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Szkoła bez polityki

REFORMA W CHILE PRZYSZŁOŚĆ

Od początku lat osiemdziesiątych Chilijczycy
odkładają część swoich aktualnie zarabia-
nych pieniędzy na swoją własną emeryturę.
Ile sobie odłożą, tyle wykorzystają na sta-
rość. Cudownie proste wydawało się to na-
iwnemu laikowi. Generację później, ten
zachwalany system emerytalny wykazuje
oznaki starzenia. Prognozy wykazały, że wy-
sokość emerytury będzie rozczarowująca dla
wielu płatników.  

– Chcemy, by przestrzeń społecz-
na dialogu edukacyjnego posze-
rzyła się o tych, którzy – mówiąc
biznesowo – są naszymi klientami,
czyli o uczniów i ich rodziców. Dla-
tego proponujemy nowy system
oceny szkół, który je odpolityczni,
a rodzicom pozwoli mieć dostęp
do obiektywnej oceny miejsca, 
w którym uczą się ich dzieci.

System jak OFE,
niedoskonały

Nikt nie ma prawa zawiesić działania państwa polskiego i wprawić go
w stan permanentnej traumy politycznej po katastrofie, bo my przed
Polakami odpowiadamy za to, żeby pozycja Polski nie podupadła, za
to, żeby ład wewnętrzny był, na ile to jest możliwe, stabilny i żeby pań-
stwo polskie funkcjonowało.

str. 3, 4, 5

Grabarczyk odpowiada

Proszę
wsiadać,
jedziemy!

Lepsza prawda
i pokój niż wojna

Za przyczyną jednego zdjęcia człowieka
wchodzącego przez okno do wagonu,
zdjęcia pokazywanego dziesiątki razy, wy-
buchła gigantyczna awantura o tłok w po-
ciągach w okresie posylwestrowym.
Wcześniej awantura jeszcze większa wy-
buchła z powodu braku organizacji przy
wprowadzaniu nowych rozkładów jazdy.
Ministrowi infrastruktury czyni się zarzuty,
że zabraknie dróg, którymi będzie można
przemieszczać się w okresie Euro 2012.  

– Inwestycje są widoczne, ale jedna niefortunna
zmiana rozkładu grzebie wszelkie osiągnięcia
i dowiadujemy się wyłącznie, że ileś tam osób
stoi w sylwestra na peronach. 
– Mogę przywołać notatki prasowe 

i okaże się, że 20 proc. francuskich TGV
zostało unieruchomionych w czasie ataku
zimy.  Ludzie koczowali na dworcach w
Niemczech. Podobnie było w krajach
skandynawskich, które z reguły dobrze
radzą sobie zimą. To nie zwalnia nas z od-
powiedzialności. Podkreślam – kolej mu-
si być niezawodna. Tylko wtedy odzyska
na stałe klientów, którzy zaczynają wybie-
rać inne środki transportu.

– A może warto głośniej mówić o dokonaniach 
i głośniej się bronić. Kiedy otworzymy dowolną

gazetę dowiadujemy się, że jesteśmy w dra-
matycznej sytuacji. Na Euro donikąd nie doje-
dziemy, bo nie będzie dróg.

– Dlaczego?

– Tak mówią, tak piszą.
– My mówimy, że będzie inaczej!

– Ale was nie słychać!
– Być może warto bardziej stawiać

na PR. Kupujemy nowoczesne składy
Pendolino. Żeby spółka mogła zapłacić
za produkcję tych pociągów, musi mieć
gwarancję. Część środków otrzyma 
z UE, ale na część musi zaciągnąć kre-
dyt. Przygotowaliśmy wieloletnia umo-
wę na świadczenie usług transpor-
towych przez Intercity. Rada Ministrów
przyjęła uchwałę zatwierdzającą tę
umowę. Ja już parafowałem tę umowę,
musi być ona notyfikowana w Komisji
Europejskiej. Modernizujemy w tej
chwili 1200 km, mamy podpisane
umowy na modernizację 1700 km linii.
Po raz pierwszy na dużą skalę przebu-
dowujemy i modernizujemy dworce.
Najwspanialszym osiągnięciem jest
dworzec w Tarnowie. Prawdziwa pe-
rełka. Dworzec, który ma 100 lat, wy-
gląda jak nowy. więcej na str. 6, 7, 8, 9

więcej na str. 10, 11więcej na str. 13
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MAK do wciskania ludziom kitu

O
pozycja jest teraz już całkowi-
cie pewna, że premier Tusk po-
pełnił karygodny błąd, oddając

śledztwo Rosjanom. Należało wziąć
sprawy w nasze, polskie ręce, zacząć od
przejęcia kontroli na lotnisku w Smo-
leńsku, obsadzić komandosami wszyst-
kie najbliższe obiekty wojskowe i wez-
wać w trybie pilnym do Warszawy na
przesłuchanie ob. Putina i ob. Mied-
wiediewa. By jednak nie popadać z żą-
daniami w przesadę, można było dać
im możliwość, by oświadczenia, że się
przyznają, przysłali pocztą. 

Raport MAK-u okazał się do kitu.
Kit do wciskania. Wciskanie trwa.

Jarosław Kaczyński w TVN 24 po-
tępił Donalda Tuska za to, że ten dał się
uściskać Putinowi. JK by się nie dał.
Tak bym się zachowywał – powiedział
– że Putin by się nie ośmielił. Bliższych
szczegółów tego zachowania JK nie

ujawnił, można jedynie snuć domysły.
Ale ponieważ – jak oświadczył tego sa-
mego dnia w Sejmie – Rosja jest pań-
stwem słabym, pewnie wystarczyłoby
tupnięcie nogą. Albo dyskretne „paszoł!”  

Jarosław Kaczyński w swym come
backu’u na antenie TVN 24 zabłysnął
też wysoką formą jako artysta komik.
Co prawda w dowcipie o stosunku za-
jąca z niedźwiedziem  poskąpił widzom
pointy, za to w kolejnym żarciku już
dość dokładnie zasugerował, kto komu
wchodził i gdzie. Boki zrywać.

Należy tu podkreślić odwagę i bez-
kompromisowość artysty przedkładają-
cego sztukę ponad wszelkie konwenanse
i ograniczenia kulturowe, ponieważ te-
matem rozmowy, w której padły powy-
ższe żarty była katastrofa smoleńska.

Do grup zawodowych jak: biznes-
meni, lekarze, większość dziennikarzy
(choć na pewno nie wszyscy), które są

gotowe do natychmiastowej emigracji 
w wypadku gdyby PiS wrócił do wła-
dzy, dołączyła właśnie grupa ekspertów
lotniczych. Prezes powiedział, że po-
winny się nimi zająć służby specjalne.
A skoro powinny, to wiadomo że się
zajmą, gdy tylko zostaną odzyskane.
Chyba że też wyemigrują.  

W rozpoczętych po ogłoszeniu ra-
portu MAK zawodach posłów PiS-u
pod hasłem „Kto najlepiej podliże się
prezesowi, by znaleźć się wysoko na lis-
tach wyborczych?” prowadzi na razie
Beata Kempa. Przypuszcza się, że pre-
zes punktował wysoko pytanie Kempy 
o wieżę kontrolną, która prowadzi
Tuska i wyjątkowo smaczną uwagę o
medialnym strzale w tył głowy.  

Dopiero na drugim miejscu – co jest
pewnym zaskoczeniem – plasuje się na
razie Antoni Macierewicz za okrzyk, że
w całej historii Polski nie było takiego

zaprzaństwa. Otrzymał notę obniżoną
nie za – jak by ktoś mógł podejrzewać –
przekroczenie granic prawdopodobień-
stwa, bo takowe nie istnieją, ale za uży-
cie słowa „zaprzaństwo”. Dla elektoratu
docelowego mogło być ono za mało zro-
zumiałe.

Wśród polityków wszystkich opcji,
a także dziennikarzy i komentatorów,
nagłą, ogromną karierę zrobiło słowo
„narracja”. 

Jest narracja rosyjska, narracja
polska, ktoś się wpisuje w narrację
rządu, ktoś inny pochwala narrację
PiS-u, lub przeciwnie, narrację tę zwal-
cza. Pewien gospodarz domu, często
oglądający telewizję, na pytanie dla-
czego nie uprzątnął śniegu, powiedział: 

„To narracja tego emeryta z pierw-
szego piętra! A moja narracja jest taka,
że kurde uprzątam na bieżąco i już
miałem cztery pozytywne narracje od
administracji”.

NOTATKI BIEŻĄCE JACKA FEDOROWICZA

Mimo iż innej reakcji PiS-u na raport
MAK nie można się było spodziewać,
wolno się jednak zadziwić nad brakiem
jej logiki.  

No, bo skoro od początku wyra-
żało się daleko idącą nieufność i po-
dejrzenia o najgorszą wolę, to skąd
teraz to zdumienie? Po tym wszyst-
kim, co pisowcy na temat Rosji wypi-
sywali, można się tylko dziwić
zdumieniu i zdumiewać nad zdziwie-
niem, że raport jest taki, jaki jest.  Kto
jak kto, ale genialny strateg powinien
wiedzieć – tak jak wiedzieli wszyscy
inni – że Rosjanie będą robili
wszystko, by własny udział w tej kata-
strofie zbagatelizować i pomniejszyć,
a jeśli się da, całkiem pominąć. I tak
się stało, raport MAK nie może zdzi-
wić człowieka, który nie ma złudzeń
co do rosyjskiej polityki. 

W inną nutę uderza Anna Fotyga,
uważająca się za jedynego profesjona-
listę od spraw zagranicznych. – Dziś
czujemy na twarzach wilgoć. Czy to
łzy, czy ktoś napluł nam w pysk? 
– pyta Anna Fotyga, komentując wy-
powiedź Siergieja Ławrowa. Osobliwą
fizjologię musi mieć pani Fotyga, że
nie wie,  że minister zagraniczny in-
nego kraju usiłuje robić wrażenie. Toć
należy to do rzemiosła, o czym wypa-
dałoby wiedzieć,  zajmując byłe stano-
wisko Fotygi.  

Z innej strony znów dziw bierze,
że partia tak dumna z tego, że nie po-
zwala sobie niczego narzucić 
– zwłaszcza Rosjanom! – ma teraz
pretensję, że ci  nie nakazali samolo-
towi odlecieć. Alternatywą byłby żywy
były prezydent i wielkie pretensje, że
nie pozwolili wylądować. Najprawdo-
podobniej to właśnie brali Rosjanie

pod uwagę, konsultując się w tak ru-
tynowej sprawie jak lądowanie samo-
lotu, z samą Moskwą. 

PiS-owi ta katastrofa potrzebna
jest do przeżycia jak powietrze.  Nie
bez powodu prezes Kaczyński pusz-
cza się na najbardziej ryzykowne za-
grania, jak niedawno, gdy po-
wątpiewał, kto naprawdę leży na Wa-
welu. Nieważne co, nieważne czy
zgodne ze zdrowym rozsądkiem, the
show must go on.

Dla podtrzymania tematu  i pod-
grzewania atmosfery Jarosław Ka-
czyński jest gotów nawet ustanowić
Grób Nieznanego Pasażera na Wa-
welu. Macierewicz może sobie spo-
kojnie hasać na przedpolu z naj-
dzikszymi teoriami na temat zama-
chu. I tak nie są do sprawdzenia bez
cudu, a Jarosław Kaczyński w cuda
nie wierzy. REDAKCJA

W Platformie Obywatelskiej nowe zadania otrzymali:
Paweł Włodek, który pokieruje pracami Biura Kra-
jowego Platformy Obywatelskiej RP. Jego zastępcą

została Magdalena Lachowicz. Natomiast Krzysztof Pałasie-
wicz został szefem zespołu medialnego i będzie kierował
Platformą Internetową PO.

Paweł Włodek pracę w Biurze Krajowym Plat-
formy Obywatelskiej RP zaczął w marcu 2008 roku. W tym
okresie odpowiedzialny był za realizację i koordynację prac
Zarządu Krajowego PO RP oraz współpracę ze strukturami
regionalnymi PO. Jest absolwentem Instytutu Stosunków
Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. 

Zastępca dyrektora Biura Krajowego PO RP, Magda-
lena Lachowicz pracę w Biurze Krajowym
Platformy Obywatelskiej rozpoczęła w 2006 roku, później
była asystentem minister Julii Pitery w jej biurze poselskim.
Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego oraz Chrze-
ścijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Krzysztof Pałasiewicz w Biurze Krajo-
wym PO pracuje od maja 2005 roku. Odpowiedzialny był 
za tworzenie oraz administrację stron internetowych Plat-
formy Obywatelskiej, od 2008 był administratorem, 
a obecnie Pełnomocnikiem Krajowym Centralnego Rejestru
Członków PO RP.

