyjmijmy za³o¿enie, ¿e cz³owiek jest
z natury dobry. Ludzie kultury tak uwa¿aj¹, ¿e cz³owiek z natury jest dobry, ¿e
cz³owiek z natury jest uczciwy, ¿e cz³owiek z natury jest porz¹dny, chocia¿
skomplikowany. Ale oczywiœcie potrzebne s¹ mechanizmy weryfikuj¹ce, kon-
troluj¹ce, eliminuj¹ce tych, którzy zaufaniu wyborców, zaufaniu publicznemu,
nie potrafi¹ sprostaæ.

Danuta Sobolewska: Jeszcze do tego tematu. Czy pos³owie uchwalaj¹c
ustawy powinni formu³owaæ je tak, ¿eby by³y jasne i czytelne? Bo zanim ustawa
wejdzie w ¿ycie, ju¿ przygotowywane s¹ poprawki. Te sprawy powinny byæ na
tyle jasne i proste, ¿eby nie tylko prawnik móg³ j¹ zrozumieæ, ale tak¿e aby prze-
ciêtny obywatel nie mia³ trudnoœci. Teraz ju¿ prawnicy gubi¹ siê w tym stano-
wionym obecnie prawie.

Jerzy Szmajdziñski: Jest biuro legislacyjne, które pracuje z pos³ami nad
ka¿d¹ ustaw¹. Jakby dobrze przeœledziæ tê pracê, to w przypadkach ustaw kie-
rowanych póŸniej do Trybuna³u Konstytucyjnego, prawnicy, legislatorzy sej-
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mowi zwracali uwagê na niekonstytucyjnoœæ rozwi¹zañ. Zwyciê¿a³a jednak
wiêkszoœæ polityczna, która uznawa³a, ¿e biuro wystêpuje tutaj w roli doradcy
i opiniodawcy, a nie w roli oceniaj¹cego konstytucyjnoœæ ustaw. I jak komuœ coœ
siê nie bêdzie podoba³o, to skieruje sprawê do Trybuna³u Konstytucyjnego.
Wiêkszoœæ zaskar¿anych ustaw w ostatnich 18 miesi¹cach to s¹ rozwi¹zania
poselskie. W poprzedniej kadencji s³ynnej koalicji PiS, Samoobrona i LPR to
g³ównie rz¹dowe propozycje budzi³y w¹tpliwoœci konstytucyjne, póŸniej
podzielane przez Trybuna³ Konstytucyjny. I jeszcze jedna kwestia zwi¹zana z ta
spraw¹. Najlepszych prawników wyci¹gaj¹ firmy prywatne, nie da siê powie-
dzieæ, ¿e s³u¿by pañstwowe maj¹ najlepsz¹ kadrê prawnicz¹

Jerzy Doliñski: Na temat relacji pomiêdzy najszerzej odbieran¹ w³adz¹
a spo³ecznoœciami. Teraz w³adza, kiedy siê w³adz¹ staje, zapomina po co w³aœ-
ciwie jest. Wiem, ¿e to jest problem ogólny, ale spo³ecznie bardzo wa¿ny.

Jerzy Szmajdziñski: W³adza, jeœli traktuje siê j¹ serio i w miarê odpowie-
dzialnie ma tyle roboty, ¿e czasami na taczkê nie zd¹¿a na³o¿yæ. Brakuje
porz¹dnej organizacji i czêsto na kontakt z rzeczywistoœci¹ nie ma czasu. Niko-
go nie usprawiedliwiam, ale tak jest i jest to oczywiœcie z³e. Przy podejmowaniu
decyzji, zw³aszcza trudnych, komuœ coœ odbieraj¹cych nie szuka siê sojuszni-
ków, bo chce siê je przeprowadziæ jak najszybciej i iœæ dalej. A to b³¹d. Musi siê
mieæ czas i respektowaæ koniecznoœæ konsultacji i wys³uchiwania równie¿ kry-
tycznych ocen.

Jan Budkiewicz: W ka¿dym nieomal dniu odczuwamy w Federacji arogan-
cjê i niechêæ ze strony PO i ministra Zdrojewskiego. Wydawa³oby siê, ¿e nie
powinno to dotyczyæ opozycji, która sojuszników powinna szukaæ. Mamy tu
kolegê z Sieradza. To, co prze¿ywaliœmy, ¿eby uratowaæ dom kultury w Siera-
dzu, przy pomocy pos³a Olejniczka, lepiej nie mówiæ. Pose³ tej ziemi nawet nie
odpowiada³ na pisma i apele. Ne znam bli¿ej pana Napieralskiego, ale kiedy zo-
sta³ szefem partii wys³a³em mu ¿yczenia. Nie raczy³ napisaæ dziêkujê. Czyli jest
coœ, co siê udziela, co mia³ PiS, co ma Platforma, ale co ma te¿, niestety, Lewica.