Pamiętajmy o tragedii na Haiti

Nowe zadania w Platformie Obywatelskiej

Mija rok od potężnego trzęsienia
ziemi  na Haiti. Przyjaciele i do-
broczyńcy Fundacji Polska-Haiti,

spotkali się, żeby dodać sobie siły i aby
wspierać Fundację i jej założycielkę Zofię
Pinchenet-Witucką.
Fundacja wyrosła z akcji, która nazywała
się „W imię solidarności z Haiti”. Do Zofii
Pinchenet-Wituckiej, której ojciec jest
Haitańczykiem, zaczęli dzwonić znajomi
deklarując chęć pomocy ofiarom trzęsie-
nia. Dzięki nim udało się przygotować 
i przeprowadzić akcję medialną. Nieod-
płatnie nakręcono i wyemitowano w te-
lewizji publicznej, w Polsacie i TVN spoty
z prośbą o pomoc. Do akcji włączył się
Caritas i udzielił swojego konta. Po za-
kończeniu akcji jej autorzy zarejestrowali
Fundację Polska-Haiti. W fundacji pra-
cują 3 osoby,  a grono wolontariuszy liczy
ok. 60. Są wśród nich księgowe, praw-
nicy, pracownicy mediów. Niewielkie
rozmiary fundacji, zdaniem jej szefowej,
ułatwiają działanie.
– Możemy dotrzeć bezpośrednio do od-
biorców. Każda duża organizacja musi
przejść przez inną instytucję, która ją
nadzoruje. Ze względu na potrzebę we-
ryfikacji, do współpracy poprosiliśmy
nuncjusza apostolskiego na Haiti biskupa
Bernadito Auza. To jeden z nielicznych
ośrodków decyzyjnych na Haiti, ponie-
waż w związku z kryzysem państwa
wiele rzeczy nie funkcjonuje jak po-

winno. Nuncjusz wskazał nam szkołę
sióstr Franciszkanek w Port-au-Prince.
Myśmy najpierw ufundowały 53 stypen-
dia dla dziewczynek, których rodzice nie
byli w stanie opłacać ich edukacji – opo-
wiada Zofia Pinchenet-Witucka.
Członkowie Fundacji kilkakrotnie  za
własne pieniądze odwiedzili Haiti. Efek-
tem są kolejne cele, na które Fundacja
zbiera pieniądze. Teraz na odbudowę
wiejskiej szkoły i zrujnowanej studni.
– Będziemy kopać studnię razem z fun-
dacją Studnie Nadziei. To jest fundacja
kilku prywatnych osób w Warszawie,
która zdecydowała się nas wesprzeć.
Może uda nam się zebrać troszkę więcej
środków, żeby lepiej wyposażyć szkołę –
mówi Zofia Pinchenet-Witucka.
Wszystkich zainteresowanych działalno-
ścią i skorych do wsparcia celów Funda-
cji Polska-Haiti jej szefowa zaprasza na
stronę internetową: 
www.polska-haiti.org

FOTO FRANCOIS
PESANT/POLARIS/EN

Wystąpienie Anodiny nie powinno dziwić
kogoś, kto z góry zakłada złą wolę 
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Rząd po katastrofie działał zgodnie z polską racją stanu

Dla Polski najważniejsza
jest kompletna prawda

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sza-
nowne Panie Posłanki! Szanowni Pano-
wie Posłowie! 

(..)Dziś jest chyba najwyższy czas,
aby spróbować wspólnie podsumo-
wać to, co się stało po 10 kwietnia,
jaki był bieg spraw publicznych, w jaki
sposób w trakcie tych dramatycznych
tygodni i miesięcy przedstawiały się
polska racja stanu, polska pozycja
międzynarodowa, dochodzenie, jak to
wszystko wpływało na kondycję na-
szego państwa. (…)

Musieliśmy w trybie natychmias-
towym podejmować decyzje, które
przede wszystkim dawały możliwość
wygrania prawdy o katastrofie. Od
pierwszych godzin kluczową kwestią
było zastosowanie takich procedur 
i metod działania, które pozwoliłyby
natychmiast przystąpić do kompleto-
wania informacji, dokumentacji, do-
wodów, poszlak, tak aby było
możliwe osiągnięcie maksimum wie-
dzy, aby było możliwe poznanie
prawdy na temat okoliczności i przy-
czyn katastrofy.

Było  też drugie zadanie, które 
– podobnie jak to pierwsze – dziś jest
równie aktualne jak wówczas, 10
kwietnia, czyli jak prowadzić te
sprawy, jednocześnie mając na uwa-
dze interes Polski, polską rację stanu,
konsekwentnie działać na rzecz pol-
skiego bezpieczeństwa, polskiej silnej

pozycji, a więc wygrać prawdę i rów-
nocześnie wygrać pokój. Wygrać to,
co dla Polski tak bezcenne, również ze
względu na sąsiedztwo, w jakim przy-
szło Polakom żyć. 

Te dwa zadania po 10 kwietnia
wymagały nadzwyczajnej koncentra-
cji i szybkiego działania. Tym bardziej
że, o czym za chwilę powiem trochę
więcej, nie wszyscy wokół i nie
wszyscy w Polsce uznali, że po 10
kwietnia te dwa zadania, te dwa cele
są ważne, że równocześnie rząd Pol-
ski odpowiada za to i musi działać na
rzecz zdobycia wszystkich informacji,
a więc na rzecz wygrania prawdy 
o katastrofie smoleńskiej, i że jedno-
cześnie to polski rząd jest odpowie-
dzialny za to, aby nie narazić na
szwank narodowego interesu, polskiej
racji stanu. Powiedziałbym więcej, już
od pierwszych godzin po katastrofie
smoleńskiej potęgowało się nie tylko
moje, jak sądzę, wrażenie, że istnieją
inne poglądy, inne interesy polityczne
niż te, które my określiliśmy jako
priorytetowe, tzn. nie wszyscy byli za-
interesowani pełną prawdą o kata-
strofie smoleńskiej i zdecydowanie
nie wszyscy byli zainteresowani tym,
aby katastrofa smoleńska nie przero-
dziła się także w katastrofę w rela-
cjach pomiędzy Polską a jej
sąsiadami, w tym z Federacją Rosyj-
ską. Dlatego te zadania były nie tylko
tak ważne, ale i tak trudne. 

I trzecie zadanie, oczywiste.
Mimo tego, co przeżywaliśmy, mimo
straty, także okrutnej w sensie aryt-
metycznym, dziesiątkującej szeroko
pojęte polskie przywództwo poli-
tyczne, najważniejsze instytucje pań-
stwa, śmierci prezydenta, wielu
najwyższych urzędników państwo-
wych, liderów parlamentarnych, to
wszystko nakładało na nas także obo-
wiązek dbania o to, aby w Polsce nie
doszło do wstrząsu naszej demokra-
cji, aby państwo polskie przetrwało
ten krytyczny i najtrudniejszy mo-
ment bez zbędnego szwanku. Aby
utrzymać sprawność państwa i goto-
wość państwowych służb do działa-
nia, także po to, aby zrealizować te
dwa najważniejsze cele, jakie przed
sobą postawiliśmy.

Dzisiaj chcę powiedzieć to też 
z całą mocą, że nadal te zadania są ak-
tualne, a więc wygranie prawdy 
o Smoleńsku, wygranie pokoju poli-
tycznego w relacjach międzynarodo-
wych i wygranie pokoju politycznego,
elementarnej stabilizacji politycznej
wewnątrz kraju. Niestety żadne z tych
zadań nie straciło nic na swojej ak-
tualności.

(…)Tylko ktoś naiwny mógłby są-
dzić, iż do zastosowania są jakieś nad-
zwyczajne procedury, zgodnie z któ-
rymi Rosja stawiana przez niektórych
polityków w roli sprawcy, w roli wręcz
zamachowca, równocześnie wysłucha

wszystkich sugestii, oczekiwań i żą-
dań tych polityków, którzy formują
tego typu oskarżenia. Dla polskiego
rządu zadaniem nr 1 nie było udo-
wadnianie,  jak dramatycznie złym
partnerem jest Rosja, tylko co zrobić,
aby maksymalnie zabezpieczyć sku-
teczność działania polskiego w celu
udokumentowania całej prawdy o ka-
tastrofie smoleńskiej. To zadanie 
w dużej, w decydującej mierze zakoń-
czyło się sukcesem. Skompletowanie
materiałów przez polskich ekspertów,
urzędników, funkcjonariuszy, którzy
od pierwszych godzin uczestniczyli 
w wygrywaniu prawdy o Smoleńsku,
przyniosło efekty, które umożliwiają
dzisiaj polskiej komisji skompletować
raport, prezentujący bogatą, skompli-
kowaną, dramatyczną prawdę o przy-
czynach i okolicznościach katastrofy. 

Dzisiaj, kiedy słucham niektórych
polityków opozycji, zastanawiam się,
czy naprawdę wierzą w to, co mówią,
że alternatywą dla działania, jakie
podjęliśmy, mogło być działanie zasa-
dzające się na tym, że mówimy: Jeste-
ście winni śmierci naszego
prezydenta. Zorganizowaliście za-
mach, w związku z tym łaskawie
zgódźcie się na to, że my przejmiemy
wszystkie elementy dochodzenia nad
tą sprawą po to, żeby udowodnić, że
jesteście zamachowcami. 

Czy naprawdę ci, którzy formu-
łują te absurdalne tezy, wierzą w to, że

to była bezpieczna alternatywa z pun-
ktu widzenia tych dwóch celów: doj-
ścia do prawdy i zachowania silnej
pozycji Polski? Czy naprawdę nieu-
stanne podważanie tego, co robi pol-
ski rząd ma na celu zbliżenie nas do
pełnej prawdy o katastrofie smoleń-
skiej, czy też  dopadnięcie przeciw-
nika politycznego? (Oklaski) (…)Czy
na pewno jest tak, że ci, którzy wtedy
potrafili i dzisiaj potrafią artykułować,
formułować pod adresem polskiego
rządu, najbardziej drastyczne, rady-
kalne i niesprawiedliwe oceny, na-
prawdę wierzą w to, że to oznacza
większą skuteczność państwa pol-
skiego w tym trudnym procesie do-
chodzenia do prawdy? (...) 

Tego typu działania nie są zwią-
zane z wewnętrzną potrzebą wyjaś-
niania prawdy o katastrofie, tylko są
próbą wykorzystania tego, co stało się
10 kwietnia, do politycznej rozgrywki
z rządem. (…)Wydaje się rzeczą oczy-
wistą, i takie chyba było również ocze-
kiwanie wszystkich Polaków, że taka
katastrofa, niezależnie od różnic poli-
tycznych, jakie dzielą Polaków i partie
polityczne zasiadające w parlamencie,
jest takim momentem, kiedy trzeba
raczej wykazywać nadzwyczajną na-
rodową solidarność z ewidentną de-
terminacją, aby wesprzeć państwo
polskie, czy się lubi jego aktualne wła-
dze, czy nie, aby pomóc mu w przej-

Dla polskiego rządu
zadaniem nr 1 

nie było udowad-
nianie,  jak złym

partnerem jest
Rosja, tylko zabez-
pieczenie skutecz-

ności działania
polskiego w celu

udokumentowania
prawdy o katastro-

fie smoleńskiej. 
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dującej mierze 
zakończyło się 

sukcesem Premier Donald Tusk w Sejmie FOTO WITOLD ROZBICKI/REPORTER/EN
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ściu najtrudniejszego w ostatnich la-
tach okresu naszej historii.

(…) Dzisiaj mamy do dyspozycji
dwa materiały, które w wielu pun-
ktach, w wielu miejscach są zbieżne,
ale kiedy porównamy to, co polska
strona zdołała udokumentować, z ro-
syjskim wariantem, z rosyjską wersją
raportu, widać wyraźnie, że ta polska
dokumentacja pokazuje bogatszą, peł-
niejszą prawdę o okolicznościach 
i przyczynach. Uważam, że dla Polski,
dla prawdy w tej sprawie dużo lepiej
było postępować tak, aby umożliwić
polskiej stronie zdobycie możliwie
pełnej dokumentacji, niż od pierw-
szych dni demonstrować, że co praw-
da niczego nie dostaniemy, ale za to
twardo i ostro, tak godnościowo bę-
dziemy demonstrować swoją pozycję,
swoją postawę wobec państwa miej-
sca zdarzenia, wobec Rosji.

Dla mnie kluczowe wtedy było 
i jest dzisiaj pytanie – i uważam, że na
to pytanie wspólnie musimy sobie od-
powiedzieć – czy zadaniem polskiego
państwa po 10 kwietnia było, nie dba-
jąc o to, jak udokumentujemy prawdę
o katastrofie smoleńskiej, zademon-
strować to, że Rosja jest złym partne-
rem, czy stosować w sposób prze-
myślany narzędzia i instrumenty do-
stępne, zakorzenione w prawie mię-
dzynarodowym, po to, aby uzyskać
możliwie kompletny obraz zdarzeń. Ja
wówczas nie miałem i dzisiaj nie mam
wątpliwości, że dla Polski lepiej znać
prawdę i nie mieć wojny niż nie znać
prawdy i mieć wojnę. 

Czy w ciągu tych kilku miesięcy
udało się potwierdzić stabilność pol-
skiej demokracji? Tak, bez wątpienia.
Jest to zasługa tych, którzy wierzą 
w to, że katastrofa smoleńska nie po-
winna, nie musi zamienić się w per-
manentną katastrofę polityczną 
w Polsce. I ci wszyscy, którzy od 10
kwietnia do dzisiaj stabilizują państwo
polskie, mają prawo do gorzkiej, trud-
nej, ale jednak satysfakcji. Prze-
szliśmy w tym czasie także przez
wybory prezydenckie – wiadomo, jak
bardzo naznaczone emocjami związa-
nymi z katastrofą. Polska demokracja
i polskie państwo przetrwały bez
większego szwanku – również dla-
tego, że taka była presja milionów Po-
laków. Przygniatająca większość
Polaków – sądzę, że mam prawo to
powiedzieć – oczekiwała od władz
swojego państwa skutecznego dbania
o to państwo mimo bardzo krytycz-
nych okoliczności. Nikt nie miał
prawa zawiesić działania państwa pol-
skiego i wprawić go w stan perma-
nentnej traumy politycznej po
katastrofie, bo my przed Polakami
odpowiadamy za to, żeby pozycja Pol-
ski nie podupadła, za to, żeby ład we-
wnętrzny był, na ile to jest możliwe,
stabilny i żeby państwo polskie funk-
cjonowało. To ważne z punktu widze-
nia milionów ludzi, ważne dla
codziennego życia. Nie byłoby gor-
szego rezultatu – a odnosiłem i odno-
szę dzisiaj wrażenie, że niektórzy 
o takim rezultacie właśnie marzyli –
niż ten, że katastrofa smoleńska trwa
wciąż, że nie tylko musieliśmy pożeg-
nać ofiary tej katastrofy, ale że ona bę-
dzie wpływała w sposób gruntowny 

i totalny na całe życie publiczne w Pol-
sce, to znaczy, że stanie się kluczem
do radykalnej zmiany politycznej. Tu
rozbieżność interesów i poglądów
była bardzo dramatyczna, bo w naszej
ocenie trzeba było zrobić wszystko,
aby ta katastrofa nie miała innych ne-
gatywnych skutków niż ten wystar-
czająco dramatyczny, jakim była
śmierć tylu naszych rodaków, w tym
prezydenta.

(…) Ale chcę powiedzieć, że
wszyscy w Polsce mieli oczy i uszy
szeroko otwarte i widzieli, kto w ciągu
tych miesięcy chciał, aby Polska wy-
grała prawdę, pokój i stabilizację, 
a kto chciał, żeby katastrofa smoleń-
ska miała inne, negatywne skutki.

(…) Wszystkie działania, jakie po-
dejmowaliśmy, w tym zastosowanie
tych, a nie innych, narzędzi umoco-
wanych w przepisach międzynarodo-
wych, służyły temu, aby skom-
pletować prawdę, chociaż mieliśmy
świadomość, że ta prawda musi być
niewygodna i dla Rosjan, i dla Polski,
i także dla tych w Polsce, którzy dzi-
siaj najgłośniej krzyczą i najbardziej
cechują politycznie całą tę sprawę.

(…) Niezależnie od tego, ile to
kogo będzie kosztowało, rząd Polski
zadbał o to, aby prawda była kom-
pletna. Widzimy dzisiaj, że jest niewy-
godna, bo okoliczności katastrofy
pokazują w ponurym przecież świetle
cały kompleks przyczyn. Być może dla
kogoś byłoby wygodne, aby poprzes-
tać na konkluzji, że samolot spadł, bo
pomylili się piloci, którzy byli pod na-
ciskiem czy działali w atmosferze na-
cisku związanego z polityczną po-
trzebą głównego pasażera. Tak, poja-
wiały się takie sugestie, że to wyczer-
puje problem.

(…) Działaliśmy w taki sposób,
żeby nawet przez sekundę nie było
wątpliwości, że nam nie wystarczy
część prawdy, nawet jeśli ktoś mógłby
uznać, że ona jest wygodna. Ale też nie
pozwoliliśmy na to – uprzedzali mnie
także o tym wszyscy eksperci, którzy
z polskim rządem współpracowali 
– żeby szukać innej wygodnej prawdy,
na przykład dla polskiego rządu albo
dla organizatorów lotu, to znaczy, że
wszystkiemu winni są Rosjanie.
Wiem, że dla niektórych to byłaby
wygodna prawda, ale to nie byłaby też
cała prawda. Zadbałem także o to, 
i działałem w tej sprawie w sposób
przemyślany i bardzo zdetermino-

wany, żeby ciała, które w Polsce do-
chodzą do prawdy i kompletują te do-
kumentacje, nie składały się z ludzi,
którzy mogliby mieć interes w tym,
żeby prawda ujawniona w raporcie
była dla nich z kolei wygodna.

Tak, to trudne zadanie zaprezen-
tować uczciwy, kompletny materiał ze
świadomością, że partner nie musi
być zainteresowany całą prawdą, opo-
zycja w Polsce nie jest zainteresowana
całą prawdą i niektórzy urzędnicy
państwowi ze względu na zakres od-
powiedzialności też być może nie by-
liby zainteresowani całą prawdą. Dla
Polski lepsze jest coś, co jest niewy-
godne dla niektórych siedzących tu,
na tej sali, być może w Moskwie, być
może w różnych urzędach państwo-
wych, dla Polski najważniejsza jest
kompletna prawda, nawet jeśli będzie
uwierała różnych polityków i różne

instytucje. I nie zależy od tego, kto
jakie stanowisko zajmuje lub zajmo-
wał w przeszłości.

Ale żeby skutecznie skompleto-
wać ten prawdziwy materiał, po-
trzebna jest taka właśnie uczciwa
determinacja, która odsunie na bok
wszystkie możliwe spekulacje o tym,
że lepsza jest prawda, która mi pasuje.
A tego typu podpowiedzi, tego typu
apele, tego typu insynuacje pojawiały
się w debacie publicznej w Polsce bar-
dzo często – że nasza prawda, zanim
cokolwiek ustalono, jest prawdą dla
nas wygodną. Nie będzie dla nikogo
wygodnej prawdy. Będzie taka
prawda, jaką udokumentują prace na-
szej komisji. (…)

Sprawa wyjaśnienia katastrofy
smoleńskiej jest dla nas, Polaków,
rzeczą bardzo ważną. Ale nie łudźmy
się, że jest priorytetem dla wszystkich

państw i narodów świata. (…)  Nie jes-
tem powołany do tego, aby tu, w Sej-
mie, ferować wyroki. Od tego jest
komisja, prokuratura, od tego na koń-
cu będzie także polska opinia pub-
liczna, kiedy zapozna się z całością
dokumentacji. (Oklaski) I ci, którzy
dzisiaj tak głośno krzyczą, będą tego
słuchali w milczeniu i w skupieniu, 
i bez satysfakcji.

(Poseł Krzysztof Jurgiel: Straszy.)
(…) I dlatego naszym zadaniem,

polskiego rządu, obok prowadzenia
badania i dochodzenia było równo-
cześnie niedopuszczenie do tego, aby
ci, którzy mają małą wyobraźnię,
krótką pamięć, błędne rachunki, nie-
zrozumienie tego, co naprawdę na
świecie się dzieje, narazili na szwank
polską pozycję międzynarodową. (…)
Czy na pewno katastrofa smoleńska
na życzenie niektórych polskich poli-

Lepiej znać prawdę i nie mieć wojny niż nie znać prawdy i mieć

Nam nie wystarczy część

Wszyscy widzieli,
kto chciał, aby Pol-
ska wygrała prawdę
i stabilizację, a kto
chciał, żeby katas-
trofa miała negaty-
wne skutki

“

Premier Donald Tusk FOTO WITOLD ROZBICKI/REPORTER/EN
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Po informacji premiera Donalda Tuska
głos zabrała posłanka Elżbieta Jakubiak,
zarzucając premierowi tchórzostwo i strach-
liwość, zaniechania, wyciszanie emocji i na-
kręcanie spirali,  milczenie a przede wszyst-
kim brak odpowiedzi na najważniejsze
pytania.  Premier odpowiedział pani po-
słance. 

Nawet jeśli państwo uważacie, że
katastrofa smoleńska to dobry sposób
na zmianę sytuacji politycznej, skoro
nie potraficie wygrać wyborów(...) to
proszę przynajmniej nie używać
kłamstw w tej argumentacji politycznej.

(…)Możemy się różnić, możecie
atakować rząd za decyzje, które uważa-
cie za błędne. Ale każdemu, kto atakuje
polski rząd czy w ogóle polskie insty-
tucje za sposób, w jaki pracowaliśmy,
jak się zachowywaliśmy w pierwszych
godzinach, dniach i tygodniach po ka-
tastrofie, powiem po ludzku, że formu-
łowanie tego typu opinii i zarzutów to
jest świństwo. (Oklaski)

(…) Jeśli mówimy o godności i ho-
norze, ale też o sprawności państwa,
jest fundamentalną kwestią, żebyśmy
werdykty i działania prokuratury mogli
uczciwie traktować jako wolne od na-
cisków politycznych. Pani dzisiaj mówi:
premierze Tusk, niech pan się włączy
w śledztwo, niech pan je nadzoruje,
niech pan dyscyplinuje prokuraturę. To
pani wypowiedziała te słowa, ale gdy-
bym ja to zrobił, następnego dnia ktoś
inny z tej strony wstałby i powiedziałby:
no tak, wiadomo, Tusk się wtrąca 
w śledztwo prokuratury, tego można się
było po nim spodziewać.

(…) Jeśli opozycja będzie z taką
upiorną konsekwencją powtarzała, że
państwo polskie nie istnieje, to ja gratu-
luję pomysłu na budowanie godności 
i szacunku, reputacji państwa polskiego
za granicą. Chcę powiedzieć, że gdzie-
kolwiek to komentowano czy rozma-
wiano na temat tego, jak Polska
poradziła sobie z sytuacją tuż po kata-
strofie, to wszędzie słyszałem wyłącznie
słowa najwyższego uznania. (…) Oka-
zało się – to jest być może w ogóle naj-
ważniejsza polityczna lekcja  – że pań-
stwo polskie, że niepodległa Polska
przez 20 lat umiała zbudować instytucje,
które utrzymały bez szwanku polską
państwowość mimo takiej tragedii. Po-
wiem to szczerze, mimo postawy poli-
tyków opozycji. (Oklaski) Wy macie
prawo być dumni z tego, jak Polska
przeszła przez te kilka miesięcy, i bądź-
cie z tego dumni. Mówcie także na ze-
wnątrz, że Polska przetrzymała ten
dramat. A wy zawsze robicie wszystko
na odwrót.

(…) Możecie, jako opozycja, źle
oceniać działania premiera. Ale nie
macie prawa mówić, że chowam się za
czyimiś plecami, bo stoję na czele rządu
i powtarzam: biorę odpowiedzialność
osobistą, polityczną za działania
wszystkich moich urzędników i mini-
strów. 

(…) Od pierwszych godzin toczą się
dwie śledcze procedury, niezależna ro-
syjska i niezależna polska, prokurator-
skie śledztwa. Nic nie ma do tego żaden

przepis międzynarodowy. Polska pro-
kuratura prowadzi śledztwo i rosyjska
je prowadzi.

Powiem bardzo brutalnie. Jeśli
Rosjanie sami przed sobą chcą ukryć
przyczyny czy okoliczności, które leżą
po ich stronie, to jest ich strata, bo to
oni będą walczyli nieskutecznie z tego
typu przyczynami i skutkami. Ja nie
będę w Smoleńsku naprawiał oświet-
lenia, ja będę odpowiedzialny za to,
żeby wprowadzić naprawy procedur,
zmiany organizacyjne, logistyczne 
i personalne tu w Polsce. (Oklaski) 
W interesie Polski – proszę was, zro-
zumcie to wreszcie – w naszym intere-
sie jest prowadzić tak badanie, aby
zlokalizować, zdefiniować precyzyjnie
do bólu wszystko to, co szwankuje po
naszej stronie, bo my będziemy napra-
wiali nasze, a nie rosyjskie błędy.
Mówię to też otwarcie Rosjanom:
Chcecie ukryć przed sobą to, co jest
waszym problemem? To nie będzie
dobry pomysł modernizacyjny. Wiedzą
o tym. Czy mamy na to realny wpływ?
Sami sobie na to odpowiedzcie. Czy ja
jestem w stanie lub ktokolwiek z was?

(…) Chciałbym zobaczyć chociaż
jeden efekt jakiejś misternej, wyrafi-
nowanej gry, w której prezes Kaczyń-
ski jako premier albo ktoś z PiS-u
ograł Rosję.

(…) Czy to jest jakieś wiekopomne
odkrycie, że to jest partner trudny, biegły
w dyplomacji, że potrafi być bez-
względny, kiedy strzeże swoich intere-
sów? Naprawdę ja cieszę się, cieszyłbym
się, gdybym rzeczywiście budził aż taki
respekt i szacunek w oczach posłanek 
i posłów PiS-u, że oni oczekiwali od
pierwszego dnia, że ja Rosję okiwam
sześć razy, rzucę na kolana. Oni przyjdą,
przeproszą i powiedzą: Wszystko nasza
wina. Dziękuję za takie uznanie. Aż tak
dobry nie jestem. (Oklaski)

(…)Zobaczcie, nasze uwagi mamy
udokumentowane pracą komisji. Ktoś
mówi: Zobaczcie, jak wspaniale Rosja-
nie się teraz zachowali, jak sprytnie, bo
natychmiast po tym, co my zrobiliśmy,
opublikowali cały zapis na stronach in-
ternetowych. Kochani, zrozumcie,
przecież o to chodziło. (Oklaski) Prze-
cież do tego momentu tego nie opubli-
kowali, a my ich skłoniliśmy. Bo
widzieli, że jeśli oni tego nie zrobią, to
my zaraz to zrobimy, bo mamy. Chcę,
żebyście państwo wiedzieli.