Andrzej Salomoñski: Poci¹gnê ten sam temat. Kiedyœ jeszcze za ¿ycia An-
drzeja Urbañczyka by³ dobry zwyczaj, ¿e sprawy kultury przed wyborami do
parlamentu lub wyborami samorz¹dowymi by³y konsultowane i uzgadniane ze
œrodowiskami twórczymi. By³y takie spotkania w Krakowie w Muzeum Histo-
rycznym czy w Filharmonii. Od kilku lat obserwujê, ¿e ¿adnych spotkañ ani
konsultacji nie ma. Wydaje siê, ¿e partiom lewicowym wcale opinia œrodowisk
twórczych nie jest potrzebna.

Jerzy Szmajdziñski: Andrzeja Urbañczyka bardzo nam brakuje. A to, co
mówicie jest bardzo przykre. Nie chce tego usprawiedliwiaæ. To ma ró¿ne
powody. Mamy do czynienia z kryzysem lewicy politycznej. I pewnie ten kryzys
mo¿na by by³o szybciej pokonywaæ, gdyby w³aœnie maksymalnie otworzyæ siê na
kontakty, na dyskusje i na rozmowy. Ale to jest tak, jak z tym rz¹dem, który nie
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zd¹¿a na taczki narzuciæ. Mówiê o kryzysie lewicy politycznej, bo jest przecie¿
tak¿e liczna lewica spo³eczna. To jest jakieœ 30 % spo³eczeñstwa, dla którego
wartoœci lewicowe s¹ wa¿ne. Lewica polityczna jest natomiast s³aba, rozbita, od
lat jest przedmiotem ataku, który przybra³ niebywa³e rozmiary za rz¹dów PiS
i jeszcze dzia³a³a w destabilizowanym pañstwie. Dzisiaj ju¿ z tego stanu wycho-
dzimy i trzeba absolutnie wróciæ do dobrej komunikacji ze œrodowiskami lewi-
cy spo³ecznej i takich dzia³añ, które bêd¹ upewnia³y te œrodowiska, ¿e chcemy
razem budowaæ programy, rozwi¹zywaæ problemy.

To dotyczy œrodowisk kultury, licznych œrodowisk intelektualnych, spo³ecz-
noœci akademickich, z którymi trzeba rozmawiaæ, przekonywaæ do swoich
intencji, dzia³aæ w ich interesie. Ja w swojej dzia³alnoœci najwiêcej czasu po-
œwiêcam œrodowiskom, które zw¹tpi³y w lewicê, marginesem dla mnie s¹ spot-
kania z ludŸmi przekonanymi.

Grzegorz Pieñkowski: Mówi³ pan o rozbiciu lewicy. To rozbicie jest widocz-
ne teraz, w momencie kiedy s¹ tworzone listy kandydatów do Europarlamentu
i jest to rozbicie, powiedzia³bym, dosyæ powa¿ne, g³êbokie. Dzisiaj na przyk³ad,
w pewnej gazecie zobaczy³em wywiad, który zaczyna³ siê od s³ów: „Czujê siê
Polakiem i jestem Polakiem”. Pod spodem by³o zdjêcie bardzo sympatycznej
czarnej twarzy i zaczyna³ siê tekst wywiadu od s³ów: „Czu³em siê lewicowcem,
kiedy jeszcze by³em w Kongu”. Nie jestem przeciwny obecnoœci ludzi ró¿nych
ras w naszym kraju. Jestem jak najbardziej za. Tylko czy to nie prowadzi do
sytuacji, ¿e raptem na liœcie lewicowej znajdzie siê ktoœ, kogo bêdzie siê w pew-
nym momencie oceniaæ analogicznie jak zdobywczyniê z³otych ust za poprze-
dni rok wœród pos³ów. Je¿eli ktoœ, kto ma reprezentowaæ Polskê w europarla-
mencie, to moim zdaniem powinien byæ to ktoœ, kto jest jednak przedstawicie-
lem spo³ecznoœci polskiej. I to tej spo³ecznoœci rozpoznawalnej. I tutaj moje
pytanie: w jaki sposób s¹ typowani kandydaci do list?