(…) Jeśli polski polityk w jednym
zdaniu mówi: Raport MAK-u jest
śmieszny, raport MAK-u jest do wy-
rzucenia, a w drugim mówi: Po rapor-
cie MAK-u Klich do dymisji, tzn. chce
naprawdę, żeby nie tylko że rosyjski, ale
jeszcze tak wadliwy raport był powo-
dem, dla którego w polskim rządzie do-
chodzi do zmian, to gratuluję poczucia
godności, honoru, odpowiedzialności 
i politycznego racjonalizmu. (Oklaski)

Ja w tej grze, którą być może Ros-
janie chcieliby prowadzić, na pewno
nie będę uczestniczył. Moim zadaniem
jest, aby rząd polski działał bezwzględ-
nie autonomicznie, także wobec Rosji 
i będziemy tego pilnować. Dziękuję
(oklaski).

wojnę

prawdy, nawet wygodnej

tyków miała być też wstępem do zim-
nej wojny z Rosją? Czy na pewno
miało tak być? (Poruszenie na sali)

(…) Wyjaśnianie katastrofy smo-
leńskiej nie może być pretekstem dla
politycznej awantury tych, którzy
wokół katastrofy smoleńskiej głównie
awanturą się zajmują. To też bardzo
ważne zadanie. Chcę powiedzieć, że 
w interesie Polski było, aby rząd nie
dał się wciągnąć w taką logikę. I nie
dał się wciągnąć. (Oklaski)

Oczywiście dzisiaj relacje pol-
sko-rosyjskie, także w związku ze
zdarzeniami z ostatnich dni, są rela-
cjami trudniejszymi niż przed 10
kwietnia, co do tego nie ma wątpli-
wości. Być może znalazły się na roz-
drożu, z różnych względów. Ale
zadaniem polskiego rządu – bo spo-
czywa na nas większa odpowiedzial-
ność niż na tych, którzy krzyczą

prawie każdego dnia, co im ślina na
język przyniesie – jest wyprowadzić z
tego rozdroża te relacje, a nie szukać
argumentów na rzecz narastającego
konfliktu. Z tego zadania, z tej odpo-
wiedzialności nikt nas nie zwolnił.
(…)  wygranie prawdy, wygranie pol-
skiego bezpieczeństwa i stabilizacji
wewnątrz naszego kraju było rzeczy-
wiście karkołomnym zadaniem,
które w dużej mierze udało się wyko-
nać. W pierwszych tygodniach towa-
rzyszyły nam wielkie emocje, ale
pracowaliśmy w atmosferze pełnej
skupienia i takiej elementarnej ludz-
kiej solidarności. Chyba wszyscy
mamy nadzieję na to, że ref leksje,
ustalenia, oceny katastrofy smoleń-
skiej i jej przyczyny będą przyjmo-
wane właśnie w takiej atmosferze
skupienia, a nie politycznej bijatyki.
Chcę powiedzieć to, o czym jestem

głęboko przekonany, że do prawdy 
o Smoleńsku przybliżają nas wysiłki
dziesiątek polskich przedstawicieli 
i funkcjonariuszy, którzy w różnych
miejscach ciężko pracują nad tym,
aby skompletować pełny obraz wy-
darzeń. Prawdy tych zdarzeń i ich
źródeł nie oświetlą skutecznie po-
chodnie osób maszerujących po
Krakowskim Przedmieściu. Takie
pochodnie mogą raczej coś podpalić
niż oświetlić. (Poruszenie na sali)

(Głos z sali: O, nie!)
Naszym zadaniem, zadaniem

wszystkich Polaków jest wyjść z tego
okrutnego wirażu wspólnie, niepo-
dzieleni, tak jak to było w ostatnich
miesiącach, wokół prawdy, którą pol-
ska strona tak czy inaczej ustali,
nawet jeśli nie wszyscy będą nam 
w tym pomagać. (…)

Gratuluję opozycji pomysłu na budowanie
godności państwa polskiego za granicą

Posłanka PJN Elżbieta Jakubiak FOTO WOJCIECH OLKUŚNIK/AGENCJA GAZETA
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Minister do bicia – Cezary Gra-
barczyk. Nie tylko nie został
odwołany, ale w dodatku przy-
jął kwiaty od pań posłanek. 

– Sądzi Pan, że Pana następca, gdyby premier
pana odwołał, rozwiązałby natychmiast
wszystkie problemy?
– Żeby rozwiązywać te problemy 

i wiele innych problemów , potrzebne
są trzy rzeczy: pieniądze, pieniądze, pie-
niądze.  Problemem polskiej infrastruk-
tury jest permanentny brak środków na
inwestycje. 

– Brakuje pieniędzy, to wiadomo. 
– Wydawało się na początku ka-

dencji, że tego typu problemu nie bę-
dzie, jeżeli chodzi o drogi.  Że środki
gwarantowane na drogi przez UE mają
potwierdzony wkład krajowy i bę-
dziemy mogli realizować program dro-
gowy bez zakłóceń pod warunkiem, że
opanujemy procedury związane z przy-
gotowaniem inwestycji. To było zada-
nie, jakie zostało przede mną pos-
tawione, jako szefem resortu infras-
truktury – opanować procedury. Pierw-
sze projekty, które przygotowywaliśmy
w resorcie dotyczyły zmian w prawie
zamówień publicznych. Musieliśmy do-
stosować prawo zamówień do prawa
wspólnotowego. Wcześniejsze przepisy
były obarczone błędem systemowym,
co wytykała nam Komisja Europejska,
gdy rozliczaliśmy nasze projekty i naka-
zywała stosowanie odpowiednich ko-
rekt finansowych, co było dolegliwe dla
beneficjentów, czyli dla instytucji, które
korzystały ze środków europejskich. Po
dostosowaniu prawa zamówień pub-
licznych, w zasadzie równocześnie roz-
poczęliśmy współpracę z Ministers-
twem Środowiska, by dostosować
prawo ochrony środowiska do prawa
europejskiego i przygotowaliśmy spe-
custawę drogową. Odkorkowaliśmy
mechanizmy, które były do tej pory

zmorą wszystkich odpowiedzialnych za
inwestycje. Było wielu, którzy nie spo-
dziewali się, że to jest wykonalne i że
GDDKiA rozpędzi przetargi. To się
udało, udało się także dzięki zmianom
personalnym w Generalnej Dyrekcji.
Powołaliśmy ludzi spoza branży drogo-
wej i okazało się, że to było dobrym po-
sunięciem, bo wszyscy uczestnicy
postępowań nareszcie mieli równe
szanse.

– Uczestnicy postępowań to znaczy kto?
– Gracze rynkowi, wykonawcy. Nikt

nie znał tych ludzi, byli spoza branży, nie
było lepszych i gorszych oferentów,
tylko lepsze i gorsze oferty. To też umoż-
liwiło poszerzenie rynku, bo przetargi
były przygotowywane na podstawie
obiektywnych kryteriów. Ale, niestety,
pojawił się kryzys, który w 2009 roku
wymusił dwie decyzje. Pierwsza: ogra-
niczenie budżetowe. Resort infrastruk-
tury miał zmniejszony budżet o 10 mld,
a to były środki na drogi. Już wówczas
pojawiło się ryzyko wyhamowania in-
westycji drogowych, ale my zapropono-
waliśmy zmianę systemu i zagwa-
rantowanie dalszej realizacji programu
drogowego poprzez finansowanie 
z Krajowego Funduszu Drogowego.
Żeby to było możliwe, musieliśmy wy-
posażyć KFD w nowe źródło dochodu. 

Dotychczasowe, czyli opłata pali-
wowa stała się źródłem niewystarcza-
jącym. To wówczas pojawiły się
obligacje infrastrukturalne. Drugim
źródłem są kredyty, głównie Europej-
skiego Banku Inwestycyjnego, bo są
najtańsze z dostępnych kredytów. One
są zaciągane na konkretne imiennie
wskazane projekty inwestycyjne. Trze-
cim nowym źródłem są refundacje,
czyli pozyskiwane środki europejskie,
już w  postaci refundacji. Dzięki tym
źródłom praktycznie uzupełniliśmy de-
ficyt, który pojawił się po redukcji bu-
dżetu i także w 2010 roku okazał się
wydolnym mechanizmem.

– Ale w 2010 znów ograniczono budżet.
– Ale były też ograniczenia fak-

tyczne, a nie tylko finansowe.  Przedłu-
żona zima – w ubiegłym roku prace
drogowe rozpoczęły się w kwietniu 
i bardzo szybko zostały przerwane przez
trzy a nawet cztery fale powodzi, ale i tak
osiągnęliśmy rekord, jeśli chodzi o wy-
datki drogowe, wydaliśmy nieco ponad
20 mld złotych. W sumie przez te trzy
lata wydatki na drogi wyniosły 52 mld. 

– Jeśli chodzi o drogi to ludzie mniej się czepiają.
Najwięcej czepiają się o kolej.
–  Z koleją jest trochę inna sytuacja.

Kolej to przede wszystkim spuścizna po
dwóch dekadach, gdy nigdy nie było
środków na inwestycje. Zarówno li-
niowe, jak i  taborowe. Dlatego dziś
mamy wagony, które mają po 25-30 lat,
lokomotywy w podobnym wieku, to
dlatego mamy niewyremontowane
szlaki kolejowe.

– Dobrze, ale dlaczego nie wyremontowane wa-
gony w znacznych ilością stoją na bocznicy 
i nie wożą pasażerów?
– Nie, one nie były nieremonto-

wane,  one były bez przeglądów rewizyj-
nych.

Perspektywy rozwoju kolei w Polsce wydają się nienajgorsze FOTO DAREK REDOS/EPORTER/EN

Kalendarium
polskich kolei
i kolejarzy
1989 – 2010
1989
13 października powstaje
Związek Zawodowy Maszynistów
Kolejowych. Jego prezydentem
zostaje Jan Zaborowski, maszy-
nista z Olsztyna.

1990
13 września – pierwszy, go-
dzinny strajk ostrzegawczy maszy-
nistów. 
W PKP pracuje 340 tys. osób.

1991
16-28 września – na
Dworcu Centralnym w Warszawie
członkowie związku prowadzą
głodówkę. Domagają się wyższych
płac. Przyłączają się do nich grupy
kolejarzy z „Solidarności” w Poz-
naniu i Żaganiu.

1992
19 lutego – związek maszy-
nistów wspólnie z kolejową „Soli-
darnością” rozpoczynają strajk
ostrzegawczy.
22 czerwca – od tego dnia
związek jest w sporze zbiorowym 
z dyrekcją PKP. 
Sierpień – pięciogodzinny
strajk w śląskiej DOKP zostaje
uznany przez dyrekcję za niele-
galny.

1993
Sierpień – kolejna groźba
strajku. Maszyniści twierdzą, że
PKP nie wywiązuje się z podpisa-
nych zobowiązań. – Protest spo-
wodowany jest tym, że dyrekcja
generalna PKP nie realizuje uzgod-
nionych wcześniej postulatów pła-
cowych – mówił prezydent
związku maszynistów.

1995
Październik – kończy się ty-
godniowy strajk śląskich kolejarzy.
Wszystkie związki godzą się, żeby
ich koledzy ze Śląska zarabiali wię-
cej. Nie podoba się to związkowi
zawodowemu maszynistów, który
chce organizować referendum
strajkowe pod hasłem „Czy doma-
gasz się takiej samej podwyżki jak

Żeby rozwiązać problemy kolei potrzeba

Odkorkowaliśmy środki
Cezary Grabarczyk
Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Admi-

nistracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Zanim w październiku 2007 roku
objął tekę ministra infrastruktury w
rządzie Donalda Tuska, spędził 6 lat
w parlamencie jako poseł PO. W Sej-
mie IV kadencji pełnił funkcję prze-
wodniczącego nadzwyczajnej komisji
sejmowej do spraw zmian w kodyfi-
kacjach. Zasiadał w sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Komisji In-
frastruktury oraz w Komisji Śledczej ds. Prywatyzacji PZU. W V kadencji kierował
sejmową Komisją Sprawiedliwości. W wyborach parlamentarnych w 2007 po raz trzeci
został posłem, otrzymując w okręgu łódzkim 44 610 głosów. W latach 2004–2007 wy-
różniany przez tygodnik „Polityka” w rankingu najlepszych posłów IV i V kadencji. W
uzasadnieniu do  „Rankingu posłów 2007”,  w którym Cezaremu Grabarczykowi przy-
padło I miejsce napisano:

„Cezary Grabarczyk – Niezwykle pracowity i kompetentny, jako szef Komisji Sprawiedliwości
stara się, jak może, przeciwdziałać zaborczym zapędom ministra Ziobry. To on zatrzy-
mał szaleństwa komisji śledczych dzięki dobremu wnioskowi do Trybunału Konstytu-
cyjnego i znakomitej formie podczas reprezentowania wnioskodawców”. Ministerstwo
Infrastruktury, którym od ponad 3 lat kieruje Cezary Grabarczyk,  powstało 19 paź-
dziernika 2001 z połączenia resortów Transportu, Gospodarki Morskiej i Budownictwa
i istniało w rządzie Leszka Millera i w rządach Marka Belki. Na mocy rozporządzenia
Rady Ministrów 31 października 2005 zostało zlikwidowane i ponownie podzielone. W
rządzie Donalda Tuska ponownie połączono te resorty i powołano Ministerstwo Infras-
truktury. W ramach swoich kompetencji minister odpowiada za działanie poczty, tele-
komunikacji, gospodarki przestrzennej i budownictwa mieszkaniowego, gospodarkę
morską i śródlądową, transport drogowy, kolejowy i lotniczy, autostrady i drogi kra-
jowe. Od 1995 do 2007 roku wszystkie wydatki na budowę dróg i autostrad w Polsce wy-
niosły mniej niż w 2010 roku, gdy ministrem infrastruktury był Cezary Grabarczyk.

FOTO JACEK
WASZKIEWICZ/REPORTER/EN
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– Ale nieremontowanych też trochę było.
– Na remont potrzebne są realne

pieniądze. Na całym świecie kolej pa-
sażerska jest dotowana. Odbywa się to
w ramach tzw.  kontraktów usług pub-
licznych. Także w naszych warunkach
są dotacje, tyle, że niewystarczające.  Po
tym 20-leciu polska kolej ma garb w
postaci wielomiliardowego długu. Gdy
na początku tego wieku przedsiębior-
stwo państwowe zostało rozdzielone
na spółki…

– …a dlaczego zostało rozdzielone?
– Dlatego, że wydawało się iż tak

przeprowadzona restrukturyzacja 
i równocześnie komercjalizacja przed-
siębiorstwa państwowego doprowadzi
do szybkiej prywatyzacji uzdrowio-
nych poprzez restrukturyzację części
tego przedsiębiorstwa. Tylko Polskie
Linie Kolejowe, czyli spółka zarządza-
jąca torami, miały nie podlegać prywa-
tyzacji. Okazało się, że to założenie nie
było realizowane.

– To znaczy, co? Te spółki było mało atrakcyjne?
Nikt nie chciał ich sprzedawać?
– Trudno mi odpowiedzieć, jakie

były przyczyny w latach 2001-2007. 

– Ale jako ekspert przypuszcza Pan, że co się wy-
darzyło?
– To były zarówno opory poli-

tyczne, wynikające bądź z doktryny,
bądź z braku porozumienia ze stroną
społeczną na kolei.

– Jakiej doktryny?
– PiS generalnie wyhamował pro-

cesy prywatyzacyjne, także na kolei czy
projekty związane z partnerstwem pub-
liczno-prywatnym.

– Czy obejmując ministerstwo miał Pan w sprawie
kolei koncepcje zmian?
Od początku przyjęliśmy założenie,

że w tej kadencji dokonamy zmian
własnościowych na kolei. Pierwsza

zmiana wiązała się z usamorządowie-
niem dużej spółki przewozowej – Prze-
wozy Regionalne. Ten proces był po-
wiązany z procesem oddłużenia. Spółka
ta zalegała z płatnościami wobec innych
spółek kolejowych, zarówno wobec za-
rządcy linii kolejowych, spółek PKP
Energetyka i PKP Cargo. Ten przewoź-
nik towarowy był jedyną spółką wypo-
sażoną w lokomotywy i tylko w tej
spółce pracowali maszyniści. Znaleź-
liśmy sposób, by zrekompensować
Przewozom Regionalnym świadczone
przez tę spółkę usługi. Minister finan-
sów zgodził się na wypłatę z budżetu
tych rekompensat, pod warunkiem, że
spółka ta zostanie wyłączona z grupy
PKP. Dlatego przeprowadziliśmy pro-
ces usamorządowienia. Przez dwa lata
z rzędu do Przewozów Regionalnych
trafiły 2 miliardy 160 milionów złotych.

– Co to dało?
– To była gigantyczna kwota, która

pozwoliła Przewozom Regionalnym
spłacić dług wobec PKP Energetyki,
PLK i wobec PKP Cargo. W tym
samym czasie na tory wjechał ogólno-
światowy kryzys, o którym wspomnia-
łem przy drogach. Gdy chodzi o drogi,
mimo wszystko warto odnotować, że
podpisaliśmy umowy, które pozwolą
wybudować 1800 km dróg, w tym 750
km autostrad. Te budowy na 1440 km
już trwają, w tym na 750 km autostrad.
To jest wielkość, której przed nami nikt
nie zrealizował. Wszystkie wcześniej-
sze, zrealizowane inwestycje do 2007
roku, zaowocowały powstaniem 667
km autostrad. 

– Dostał Pan do zarządzania koleje, o których od
dziesięcioleci wiadomo, że ich sytuacja jest
zła. I niewiele się dzieje, żeby stała się lep-
sza. 
– Nasz rząd zmienia kolej. Wyzna-

czyliśmy sobie strategiczne cele. Usa-
morządowienie pozwoliło na dostar-
czenie tlenu tym spółkom kolejowym,

bo Przewozy Regionalne spłaciły swoje
zobowiązania wobec Cargo, PLK 
i Energetyki. Ta spłata długu pojawiła się
w momencie, gdy cały świat objął kry-
zys, który bardzo wyraźnie było widać w
sektorze transportowym, bo z dnia na
dzień już w 2008 roku zmniejszały się
przewozy. Znaczyło to, że firmy potrze-
bowały mniej surowców i materiałów.
Firmy mniej produkowały i nie musiały
korzystać z transportu na poziomie lat
wcześniejszych, kiedy była koniunktura.
To się odbijało na sytuacji finansowej
PKP Cargo, które odnotowało w 2009
roku straty na poziomie prawie pół mi-
liarda złotych. W tym czasie PKP Cargo
dostało zastrzyk od Przewozów Regio-
nalnych i wykorzystało te pieniądze zna-
komicie. Nie tylko na drobne inwestycje,
ale również na proces restrukturyzacji. 

Cargo zmniejszyło liczbę zakładów
z 42 do 16. Dziś jesteśmy po drugim eta-
pie restrukturyzacji, zostało 10 zakła-
dów, co oznacza, że zostały zmniejszone
koszty związane z administracją tej
spółki. Oprócz tego przeprowadzono
program dobrowolnych odejść, czyli
zredukowano liczbę zatrudnionych pra-
cowników o prawie 10 tysięcy osób w
ciągu ponad roku! To jest niezwykłe
przedsięwzięcie restrukturyzacyjne. 

Dziś prowadzimy postępowanie
prywatyzacyjne. Pracuje doradca pry-
watyzacyjny PKP Cargo, przygotowuje
strategię. W ciągu kilku tygodni zosta-
nie podjęta decyzja o ogłoszeniu oferty
prywatyzacyjnej. Doradcy prywatyza-
cyjni działają w innych spółkach kolejo-
wych: w telekomunikacji kolejowej, 
w energetyce kolejowej. Działa również
w InterCity, ale ta spółka straciła zdol-
ność do szybkiej prywatyzacji. Chcemy
także sprywatyzować Przedsiębiorstwo
Napraw Infrastruktury, to spółka PKP,
która realizuje projekty związane z mo-
dernizacją linii kolejowych. Te środki,
które uzyskamy z prywatyzacji, zostaną
przeznaczone na spłatę gigantycznego
zadłużenia. W przyszłości spółka PKP

S.A., kiedy rozliczy się z wierzycielami,
przestanie istnieć. Na rynku pozostaną
prywatne podmioty i państwowy za-
rządca linii kolejowych. Komisja Euro-
pejska wytyka nam, że zarządcą linii
kolejowych czyli PLK, jest spółka, której
właścicielem jest PKP S.A..

– W czym leży problem?
– Zarządca należy do grupy, w któ-

rej oprócz operatorów z grupy PKP
mamy już operatorów prywatnych.
Rodzi się więc podejrzenie, że zarządca
może nie traktować równo operatorów.
Zarzut w świetle doświadczeń uzasad-
niony. My w tej kadencji rozpoczęliśmy
proces przejmowania akcji od spółki
PKP S.A. Nie możemy ich wprost
przejąć, bo działo by się to z pokrzyw-
dzeniem podmiotu gospodarczego,
jakim jest spółka PKP S.A. W związku
z tym z funduszu kolejowego dzięki
zmianie ustawy za kwotę pół miliarda
złotych corocznie państwo odkupuje
odpowiedni pakiet akcji.

– I co państwo z tym robi?
– Państwo stanie się ostatecznie

właścicielem zarządcy linii kolejowych. 

– Zgubiliśmy się. 
– Łatwo się zgubić. (śmiech)

– Państwo przecież było właścicielem linii kole-
jowych.
– I wniosło te linie do spółki i nie

może ich teraz tej spółce odebrać. Bo
spółka jest podmiotem gry na rynku.

– A dlaczego państwo będzie lepsze niż spółka?
– Bo infrastruktura powinna być 

w rękach państwa.

– To dlaczego utworzono spółkę?
– To był błąd twórców reformy

PKP.
– To za czyich czasów powstała ta spółka?

– W czasie gdy rządziła koalicja

Jednak grudniowa zmiana rozkładu jazdy omal nie pozbawiła ministra Grabarczyka stanowiska FOTO KAROL PIECHOCKI/REPORTER/EN

twój kolega na Śląsku?”. Do strajku
jednak nie dochodzi.

1998
17 czerwca/lipiec strajk
maszynistów PKP
Strajk kosztuje ok. 11 milionów zło-
tych dziennie.

1999
7 września Rada Ministrów
przyjmuje program restrukturyza-
cji Polskich Kolei Państwowych. 

2000
8 września – rządowy pro-
gram restrukturyzacji PKP otrzy-
mał ramy prawne w formie ustawy
o komercjalizacji, restrukturyzacji 
i prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego Polskie Koleje Pań-
stwowe. 
1 grudnia – minister trans-
portu i gospodarki morskiej podpi-
sał dokument komercjalizacji
przedsiębiorstwa państwowego
PKP, na mocy którego została za-
wiązana spółka Polskie Koleje
Państwowe – spółka akcyjna. 

2001
Zobowiązania PKP sięgnęły na ko-
niec grudnia 8 mld zł. Zatrudnienie
we wszystkich spółkach to 152 tys.
osób.

2004
29 kwietnia – trwa strajk
kolejarzy w województwie pomor-
skim.
Grudzień – ogłoszony zostaje
Raport Centrum Statystyki Kolejo-
wej: „Grupa PKP ma 18 miliardów
100 milionów złotych zobowiązań
finansowych oraz szacowany na
100 tys. osób przerost zatrudnie-
nia, których opłacenie pochłania
większość środków kierowanych na
rozwój kolei w Polsce. PKP stało
się w opinii ekspertów czynnikiem
blokującym rozwój gospodarczy
kraju oraz przyczyniającym się do
zapóźnienia społeczno–ekono-
micznego wielu jego regionów.
Tabor przedsiębiorstwa jest bardzo
przestarzały. Średni wiek węglarek
wynosi 21 lat, średni wiek wago-
nów krytych wynosi 26 lat, a średni
wiek platform wynosi 23 lata.  Od
roku 2001, kiedy to odnotowano 86
wypadków pociągowych, ich liczba
wzrosła do 107 wypadków w 2003
roku. Na 3300 km torów PKP
zmniejszono prędkość pociągów, 
w 4517 punktach na sieci kolejowej

pieniędzy, pieniędzy i jeszcze pieniędzy

na kolejowe inwestycje

dokończenie na stronie 8
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AWS-UW powstał projekt ustawy.

– A cała gigantyczna awantura o nieszczęsne roz-
kłady jazdy?
– Rozkłady rozłożyły kolej. Spółka

samorządowa i spółka PKP InterCity
miały obowiązek uzgodnić rozkład.

– Ale przecież poszczególne spółki były już 
w tamtym roku i nie było  takich afer. Dla-
czego w tym roku pojawił się taki bałagan?
– Spółki zaczęły ze sobą konku-

rować. 

– To powinno być zdrowe.
– Będzie zdrowe przy silnym regu-

latorze. W porę nie dokonaliśmy zmian
prawnych, które wzmocniłyby pozycję
prezesa Urzędu Transportu Kolejo-
wego. Ponieważ w minionym  roku po-
jawiły się w rozkładzie pociągi odjeż-
dżające w tym samym kierunku w od-
stępie zaledwie kilu minut, okazało się,
że ten pociąg, który wcześniej odjeżdża,
odbiera pasażerów drugiemu. Zwłasz-
cza gdy ma tańszy bilet. Przepisy prze-
widują, że przewoźnicy muszą wza-
jemnie uzgodnić odjazd pociągów. Te
uzgodnienia się przeciągnęły, ale i tak 
z tygodniowym wyprzedzeniem rozkład
został przygotowany. Mimo to spółki
wycofały z rozkładu, już po tym uzgod-
nieniu, kilkaset pociągów.

– Dlaczego?
– Przyczyny były różne. Jeśli chodzi

o Przewozy Regionalne nie znamy
wszystkich powodów. Tylko w rejonie
Górnego Śląska zostało trwale wyłą-
czonych ponad 50 pociągów z rozkładu.
To spowodowało zamieszanie. W roz-
kładzie te pociągi już były, a faktycznie
te spółki nie były w stanie...

– Ale to jest absurdalna sytuacja. Co powodowało
przewoźnikami, że wycofali te pociągi?
– Być może braki taboru.

– No ale do 12 grudnia one jeździły i nagle prze-
stały jeździć przed samymi świętami?
– Problem pojawił się wcześniej.

Część składów była odwoływana pod
rządami starego rozkładu. Problem był

z zamawianiem biletów w przedsprze-
daży na okres świąteczny, co wiązało
się z przeciągającymi się uzgodnie-
niami. Dlatego w listopadzie rezerwa-
cja nie działała i nie można było kupić
biletów z wyprzedzeniem.

– Czy to też był powód niedoszacowania liczby
pasażerów i dlatego spółki wycofały część
składów.
– Mówimy już o przełomie roku, 

w zasadzie początku stycznia, kiedy
okazało się, że brakowało wagonów,
przynajmniej w InterCity. Nie były wy-
konane z różnych przyczyn naprawy re-
wizyjne. W czasie, gdy została podana
ta informacja, około 200 wagonów cze-
kało na rewizje. To znaczy, że 200 wa-
gonów było wyłączonych z eksploatacji.

– Przecież to ktoś gdzieś nie pomyślał i zawalił.
Czy można coś z tym robić?
– W przyszłości trzeba działać 

z wyprzedzeniem.

– A czy tej sytuacji nie można było przewidzieć, że
będą tarcia pomiędzy spółkami i to może
przynieść taki skutek?
– Nie mieliśmy wcześniejszych do-

świadczeń z tego rodzaju konkurencją.