Jerzy Szmajdziñski: Zakazywaæ ludziom, którzy maj¹ obywatelstwo pol-
skie, kandydowania w wyborach, czy reprezentowania Polski? No to mamy
spór miêdzy sob¹.

Grzegorz Pieñkowski: Ja nie mówiê o zakazaniu kandydowania, ja mówiê
o tworzeniu list.

Jerzy Szmajdziñski: Cz³owiek ten mieszka w Polsce, ma polskie obywatel-
stwo, zna kilka jêzyków i ma w œrodowisku dobr¹ opiniê. W zwi¹zku z tym nie
mogê uznaæ, ¿e to b³êdna decyzja. Jeœli ktoœ jest aktywny w partii, aktywny
w œrodowisku, to nie mo¿na uznaæ, ¿e nie mo¿e kandydowaæ. Na marginesie
wa¿na, jak s¹dzê, uwaga. Otó¿ od kilku tygodni tworzy siê takie wra¿enie, ¿e bê-
dzie jedna reprezentacja Polski w Parlamencie Europejskim. Nie, w Parlamen-
cie Europejskim nie ma jednej reprezentacji Polski. Tam rz¹dz¹ frakcje poli-
tyczne, tak jak w parlamencie polskim. Nie ma zebrañ 27 pañstw Unii Europej-
skiej, tylko s¹ zebrania i decyzje frakcji parlamentarnych. My jesteœmy we frak-
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cji socjalistycznej. Ró¿nica miêdzy nami a tzw. list¹ Rosatiego polega na tym, ¿e
my jesteœmy jednoczeœnie cz³onkami frakcji europejskich socjalistów, która
przyjê³a na wybory do europarlamentu has³o: „Cz³owiek po pierwsze”, cz³o-
wiek jest najwa¿niejszy. Jego losy maj¹ byæ w centrum zainteresowania. W ko-
lejnej projekcji bud¿etowej 2013–2020, w Europie bêd¹ wprowadzane standar-
dy polityki spo³ecznej w³aœnie w tym duchu, czyli Europa socjalna z wszystkimi
konsekwencjami. Wiadomo, ¿e do tej frakcji trafi¹ ludzie z naszej listy. Z listy
Rosatiego trafi¹ do trzech frakcji; jedni do socjalistycznej, drudzy do liberalnej,
pod sztandarami partii liberalnej, która uwa¿a, ¿e priorytetem jest gospodarka,
nie spo³eczna gospodarka rynkowa, tylko wolnoœæ gospodarcza. Jak najmniej
obecnoœci pañstwa. Prywatyzacja i komercjalizacja s¹ oczywistymi wyznaczni-
kami tej polityki. Trzeci¹ grupê stanowi¹ ci, którzy trafi¹ do partii zielonych.
Ludzie z listy Rosatiego bêd¹ w trzech zupe³nie innych frakcjach i bêd¹ g³oso-
waæ w ró¿ny sposób w tych samych sprawach. Bêdziemy pokazywaæ w tej kam-
panii wyborczej, ¿e mamy do czynienia ze schizofreni¹ polityczn¹, ¿e mamy do
czynienia z frontem jednoœci narodu Rosatiego i z frontem jednoœci narodu
Donalda Tuska, bo g³osuj¹c na Danutê Hubner w Warszawie, g³osujesz na
Mariana Krzaklewskiego. A to ju¿ jest, mam nadziejê, dla ludzi lewicy, którzy
zag³osowali na Platformê Obywatelsk¹ 18 miesiêcy temu po to, ¿eby PiS odsu-
n¹æ od w³adzy wystarczaj¹cy sygna³. Nie mam do nich pretensji za g³osowanie
wtedy na PO. Oni musieli mieæ pewnoœæ, ¿e PiS zostanie odsuniêty od w³adzy.
A ta pewnoœæ musia³a oznaczaæ, ¿e Platforma musi wygraæ. Musi wygraæ dosyæ
wysoko, bo inaczej Kaczyñski powierzy misjê tworzenia rz¹du innemu Kaczyñ-
skiemu, a ten mo¿e wtedy dokonaæ podzia³u Platformy Obywatelskiej na czêœæ
propisowsk¹ i mielibyœmy kontynuacjê, w trochê zmienionej formie, rz¹dów
PiS — u. Dzisiaj powrót do lewicy nie oznacza powrotu PiS — u do w³adzy.
Ró¿nymi dzia³aniami, które podejmujemy w Sejmie dajemy dowody na to, ¿e
mo¿emy wspó³pracowaæ, ¿e jesteœmy zdolni do wspó³pracy, ¿e obiektywne
zu¿ycie siê dzisiejszej w³adzy nie musi oznaczaæ powrotu PiS — u do w³adzy.
Wybory europejskie powinny byæ sygna³em dla Platformy Obywatelskiej, ¿e
z rz¹dzeniem nie idzie im najlepiej. S¹dzê, ¿e zas³uguj¹ na tak¹ ¿ó³t¹ kartkê.
A z drugiej strony chcemy zrobiæ wszystko co mo¿liwe, ¿eby nast¹pi³ przyrost
poparcia dla lewicy. I mo¿na bezpiecznie wróciæ do programu: cz³owiek naj-
wa¿niejszy, polityka spo³eczna najwa¿niejsza, edukacja, kultura, nauka, s³u¿ba
zdrowia dostêpna dla cz³owieka i standardy europejskie, które w Polsce trzeba
by wprowadziæ w tych sprawach. To mo¿e przywróciæ nadziejê, ¿e Polska mo¿e
rozwijaæ siê w zrównowa¿ony sposób. Mam nadzieje, ¿e Marian Krzaklewski
i Jerzy Buzek na listach wyborczych to ostrze¿enie ludzi lewicy przed Platform¹
Obywatelsk¹.