– Ale rozkłady zmieniają się średnio co pół roku.
– Rozkłady zmieniają się z różnych

powodów, zmienia się popyt, zmieniają
się potoki pasażerów, jedne trasy stają
się bardziej atrakcyjne,  inne mniej. Po-
jawiają się modernizacje linii. Ponieważ
nie zamykamy ruchu, zmieniają się go-
dziny przejazdów. Gdy chodzi o UTK,
w tej chwili kończymy pracę, nad takim
rozwiązaniem, które pozwoli w przy-
padku przeciągających się uzgodnień
między przewoźnikami, władczo roz-
strzygnąć spór prezesowi UTK. Tak,
aby uzgodnienie nie przeciągało się
ponad połowę listopada. Z miesięcznym
wyprzedzeniem będą podejmowane
wszystkie rozstrzygnięcia .

– Sytuacja świąteczno-noworoczna już nam nie
grozi? Problem jest zdiagnozowany i się nie
powtórzy?
– Chcemy, żeby się nie powtórzył.

Spółka InterCity ma wyegzekwować
od tych, którzy wykonują naprawy re-

wizyjne, realizację tych napraw. Część
została spóźniona z przyczyn leżących
po stronie wykonawców tych remon-
tów, część z braku dostatecznie dobrej
koordynacji tych działań związanych
z eksploatacją po stronie spółki. 

– Czy  problem nie wynika z rozmycia odpowie-
dzialności. Kto inny ma trakcję, ktoś inny na-
prawia tabor, ktoś inny jest jego
właścicielem, jeszcze inny podmiot zatrud-
nia maszynistów i na dodatek jest iluś tam
operatorów, którzy ze sobą konkurują i tak
naprawdę nie ma winnego.
– Nie. W każdej sytuacji można

wskazać winnego. W rozkładzie znalazł
się peron piąty w Katowicach, który
miał być wyremontowany w listopadzie,
ale w listopadzie było wiadomo, że ten
remont przeciągnie się. Już w tym wpi-
sanym do Internetu czy wydrukowa-
nym na plakatach rozkładzie ten peron
nie miał prawa się pojawić i konkretne
osoby za to odpowiadają. 

– A kto te konkretne osoby rozlicza, zwalnia?
– W przypadku osób odpowie-

dzialnych za peron piaty zostały one
zwolnione przez zarząd spółki PLK.

– Kto to wymógł na zarządzie spółki?
– Rozmawialiśmy na posiedzeniu

kierownictwa resoru i wydałem polece-
nia, by egzekwować odpowiedzialność
na każdym poziomie zarządzania.

– Ne można było tego zrobić wcześniej?
– Można było, tylko wcześniej nie

wiedzieliśmy nawet o tym, że peron
piaty istnieje wirtualnie. Minister in-
frastruktury odpowiada za wiele sekto-
rów, kolej jest tylko jednym z nich.
Gdyby minister miał zarządzać bezpo-
średnio spółkami,  nie dałby rady. Po-
nieważ do tej pory zmiany rozkładu
jazdy odbywały się bez takich proble-
mów,  nie było podstaw, by sądzić, że
tym razem coś się zawali. Rozpoczę-
liśmy na niespotykaną do tej pory 
w Polsce skalę  modernizację dworców.
Na dużych dworcach te prace trwają i są
pewne obiektywne utrudnienia, ale to
nie zwalnia z odpowiedzialności.

– A wiceminister, Juliusz Engelhart, który stracił

stanowisko, był dobry?
– Jest znawcą kolei, jest profesorem

ekonomii.  Zdynamizował procesy zwią-
zane z prywatyzacją, które muszą do-
prowadzić do oddłużenia PKP z histo-
rycznego długu. Nikt przed nami realnie
nie chciał doprowadzić do prywatyzacji
spółek kolejowych, a w tym roku pierw-
sze zostaną realnie sprywatyzowane.

– To dlaczego odszedł?
– Premier miał do wyboru zdymis-

jonować mnie bądź jego.

– Czyli Juliusz Engelhart to ofiara nagonki?
– Nie,  to był przykład egzekwowa-

nia odpowiedzialności. Premier uznał,
że odpowiedzialność w pierwszym rzę-
dzie ponosi ten, kto bezpośrednio nad-
zorował ten sektor.

– Mamy wrażenie, że Pan bardzo zaangażował się
w drogi, a w kolej tak trochę mniej.
– W pierwszych dwóch latach

tak rzeczywiście było, ale od roku
włączyłem się w te procesy, które
przyspieszają prywatyzację. W nego-
cjacjach ze stroną społeczną uczest-
niczyłem od samego początku. To nie
są  łatwe rozmowy, bo nigdzie proces
restrukturyzacji zatrudnienia nie idzie
łatwo, a spółka PKP Cargo tę res-
trukturyzację przeprowadziła. Tele-
komunikacja kolejowa także. Ta
spółka ma dziś zdolność prywatyza-
cyjną.

– Co to znaczy zdolność prywatyzacyjna?
– To znaczy, że nie ma długów 

i staje się atrakcyjnym podmiotem, 
o który będą zabiegali inwestorzy.

– Jak spojrzymy na kolej bez emocji, klienci mogą
obserwować te zmiany. Podróż z Łodzi do
Warszawy cztery lata temu trwała 3,5 go-
dziny, rok temu ta sama podróż zabierała
1,25 godziny. To jest spore osiągnięcie. Po-
prawiła się jakość wagonów,  widać re-
monty. W Warsach jest lepiej, czyściej.
Jedyną wadą jest informacja – to jest dra-
mat!
– Zmieniamy to. To klient ma być

najważniejszy, bo kolej wozi pasaże-
rów. Będzie jedna spółka odpowie-
dzialna za obsługę klienta. Każdy, kto

Polsce nie grozi paraliż komunikacyjny na

Modernizujemy drogi i
wprowadzono znaczne miejscowe
ograniczenia prędkości z uwagi na
katastrofalny stan torowisk. Aż na
13 551 km, czyli 68 % polskiej sieci
kolejowej, pociągi kursują bardzo
powoli: średnio 20-30 km/h.
21 grudnia – strajk w Poznaniu,
Krakowie i Lublinie. Protestowali
też kolejarze z Białogardu w Za-
chodniopomorskiem. 

2005
1 stycznia zaczynają jeździć
Koleje Mazowieckie (odłączone od
Grupy PKP w 2004) oferujące prze-
wozy regionalne na Mazowszu.
11 stycznia – strajk w War-
szawie. Kolejarze zablokowali dwo-
rzec Warszawa Wschodnia. 
23 lutego – kilkugodzinna
blokada torów w Tarnowskich Gó-
rach.
13 czerwca – pikieta kolejarzy
przed Ministerstwem Infrastruktury.
1 grudnia – strajk w sześciu
węzłach.
7 grudnia – głodują kolejarze
w Opolu.

2006
4 lipca – dyżurni ruchu znów
strajkują.

2007
23 lutego – pikieta związ-
kowców w Krakowie.
28 lutego – akcja protesta-
cyjna we Wrocławiu.
1 czerwca – pogotowie straj-
kowe na kolei.
12 czerwca – podpisano po-
rozumienie kolejarzy z rządem.
W poniedziałek przedstawiciele
rządu i komitetu protestacyjnego
kolejarzy podpisali porozumienie
w sprawie emerytur pomostowych.
Akcja protestacyjna na kolei zos-
tała zawieszona. 
Pod koniec roku monopol w prze-
wozach regionalnych PKP złamała
spółka PCC-Arriva (obecnie Arriva
RP), która wozi pasażerów w Ku-
jawsko-Pomorskiem.
Wsparcie dla spółek kolejowych,
czyli rekompensaty za prowadze-
nie deficytowych przewozów pasa-
żerskich oraz za stosowanie ulg
(dla studentów, emerytów itp.) 
w 2007 r. przekroczyły 1,28 mld 

2008
15 stycznia – pogotowie
strajkowe.
19 listopada – związki Za-

1985 
Plan zakładał istnienie dwóch kategorii
dróg samochodowych: autostrad i dróg
ekspresowych. Jako autostrady zostały
wyznaczone drogi na trasie dzisiejszych
autostrad A1, A2 i A4. W latach 1978-
1991 udało się oddać fragmenty A4: Ja-
worzno (Byczyna) – Kraków (Balice)
(ok. 36 km), A2: Września – Konin
(Modła) (ok. 48 km) oraz A1: Tuszyn 
– Piotrków Trybunalski (ok. 18 km). 

1993 
Do rangi autostrad podniesiono plano-
wane drogi: Szczecin – Gorzów Wlkp. –
Zielona Góra – Legnica – Bolków – Lu-
bawka (wówczas A3), Olszyna – Krzywa
(A18, wówczas oznakowana A12),  Łódź
– Wrocław – Bolków (wówczas A8),

Kołbaskowo – Szczecin (A6).

2001 
Z rządowego planu budowy autostrad
usunięto autostradę A3 – zastąpiono ją
drogą ekspresową S3, zaś autostrada
A8 została zredukowana do autostra-
dowej obwodnicy Wrocławia oraz drogi
ekspresowej S8 na odcinku Wrocław –
Warszawa – Białystok.

2006 
Oddano do użytku odcinek autostrady
A2 między Koninem (Modła) a Łodzią
(Stryków).

2007 
22 grudnia oddano 25-kilometrowy od-
cinek autostrady A1 Pruszcz Gdański
(Rusocin) – Tczew (Swarożyn). 26

września oddano po modernizacji 7,7-
-kilometrowy odcinek Klucz – Kijewo
autostrady A6.

2008 
17 października oddano 65-kilomet-
rowy odcinek Tczew (Swarożyn) – Gru-
dziądz (Nowe Marzy) autostrady A1.
22 grudnia ukończono obwodnicę Stry-
kowa; oddano 1,7-kilometrowy odcinek
Stryków I – Stryków II autostrady A2 i
3-kilometrowy w ciągu autostrady A1

2009 
Oddano do użytku: Jędrzychowice
(granica) – Krzyżowa, (oddana do
użytku 14 sierpnia) Kraków – Szarów
(oddana do użytku 28 października),
Gliwice (Sośnica) – Bełk (oddana do
użytku 23 grudnia). 

Kalendarium
budowy
polskich
autostrad
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pojawi się na dworcu, będzie oto-
czony opieką w związku z tą zmianą.

– W pociągu też, jeśli będziemy stać w polu trzy
godziny, dowiemy się dlaczego pociąg stoi?
– Tego oczekuję od ludzi pracu-

jąctch w spółkach przewozowych.

– A czy premier ma świadomość, rozeznanie, jak
to wygląda?
– Chyba ma. 

– Czy rozmawiał Pan z nim w taki sposób, jak 
z nami? 
– Premier kieruje pracami rządu,

przewodniczy posiedzeniom Rady Mi-
nistrów. Gdy były przyjmowane ustawy,
które pozwalały na przeprowadzenie
procesu oddłużenia Przewozów Regio-
nalnych i usamorządowienie poznał do-
kładnie projekty. 

– A on ma dobrą pamięć, niestety.
– W rozmowie bezpośredniej

bywa bardzo surowy. Dobrze, że tak
jest. Zmienimy kolej. Tylko na kolei też
musi dokonać się mentalna zmiana.
Kolejarze nie są sami dla siebie.

– Czy oni o tym wiedzą?
– Ta zapaść grudniowo-styczniowa

w przewozach pasażerskich jest wstrzą-
sem dla wszystkich ludzi kolei. Prak-
tycznie w tej chwili codziennie 40 proc.
czasu pracy poświęcam sprawom kole-
jowym i jestem przekonany, że w przy-
szłym roku, zwłaszcza gdy będziemy
kończyć remonty wielu dworców, ta ja-
kościowa zmiana obsługi pasażera bę-
dzie widoczna. Natomiast nowoczesne
składy pojawią się na polskich torach
dopiero w 2013 roku. My prowadząc
usamorządowienie Przewozów Regio-
nalnych zagwarantowaliśmy spółce sa-
morządowej gigantyczna kwotę na
wymianę taboru. To jest 3, 5 mld zło-
tych. Ten tabor regionalny też się mo-
dernizuje. Początki są trudne.
Marszałkowie uczą się wydawać te pie-
niądze, przygotowywać przetargi. My
pomagamy, próbując koordynować te
zakupy. Tu też zostanie dostrzeżona
zmiana.

– Dziękujemy za wyjaśnienia.
rozmawiały Elżbieta Misiak-Bremer 

i Aldona Toczek

EURO 2012, czym straszy opozycja

kolej na wielką skalę
wodowe blokują tory w Białogar-
dzie i Krakowie.
Grudzień – z Grupy PKP wy-
dzielono spółkę PKP Przewozy Re-
gionalne i przekazano 16
samorządom wojewódzkim. Ze
spółki Przewozy Regionalne odłą-
czono pociągi pospieszne (obecnie
TLK) i dodano je do PKP InterCity.
Idea resortu infrastruktury była
taka, by InterCity wykonywało wy-
łącznie przewozy dalekobieżne, 
a PR – regionalne.
W 2008 r. wsparcie dla spółek kole-
jowych, czyli rekompensaty za pro-
wadzenie deficytowych przewozów
pasażerskich oraz za stosowanie ulg
(dla studentów, emerytów itp.)
wyniosły 1,09 mld zł. 

2009
W 2009 r. obie spółki pasażerskie
miały gigantyczne straty – Inter-
City – 76,8 mln zł, a PR – 296 mln
zł. Wszystkie spółki kolejowe za-
trudniają 102 tys. pracowników.

2010
16 marca – związkowcy „Soli-
darności” rozpoczęli blokadę torów
na odcinku Wrocław Główny –
Wrocław Grabiszyn. 
17 marca – związkowcy kole-
jowej „Solidarności” blokowali tory
na stacji Koluszki. Wstrzymany zos-
tał ruch pociągów w kierunku
Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego,
Tomaszowa Mazowieckiego oraz
Skierniewic.
W I połowie 2010 r. strata PKP In-
terCity wzrosła do ok. 140 mln zł, 
a PR sięgnęła 102 mln zł.
28 września – pikieta związkowców
kolejowych pod Ministerstwem In-
frastruktury.
Październik – posłowie od-
rzucają projekt rządowy o możliwej
upadłości spółek kolejowych, które
powstały na mocy ustawy o ko-
mercjalizacji, restrukturyzacji i pry-
watyzacji przedsiębiorstwa
państwowego Polskie Koleje Pań-
stwowe – PKP InterCity, PKP Cargo 
i Przewozów Regionalnych. 
PKP PLK jest wydzielana z Grupy PKP.
Przejmuje ją skarb państwa w za-
mian za oddłużenie PKP SA (długi
spółki przekraczają 5 mld zł).
47 związków zawodowych działa
we wszystkich firmach przewozo-
wych i związanych z przewozami. 
W samych PLK, poza centralami
ogólnokrajowymi jak „Solidar-
ność”, działa  ich 16.

Budowa to tylko uciążliwość dla ruchu. Dopiero jej koniec jest
radością FOTO WOJCIECH STROŻYK/REPORTER/EN

Zmieniono szereg przepisów m.in.
ustawę środowiskową. To przyspie-
szyło prace I podpisywanie umów na
nowe inwestycje.

2010 
Oddano do użytku: Nowa Wieś Wroc-
ławska – Magnice (oddana do użytku
30 grudnia).
Od 16 listopada 2007 r. oddano do
ruchu 1048 km dróg krajowych, w tym
195 km autostrad, 361 km
ekspresówek, 129 km obwodnic oraz
363 km dróg po przebudowie.

DROGI W BUDOWIE
W budowie i przebudowie są 1443 km
dróg krajowych. Trwają prace przy bu-
dowie nowych tras, w tym 743 km au-

tostrad, 522 km dróg ekspresowych
i 92 km obwodnic. W ramach „Pro-
gramu Budowy Dróg Krajowych na
lata 2008-2012” obecnie realizowana
jest także przebudowa 76 km istnieją-
cej sieci.
Budowane są 34 odcinki autostrad, 36
odcinków dróg ekspresowych oraz 13
obwodnic
Podpisano umowy na budowę 612 km
autostrad w systemie tradycyjnym
oraz 168 km w systemie Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego.

2011
W tym roku podpisano 47 umów na
nowe inwestycje. Wyłoniono wyko-
nawców autostrad: A4 Wierzchosła-
wice – Krzyż, A4 Brzesko 
– Wierzchosławice, A4 Rzeszów Cen-

tralny – Rzeszów Wschód, A4 Rze-
szów Zachód – Rzeszów Centralny, A4
Dębica Pustynia – Rzeszów Zachód,
A1/ A2 węzeł Stryków, A1 Czerniewice
– Odolion, A1 Odolion – Brzezie, A1
Brzezie – Kowal, A1 Sójki – Kotliska,
A1 Piątek – Stryków, A4 Krzyż – Dę-
bica Pustynia, A1 Kowal – Sójki, A1
Kotliska – Piątek, A4 Rzeszów Wschód
– Jarosław,A1 Stryków – Tuszyn;
a także dróg ekspresowych: S19 Sto-
bierna – Rzeszów, S19 w. Rzeszów Za-
chód – w. Świlcza, S6 Obwodnica
Nowogardu, S7 Pasłęk – Miłomłyn, S8
Konotopa – Powązkowska (ul. Pias-
towska), S11 zach. obwodnica Pozna-
nia, (odc. Złotkowo – Rokietnica), S14
Obwodnica Pabianic, S2 Konotopa 
– Lotnisko, S69 Bielsko-Biała – Ży-
wiec, S3 Międzyrzecz – Sulechów (I-

IV), S5 Kaczkowo – Korzeńsko, S7 ob-
wodnica Kielc (II nitka), S8 Radziejo-
wice – granica woj. mazowieckiego,
S8 Rawa Mazowiecka – granica woj.
mazowieckiego, S17 Lublin – Piaski, S1
Pyrzowice – Lotnisko,S8 Salomea –
Wolica, odc. miejski; 
oraz obwodnic: Jarosławia, Tyńca,
Opoczna, Pabianic (DK 14 bis), Olecka,
Jędrzejowa, Ełku;
i przebudów: DK 8 (przejście przez
Bielany Wrocławskie), DK 46 Grodziec
– Myślina, DK 74 Annopol – Gościera-
dów, DK 82 (przejście przez Łęczną),
Przebudowa DK 16 Biskupiec – Borki
Wielkie; 
a także na budowę mostu na Wiśle
koło Kwidzyna DK 90.
Wartość tych inwestycji to 22,6 mld zł. 

Dworce
Realizowany jest program modernizacji 71
dworców kolejowych w całym kraju. Do 2012
r. na ten cel przeznaczone będą fundusze w
wysokości 980 mln zł (brutto). W roku 2010
nakłady na modernizację dworców kolejo-
wych wyniosły 332 mln 260 tys. zł, w tym 102
mln z budżetu państwa. Przekazanie środków
publicznych na modernizację dworców kole-
jowych było możliwe dzięki przeprowadzonej
przez rząd nowelizacji ustawy o komercjaliza-
cji, restrukturyzacji i prywatyzacji PKP oraz
ustawy o transporcie kolejowym, ponieważ
do 2008 r. przepisy nie przewidywały możli-
wości finansowania ze środków publicznych
modernizacji dworców kolejowych.
W 2011 roku nakłady na modernizację dwor-
ców kolejowych wyniosą 224 mln 460 tys. zł.,
w tym około 200 mln zł z budżetu państwa. 
Oprócz tego PKP S.A. współpracują z dużymi
firmami developerskimi przy projektach
przebudowy dworców w: Katowicach, Pozna-

niu oraz Warszawie (Warszawa Zachodnia).
Wartość przygotowywanych wspólnie inwe-
stycji z developerami wynosi ponad 1,5 mld
złotych.
Linie kolejowe
Od 16 listopada 2007 do 31 października 2010
podpisano 91 umów na modernizację blisko
1750 km linii i oddano do eksploatacji 1157 km
przebudowanych bądź zmodernizowanych
linii. W 2009 r. na modernizację szlaków ko-
lejowych wydano ponad 2,8 mld zł, w 2010 r.
4,7 mld zł. W modernizacji są 52 odcinki linii
kolejowych o łącznej długości 1222 km. W
przebudowie jest m.in. odcinek linii kolejowej
E30 (przebiegającej od granicy z Niemcami do
Kijowa) pomiędzy Krakowem a Rzeszowem.
Inwestycja o łącznej wartości blisko 5 mld zł
ma się zakończyć w 2014 roku. Trwa drugi
etap modernizacji linii Warszawa-Łódź. Prace
torowe trwają m.in. z Warszawy do Gdyni
oraz na budowie łącznicy kolejowej na lotni-
sko Okęcie.

Jak się zmienia inrastruktura na kolei
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– Weszłam na Pani blog. Przez ramię spojrzał
w komputer mój syn, gimnazjalista i po-
wiedział: „Szkoda, że nauczyciele i dy-
rektorzy nie piszą blogów, żebyśmy mogli
się z nimi kontaktować”. Czy do Pani
piszą uczniowie i rodzice?

– Niestety, bardzo rzadko. Naj-
częściej kontaktują się ze mną nau-
czyciele zainteresowani zmianami,
jakie planuję w oświacie. Dzięki temu
wiem, jakich informacji potrzebują.
Mogę rozwiewać ich wątpliwości czy
niejasności, bo przekaz, jaki do nich
trafia poprzez media i innych pośred-
ników jest często niepełny, nieprecy-
zyjny, a nawet czasem fałszywy.
Ostatnio, kiedy dyskutowaliśmy 
o kierunkach zmian w oświacie, za-
częli pisać bibliotekarze i pracownicy
szkolnych świetlic, obawiający się 
o swoją pracę. Na blogu dementowa-
łam, że ani status nauczyciela, ani
gwarantowana prawem minimalna
wysokość wynagrodzenia, ani uzys-
kany awans zawodowy nie są zagro-
żone w wypadku żadnego z na-
uczycieli. Również nauczycieli biblio-
tekarzy, nauczycieli świetlic, przed-
szkoli, pedagogów, psychologów,
zatrudnionych w szkołach, porad-
niach i innych placówkach oświato-
wych. 

– No właśnie, gazety wciąż piszą o niepoko-
jach nauczycieli. Zrobiłam błyskawiczną
sondę wśród znajomych rodziców
uczniów. Wszyscy są zaniepokojeni, że
dialog o oświacie toczy się głównie mię-
dzy urzędnikami ministerstwa i nauczy-
cielami. Tak, jakby w ogóle nie istniał
podmiot czyli uczeń!
– Właśnie, to trafne spostrzeże-

nie. Problem polega na tym, że nau-
czyciele są bardzo dobrze
zorganizowani, mają rozbudowane

struktury związkowe, swoich repre-
zentantów i jeszcze do tego zaplecze
polityczne. Uczniowie i ich rodzice w
najlepszym wypadku działają w róż-
nych organizacjach pozarządowych.
Dlatego chcę, aby przy Ministerstwie
Edukacji funkcjonowały dwie nowe
rady konsultacyjne – jedna reprezen-
tująca rodziców, którzy działają w sto-
warzyszeniach i fundacjach, a druga
młodzież. Chcemy, by przestrzeń spo-
łeczna dialogu o edukacji została po-
szerzona o tych, którzy – mówiąc
biznesowo – są naszymi klientami. 

– „Klienci” powinni za 10-20 lat tworzyć – jak
zakładają plany rządu Donalda Tuska – in-
nowacyjne, nowoczesne społeczeństwo,
potrafiące się posługiwać najnowszymi
technikami multimedialnymi. Ci 15-letni
„klienci”, którzy bywają w naszym domu,
opowiadają o swoim gimnazjum historie
niczym z filmów Barei. W szkole jest In-
ternet, ale mają do niego dostęp tylko na
lekcjach informatyki, a polonistka przez
ponad połowę lekcji siłuje się z najnowo-
cześniejszym rzutnikiem…
– …bo może dyrektor nie zadbał

o to, żeby ją odpowiednio przeszkolić,
albo nikt z kuratorium nie ocenia
tego, jak funkcjonują w szkole nowo-
czesne technologie, jak oceniają lek-
cje uczniowie. Teraz tematem numer
jeden jest przygotowana przez MEN
ustawa o zarządzaniu jakością w
oświacie, w której proponujemy
zmianę sposobu działania nadzoru
pedagogicznego. Zamierzamy go uno-
wocześnić i odpolitycznić. Obecni wi-
zytatorzy staną się nowoczesnymi
inspektorami jakości edukacji. Otrzy-
mają bardzo precyzyjne kryteria oce-
niania pracy szkoły, według których
będą dokonywać takiego samego au-
dytu jakości we wszystkich placów-
kach. Skończą się niejasne oceny
szkół, pracy nauczycieli, czy próby
wpływania na losy szkół po to, żeby
zaszkodzić politycznym rywalom w
samorządzie. Czy pani jako rodzic wi-
działa kiedyś np. wyniki kontroli ku-
ratorium w szkole dziecka?

– Akurat! Nawet trudno się odważyć wniosko-
wać o ich pokazanie, bo nauczyciele za-
czną patrzeć wilkiem…
– Właśnie. Tymczasem przyję-

liśmy założenie, że raporty pokon-
trolne i ocena jakościowa szkoły będą
dostępne w Internecie. W każdej
chwili będzie pani mogła do nich zaj-
rzeć i sprawdzić, jak szkoła wypada na
tle innych placówek. Raporty jako-
ściowe zaprezentują nie tylko wyniki
nauczania – w ocenę szkoły wliczy się
też to, jak postrzegają szkołę i panu-
jącą w niej atmosferę uczniowie, jakie
mają osiągnięcia, jak szkoła współ-
pracuje z rodzicami i pewnie nawet to,
czy ta polonistka, o której pani mó-
wiła, opanowała już obsługę rzutnika.
I uczniowie, i rodzice, i wreszcie sa-
morządy, które są organami nadzoru,
będą mieć jasność, jaka jest szkoła.
Bardzo ważne jest to, że ocena będzie
precyzyjna i obiektywna. Jeżeli z ra-
portów będzie wynikać, że szkoła się
nie poprawia, samorząd może poka-
zać dyrektorowi czerwoną kartkę i go
odwołać. 

– A skąd ten dyrektor może uzyskać pomoc?

Czy zostanie sam z problemami?
– W nowym systemie będzie też

drugi pion, odpowiadający za wspie-
ranie szkół, za podnoszenie kwalifi-
kacji kadry oświatowej, udostęp-
niający też uczniom, ich rodzicom 
i nauczycielom fachową pomoc psy-
chologiczno-pedagogiczną.