Maciej Molenda: Czy nie uwa¿a pan, ¿e Sojusz Lewicy Demokratycznej,
powinien znikn¹æ z rynku politycznego?
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Jerzy Szmajdziñski: Po to, ¿eby nikt nie broni³ przez parê lat nikogo, ¿ad-
nych ludzi, ¿adnych œrodowisk?

Maciej Molenda: Nie znam siê na polityce, poniewa¿ mnie to za bardzo nie
interesuje, ale proszê zwróciæ uwagê, ¿e te same twarze co chwilê siê pojawiaj¹
w ró¿nych nazwach. Czy nie nale¿a³oby zmieniæ nazwy?

Jerzy Szmajdziñski: Z przykroœci¹ muszê pana poinformowaæ, ¿e pos³ugu-
je siê pan niepe³n¹ prawd¹. Dwa razy wystêpowa³ Sojusz Lewicy Demokratycz-
nej. Raz jako Komitet Wyborczy w roku ’93, a raz jako partia polityczna i koali-
cja w roku 2001. Wie pan, mamy coœ takiego, ka¿dy z nas, o sobie te¿ mówiê, ¿e
nam siê wydaje, ¿e to s¹ ci¹gle te same twarze. Ale w Sejmie jest tylko 12 osób
z Sejmu z roku ’91. W Polsce zmiany w klasie politycznej s¹ gigantyczne. W wa-
szych instytucjach kadrowo, jak w ka¿dym zak³adzie pracy, ma³o siê zmienia,
ale w polityce zmieni³o siê po prostu strasznie. To nie s¹ te same twarze, ale jeœli
kilka jest po lewej stronie to i s¹ po prawej stronie. Tylko po lewej stronie dzisiaj
szefem klubu jest ktoœ, kto ma 35 lat, a szefem partii ktoœ, kto te¿ ma 35 lat. Ja
im mówiê: nie walczcie z sob¹, bo to nie ma sensu. Za 10 lat wy bêdziecie mieli
po 45 lat i bêdziecie m³odzi w polityce, a o braciach Kaczyñskich ju¿ nie bêdzie-
my pamiêtaæ. Pamiêæ jest dosyæ krótka. Wiêc wiele siê zmieni³o. Pan widzi
Józefa Oleksego. Jego ju¿ u nas nie ma, poniewa¿ wszystko, co mia³ do powie-
dzenia, powiedzia³ Gudzowatemu. Leszek Miler wykaza³ siê niecierpliwoœci¹,
ale widzi go pan czêsto. Co 3 dni jest w TVN24 itd. A gdyby wykaza³ siê cierpli-
woœci¹, to teraz w wyborach do europarlementu, czy za 2 lata w wyborach do
parlamentu polskiego dosta³by tyle poparcia, co Jerzy Buzek, bo nie by³ gor-
szym a lepszym premierem od Buzka. Ale Buzek Jerzy na 3 lata odszed³. Nie
by³o go. To jest oczywiœcie trudne. On nie potrafi³ zrezygnowaæ, bo uzna³, ¿e
jeœli by³y b³êdy, to te b³êdy rozk³adaj¹ siê na innych. Nikt nie mówi o winie. Tyl-
ko po prostu by³y sprawy, za które ponosi³ odpowiedzialnoœæ tylko on. Wy³¹cz-
nie. To on podj¹³ decyzjê, ¿e sprawy Rywina nie skieruje od razu do prokuratu-
ry a nie ja. I ta sprawa i niebywa³a si³a mediów, która temu towarzyszy³a, zabi³a
poparcie dla nas i zniszczy³a wielki dorobek, którym po pierwsze by³o wyjœcie
z kryzysu, z zerowego wzrostu gospodarczego, a po drugie wejœcie do Unii
Europejskiej. To dwa historyczne wydarzenia To jego rz¹d przyj¹³ rozwi¹zania,
które ratuj¹ natychmiast, po kilku miesi¹cach, 1000 firm zagro¿onych bankruc-
twem, utrat¹ rentownoœci i to on i jego rz¹d przeprowadzaj¹ negocjacje doty-
cz¹ce traktatu akcesyjnego. To jest wydarzeniem historycznym z punktu widze-
nia zmian, które w Polsce w konsekwencji nastêpuj¹. Te 5 lat, bo tyle minie
w³aœnie w maju faktycznej obecnoœci w Unii, to s¹ zmiany szalone i za to nie ma
¿adnej premii. Przez to, ¿e kilka spraw tak tragicznie zosta³o przeprowadzo-
nych, przy ca³ej wrogoœci mediów. I przy braku komunikacji ze spo³eczeñ-
stwem, wyjaœniania polityki, któr¹ siê prowadzi. Weszliœmy w stan, w jakim
trwamy do dzisiaj.
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Jan Budkiewicz: Niedawno w „Gazecie Wyborczej” by³a rozmowa, któr¹
na pewno wszyscy znaj¹, gdzie z jednej strony by³ pytany Donald Tusk a z dru-
giej strony Tadeusz Mazowiecki. Wygl¹da³o na to, przynajmniej w podtekœcie,
¿e gdyby ktoœ wysun¹³ Mazowieckiego na prezydenta to mia³by on szansê wy-
graæ z Donaldem Tuskiem? Czy to móg³by byæ kandydat, na którego ludzie
chcieliby g³osowaæ?

Jerzy Szmajdziñski: Ludzie nie zag³osuj¹ na Tadeusza Mazowieckiego. Ju¿
na niego g³osowano jako na kandydata na prezydenta. Przegra³ z Tymiñskim.
Tego typu polityk, to mo¿e tak, ale on sam by siê nie zgodzi³. On ma ju¿ ponad
80 lat. Powtórki z kariery kanclerza Niemiec Adenauera w Polsce nie bêdzie.

Jerzy Doliñski: Pierwsze pytanie. Dlaczego Lewica nie ma prasy? Dlaczego
tak nêdzna i graficznie nieefektowna jest „Trybuna”? Dlaczego SLD nie ma
œrodków przekazu, które by mówi³y do ludzi w uczciwy, lewicowy sposób? I pyta-
nie drugie: Jak na pana marsza³ka intuicjê, bo mówiliœmy bardzo ogólnikowo
o gospodarce, jak d³ugo mo¿e potrwaæ kryzys i jak siê do tego ustosunkowaæ?

Jerzy Szmajdziñski: Z mediami, niestety to jest pora¿ka nas wszystkich.
W czasach, kiedy by³o lepiej, nikt nie zainwestowa³. W³aœciciel nie chcia³ siê po-
zbyæ „Trybuny”, nie chcia³ sprzedaæ, nikt inny nie chce wchodziæ do spó³ki,
zw³aszcza, ¿e prawdziwy w³aœciciel dzisiaj jest poza granicami, poszukiwany.
Ale te¿ s¹ takie sytuacje, które pokazuj¹, ¿e ludzie lewicy to ludzie bardzo
otwarci. Redaktor Kwiatkowski dosta³ program w telewizji i dba bardzo, ¿eby
wszyscy byli. Kolega Szubartowicz dosta³ program Pryzmat i wszyscy maj¹ byæ.
Mo¿na siê za³amaæ. Bo w programie „Warto rozmawiaæ” pana Pospieszalskie-
go, teoretycznie wszyscy s¹ ale praktycznie… No i dzisiaj, jeœli czegoœ oczeki-
waæ od tych ludzi to w³aœnie tego, ¿eby tej dominacji prawicowej po³o¿yli tamê.
Ale oni s¹ ludŸmi lewicy, wiêc tak rzetelni i obiektywni, ¿e w konsekwencji tego
obiektywizmu w jego programie nasza obecnoœæ to jakieœ 3%, a 97% innych.
No i co, wspieraæ to wszystko?

Co do kryzysu, to ju¿ nawet rz¹d mówi, ¿e kryzys jest. Ale to nic jeszcze dla
rz¹du nie oznacza. Dalej obowi¹zuje to samo i za dwa miesi¹ce dalej bêdziemy
ciêli kolejne wydatki bud¿etowe, bo nic siê nie robi po stronie dochodowej.
W zwi¹zku z tym tn¹c wydatki bud¿etowe de facto generuje siê kolejne impulsy
recesyjne. Kolejne impulsy spowalniaj¹ce gospodarkê. Bo nie ma zamówieñ,
nie ma zakupów, a w czasach kryzysu to rz¹d jest najlepszym p³atnikiem, naj-
lepszym inwestorem i rz¹d powinien to robiæ. Jak siê wzmacnia sektor banko-
wy, to pieni¹dze powinny byæ oznaczone, ¿e ten bank, przyjmuj¹c wsparcie, ma
obowi¹zek, udzielaæ kredytów na okreœlone przez rz¹d na liœcie priorytetowej
cele. To mog¹ byæ prace budowlano-monta¿owe, inwestycje infrastrukturalne
w ochronie œrodowiska. A nawet takie roboty, ¿e siê remontuje domy kultury,
przedszkola odtwarza, szko³y remontuje i modernizuje. To na to siê zaci¹ga
kredyty, a pañstwo powinno podtrzymywaæ potencja³ przedsiêbiorstw budow-
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lano-monta¿owych, remontowych i wszelkich innych. Nie ma takich dzia³añ,
nie ma tych dzia³añ po stronie kreuj¹cej dochody do bud¿etu pañstwa. Do tego
trzeba do³o¿yæ wzrost inflacji i niezadowolenie, z którym mamy dzisiaj do czy-
nienia. Przed nami dopiero bardzo trudne miesi¹ce, a rz¹d nie zamieni³ siê
w sztab antykryzysowy. Nie ma ¿adnego porozumienia miêdzy ministrem fi-
nansów a gospodarki. Minister rozwoju regionalnego nie jest menad¿erem,
a jest ksiêgowym. Minister infrastruktury, minister rozwoju regionalnego, któ-
ry dysponuje wszystkimi pieniêdzmi unijnymi, to powinni byæ najwiêksi mene-
d¿erowie w tym rz¹dzie. Dzia³aj¹cy elastycznie, wykorzystuj¹cy te pieni¹dze
przez maria¿e œrodków unijnych, œrodków samorz¹dowych, œrodków prywat-
nych, a nie pilnuj¹cy statystycznych procedur. Jeœli pada firma w mieœcie i jest
to jedyna du¿a firma w tym mieœcie, w £apach, w Starachowicach, w Kroœnie, to
wiadomo, ¿e musi nast¹piæ weryfikacja tego, co mo¿na zrealizowaæ w tym œro-
dowisku natychmiast, przy pomocy œrodków unijnych. Nie ma takiego dzia³a-
nia, nie ma sztabu. Rz¹d nie jest sztabem. S³uchacie tych ró¿nych goœci, a oni
mówi¹: czekamy, kiedy Obama sobie poradzi, a jak sobie Obama poradzi, to
tsunami rozwoju sp³ynie i na nas. Na razie sp³ynie na nas tsunami niedorozwoju
i p³ynie do nas z pó³rocznym opóŸnieniem w stosunku do Niemiec, do Francji,
do innych europejskich krajów. Czyli wiadomo, co siê wydarzy. Tylko trzeba
mieæ gotowe rozwi¹zania na przyjœcie tych negatywnych zjawisk. A tego nie wi-
daæ. A skutki o¿ywienia w Stanach Zjednoczonych bêd¹ widoczne w Polsce
póŸniej ni¿ skutki kryzysu. Odbudowa zdolnoœci importowej gospodarki nie-
mieckiej, w której jedna czwarta polskiego eksportu jest lokowana, mo¿e —
w stosunku do nas — trwaæ lata, a nie miesi¹ce czy tygodnie. A na pytanie, co siê
robi, ¿eby wejœæ na rynek bia³oruski i dalsze rynki wschodnie nie ma pozytywnej
odpowiedzi. Nic siê nie robi, bo mamy inne priorytety. Wpierw £ukaszenko
musi wprowadziæ zachodni¹ demokracjê, a póŸniej bêdziemy wspó³pracowaæ.
Obawiam siê, ¿e proces budowania demokratycznej Bia³orusi mo¿e potrwaæ
i za naszej kadencji siê nie skoñczy. Poza tym wydaje siê, ¿e i u £ukaszenki Za-
chód bêdzie wczeœniej ni¿ Polska.

B¹dŸmy jednak dobrej myœli. Naprawdê mo¿e byæ lepiej i mam nadziejê, ¿e
bêdzie lepiej. To wszystko, o czym mówicie jest bardzo wa¿ne. Ja wiem, ¿e jest
te¿ przygnêbiaj¹ce i takie, ¿e mo¿e momentami odbieraæ chêæ do dzia³ania, ale
b¹dŸmy dobrej myœli. A w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê œwiêtami ¿yczê Pañstwu
spokojnych dni. Wszystkiego dobrego. Mam nadziejê, ¿e siê jeszcze spotkamy.

Jan Budkiewicz: Uzupe³niaj¹c koñcow¹ czêœæ naszego spotkania chcê powie-
dzieæ, ¿e ten Pa³acyk i spotkania w Federacji maj¹ dobr¹ tradycjê. Kiedy zaprosili-
œmy Aleksandra Kwaœniewskiego — zosta³ prezydentem, jak Leszka Millera —
zosta³ premierem. Czego Ci ¿yczyæ dzisiaj — prezydenta czy premiera?

Jerzy Szmajdziñski: Wszystkiego dobrego!
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W³adze Federacji ZZPKiS

1. Jan Budkiewicz przewodnicz¹cy œrodowisko Kinematografia (Warszawa)
2. Jerzy Doliñski wiceprzew. Inst. Art. (Bydgoszcz)
3. Ma³gorzata Grodzicka wiceprzew. Biblioteki (Kielce)

Cz³onkowie Prezydium Zgromadzenia Del. Zw.
4. Barbara Biernat œrodowisko Szkol. Art. (Kraków)
5. W³adys³aw Dudaczyk Biblioteki (Bydgoszcz)
6. Maciej Molenda Inst. Art. (Warszawa)
7. Grzegorz Pieñkowski Kinematografia (Warszawa)
8. Andrzej Salamoñski Muzea (Kraków)
9. Danuta Sobolewska Domy Kultury (Olsztyn)

Cz³onkowie Zgromadzenia Delegatów
10. Urszula Derendarz œrodowisko Biblioteki (Piotrków Trybunalski)
11. Bogus³awa Grzybowska Inst. Art. (S³upsk)
12. Roman Kaczmarek Biblioteki (Poznañ)
13. Krystyna Kucharska-Ga³êzowska Biblioteki (Wa³brzych)
14. Grzegorz Kurek Muzea (Kielce)
15. Czes³aw Kurka Domy Kultury (Sieradz)
16. Anna Miszczak Biblioteki (Che³m)
15. Anna Niemczak Domy Kultury (Przemyœl)
16. Leszek Józef Sibila Muzea (Kraków)

Komisja Rewizyjna
1. Maciej Kêdzierski przewodnicz¹cy œrodowisko Inst. Art. (Sosnowiec)
2. Sylwester Wieczorkowski wiceprzew. Biblioteki (Warszawa)
3. El¿bieta Kruk sekretarz Kinematografia (Warszawa)
3. Dorota Abramczyk cz³onkowie Domy Kultury (Zgierz)
4. Ma³gorzata Pawlik Muzea (Chêciny)
5. Bogumi³a W³odarczyk Szkol. Art. (£ódŸ)

Krajowy Rejestr S¹dowy Nr 0000122711

Uwaga!
Doradca do spraw zwi¹zkowych — Anatol Wasiljew

dy¿uruje w poniedzia³ki i czwartki w godz. 10.00–16.00

Telefony: 0–22 621–43–81 lub 629–40–81