– Pomocy chcą też uczniowie i rodzice, którzy
często się skarżą, że szkoły za mało
wspierają zdolnych uczniów w rozwoju.
Słyszę opinie, że nauczyciele coraz lepiej
zarabiają, a i tak się niewiele zmienia.
Uzdolniony, bardzo inteligentny uczeń to
często problem dla szkoły…
– Do mnie też docierają takie syg-

nały. Tak się zdarza, bo ten zdolny nie
siedzi cicho, tylko zadaje pytania 
i łatwo się zniechęca. To swoisty pa-
radoks. W ciągu ostatnich lat polskie
szkoły znacznie poprawiły efekty
pracy z uczniami, którzy mają trudno-
ści w nauce – grupa tych dzieciaków
bardzo się skurczyła, widać to w wy-

nikach międzynarodowych badań
PISA. Tymczasem grupa uczniów ma-
jących wybitne osiągnięcia jest mniej-
sza niż w innych krajach. A przecież
trudno uwierzyć, że mamy o 2/3 mniej
młodych talentów niż np. Finlandia.
Analizowaliśmy dokładnie to zjawi-
sko i dlatego chciałabym, by nauczy-
ciele, których podopieczni osiągają
wybitne wyniki np. w konkursach
przedmiotowych albo tworzą wspa-
niałe projekty, mieli łatwiejszy awans
zawodowy, lepsze wynagrodzenie.
Naprawdę trudno oczekiwać, że samo
poczucie misji zawodowej i pasja są
wystarczającą motywacją do pracy
ponadstandardowej. Za swoją dobrą
pracę i osiągnięcia swoich uczniów
nauczyciel powinien być nagradzany 
i doceniany. A obecny rok szkolny
ogłosiłam Rokiem Odkrywania Ta-
lentów. W jego ramach prowadzimy
dwie akcje. Szkoła Odkrywców Ta-
lentów to program mający uhonoro-
wać szkoły, w których nauczyciele

rozwijają pasje i zainteresowania
uczniów. Ruszyła też akcja Miejsca
Odkrywania Talentów – chcemy, żeby
zgłaszali się do niej ci, którzy prowa-
dzą pozaszkolne miejsca rozwijające
pasje i zainteresowania. Tam, gdzie
rodzic może z ufnością zaprowadzić
swoje dziecko po lekcjach. Zachęcam
do zgłaszania się poprzez stronę in-
ternetową do obu tych akcji. 

– Jeśli mówimy o mapie edukacyjnej, to czy
zginą z niej mniejsze szkoły? Mamy niż
demograficzny, dzieciaków w szkołach
jest coraz mniej.
– Uważam, że szkoła powinna

być blisko dziecka, tego pragną też ro-
dzice. Poza ułatwieniami pozwalają-
cymi przejmować małe szkoły przez
np. stowarzyszenia rodziców, przygo-
towujemy jeszcze jedną regulację. Sa-
morządy miałyby szansę tworzyć
grupy szkół. To znaczy, że kilka
mniejszych szkół miałoby jednego dy-
rektora i administrację, dobre zaple-

Skończą się niejasne oceny szkół, pracy nauczycieli, czy próby wpływania

Wychowamy nowoczesną,

Minister edukacji Katarzyna Hall chce powołać przy ministerstwie dwie nowe rady konsultacyjne 

Nauczyciele są bar-
dzo dobrze zorga-
nizowani. Chcemy

teraz, by prze-
strzeń społeczna

dialogu o edukacji
została poszerzona
o tych, którzy, mó-
wiąc biznesowo, są

naszymi klien-
tami – uczniów 

i ich rodziców

FOTO PO
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Jednym z priorytetów programo-
wych Platformy Obywatelskiej jest
rozwój i unowocześnienie edukacji.
W ciągu 3 lat rząd Donalda Tuska
dokonał wielu zmian w oświacie.
Oto niektóre z nich:

Więcej 
przedszkoli 

W latach 2008-2010 liczba
miejsc w przedszkolach dla dzieci
w wieku 3-5 lat wzrosła o 190 ty-
sięcy, czyli aż o 20 procent. Obec-
nie już 64,6% dzieci w tej grupie
wiekowej jest objętych edukacją
przedszkolną. Liczba przedszkola-
ków najbardziej wzrosła na wsiach
(odsetek w roku 2010 to 43,12%,
podczas gdy jeszcze w roku 2006
wynosił 23%). Dla porównania 
– w latach 2006-2007 liczba
miejsc w przedszkolach wzrosła 
o niecałe 30 tysięcy. 

Od 1 września 2009 roku
dzieci w wieku 5 lat mają prawo do
wychowania przedszkolnego; od 
1 września 2011 będzie ono prze-
kształcone w obowiązek rocznego
przygotowania przedszkolnego.
Wprowadzono też możliwość za-
kładania innych form wychowania
przedszkolnego. 

Są to punkty i zespoły wycho-
wania przedszkolnego, tworzone
szczególnie dla mniejszej liczby
dzieci i mogące się mieścić nawet
w domu. Plany rządu zakładają, że
do 2012 roku do przedszkoli bę-
dzie uczęszczać 80 proc. wszyst-
kich dzieci w wie-ku od 3 do 5 lat.

Wcześniejsza 
nauka

W kwietniu 2009 roku weszła 
w życie rządowa nowelizacja
ustawy o systemie oświaty, która
dała 6-latkom prawo do nauki w
szkole. W większości krajów euro-
pejskich dzieci rozpoczynają naukę
w szkole w wieku 6 lat, a w Wielkiej
Brytanii, Holandii czy na Malcie do
szkoły idą już dzieci 5-letnie. Roz-
poczęcie nauki w młodszym wieku
umożliwia lepsze przygotowanie
dzieci, stwarza szansę pełniejszego
rozwoju indywidualnych zdolności
i umiejętności społecznych, a często
gwarantuje też wczesne wyrówna-
nie braków edukacyjnych.

Nowoczesna 
podstawa programowa

Reforma daje też szkołom
większe możliwości wykorzysty-
wania w nauczaniu nowoczesnych
technik, programów komputero-
wych i pomocy naukowych. Nowa
podstawa kończy z przeładowa-
nymi programami. 

Dzięki łączeniu programów
na kolejnych etapach edukacji
uczniowie rozpoczynający naukę
w szkole ponadgimnazjalnej przy-
swajają nowe informacje zamiast
powtarzać treści, których uczyli

się w gimnazjum. W roku szkol-
nym 2009/2010 reforma objęła
przedszkola oraz pierwsze klasy
szkół podstawowych i gimnazjów.
W roku 2010/2011 nowa podstawa
programowa obowiązuje również
w klasach drugich szkół podsta-
wowych oraz gimnazjów. 

Wprowadzenie reformy w li-
ceach ogólnokształcących i zasad-
niczych szkołach zawodowych
zakończy się w 2015 roku, w tech-
nikach i liceach artystycznych w
2016 roku, zaś w liceach uzupeł-
niających rok później.

Wzrost wynagrodzeń 
nauczycieli

Rosnące oczekiwania i ambi-
cje edukacyjne uczniów to także
większe wymagania wobec nau-
czycieli, od których zależy poziom
przygotowania młodzieży do dal-
szej nauki i wejścia na rynek
pracy. Dlatego jednym z prioryte-
tów rządu jest systematyczne pod-
noszenie płac nauczycieli. 

W 2008 roku w budżecie pań-
stwa zapisano wzrost wynagro-
dzeń nauczycieli na poziomie 10
proc. Kolejne podwyżki miały
miejsce w 2009 roku. 

Wszystkim nauczycielom, bez
względu na stopień awansu zawo-
dowego, pensje wzrosły o 5 proc.
w styczniu i o kolejne 5 proc. we
wrześniu. Od 1 września 2010
roku pensje nauczycieli wzrosły 
o dodatkowe 7 proc. Po tej pod-
wyżce przeciętne wynagrodzenie
nauczycieli we wrześniu 2010
roku jest wyższe o 30 proc. w po-
równaniu z rokiem 2007, a nau-
czyciele z najkrótszym stażem
otrzymują wynagrodzenie wyższe
o prawie 60 proc.

Orliki 
i Radosna Szkoła

Program „Radosna szkoła” za-
kłada wsparcie finansowe na bu-
dowę profesjonalnych placów
zabaw i świetlic dla najmłodszych
uczniów. Istotą programu jest
stworzenie w szkołach warunków
nie tylko do nauki, ale także miejsc
do bezpiecznego i radosnego wy-
chowania – placów zabaw, po-
mocy dydaktycznych. 

Na rządowy program „Ra-
dosna szkoła” zaplanowano do
2014 roku 2,5 mld zł. Rząd reali-
zuje także program budowy boisk
sportowych, tzw. Orlików. Pro-
gram został przyjęty w 2008 roku.
W jego ramach do 2012 r. powsta-
nie ponad 2 tys. kompleksów skła-
dających się z boiska piłkarskiego,
wielofunkcyjnego boiska do gry w
koszykówkę i siatkówkę oraz bu-
dynku zaplecza sanitarnego. Do-
tychczas powstało 1400 takich
boisk.

JW

na losy szkół po to, żeby zaszkodzić politycznym rywalom w samorządzie

mądrą, polską młodzież

– jedną, która będzie reprezentować rodziców, i drugą, reprezentującą młodzież

cze poradnictwa psychologiczno-pe-
dagogicznego. Nauczyciel miałby po-
rządny, dobrze płatny etat, ale uczyłby
np. w dwóch szkołach i do nich do-
jeżdżał. Bo to nie dzieci powinny do-
jeżdżać daleko do szkoły.

– Jest Pani najdłużej urzędującym ministrem
edukacji od 1989 roku. Trzy lata reform to
dużo czy mało?
– Ciągle mam przekonanie, że nie

zrobiliśmy jeszcze wszystkiego. To
poczucie niedosytu mam głównie dla-
tego, że te najbardziej istotne efekty
poważnej reformy programowej,
którą przeprowadziliśmy, będą do-
strzeżone i „policzalne” dopiero od
2015 roku. To wówczas szkoły po-
nadgimnazjalne opuszczą pierwsi ab-
solwenci, którzy uczyli się według
zreformowanego programu. Ta nowa
podstawa programowa umożliwia
zdobycie bardzo gruntownej wiedzy.
Pamiętam, kiedy opozycja atakowała
nas za rzekome zmniejszenie liczby

lekcji historii. Tymczasem to m.in.
historia będzie nauczana znacznie sta-
ranniej i w większym wymiarze go-
dzin niż obecnie. Przez wiele lat było
tak, że w liceum przedstawiano do-
kładnie te same tematy co w gimnaz-
jum, a na najważniejsze dla edukacji
historycznej 100 ostatnich lat często
brakowało czasu, bo już nadchodziły
egzaminy. Szkoły opuszczali więc ab-
solwenci, którzy nie znali najnowszej
historii Polski, czasów komunizmu,
działalności opozycji demokratycznej.
Nowa podstawa programowa to zmie-
nia, absolwent gimnazjum nauczy się
historii do 1918 roku, a czasy naj-
nowsze będzie poznawał szczegółowo
w szkole ponadgimnazjalnej. 

Przykro mi, nie tylko jako mini-
strowi, ale też jako babci, że jeszcze
dłużej przyjdzie nam poczekać na
efekty największej zmiany edukacyj-
nej – obniżenia wieku szkolnego 
o rok i rekordowego upowszechnie-
nia wychowania przedszkolnego. Przy

okazji wywiadu dla „POgłosu” chcę
jak najserdeczniej podziękować kole-
gom samorządowcom z Platformy
Obywatelskiej, których determinacja
pomogła w realizacji tego projektu. Aż
trudno uwierzyć, że w ciągu trzech lat
udało nam się podwoić liczbę przed-
szkolaków na terenach wiejskich, 
a w skali ogólnopolskiej podnieść ją
aż o 20%. To oznacza, że teraz do
przedszkoli chodzi aż o 250 tysięcy
więcej dzieci w wieku 3-5 lat niż 
w roku, w którym objęliśmy rządy. 
W czasie różnych wizyt obserwuję,
jak zachłannie maluchy chłoną każdą
nową umiejętność, jak zdobywają
wiedzę. I dlatego mogę z pewnością
odpowiedzieć na zasadnicze pytanie:
Tak, wierzę, że rząd Donalda Tuska
dba o to, byśmy wychowali nowo-
czesne, mądre otwarte i innowacyjne
polskie społeczeństwo. Trzeba zrobić
wszystko, żebyśmy mogli kontynuo-
wać tę pracę.

Joanna Wóycicka

PROGRAM DLA NOWYCH POKOLEŃ

Platforma edukacyjna
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– Przygotowując ustawę zdrowotną w części do-
tyczącej finansowania służby zdrowia po-
siłkowaliście się Państwo doświadczeniami
innych państw?

–  W ekonomii jest takie pojęcie
jak path dependency, czyli zależność
od dotychczasowej ścieżki. Automa-
tyczne przenoszenie i nakładanie jed-
nych rozwiązań na inne jest nie-
możliwe. W różnych krajach system
zdrowotny ewoluował w różny sposób
i jest różnie skonstruowany. W jednych
szkolnictwo medyczne zalicza się do
systemu opieki zdrowotnej, w innych
nie. W jednych pomoc społeczna jest
zintegrowana z  systemem zdrowot-
nym, a w innych nie. Te różnice są na
tyle istotne, że bardzo trudno byłoby
tworzyć kalki. Natomiast na pewno
można przeprowadzać własne analizy
i symulacje, żeby sprawdzić jak dane
rozwiązanie będzie działało. Czy mi-
nisterstwo je przeprowadziło, tego nie
wiem.

– Do jakiego systemu jest podobny nasz sys-
tem?
– W Europie są dwa systemy trak-

towane jako wzorcowe. System Bis-
marcka, w którym  mamy kasy
chorych, działa w Niemczech. Jestem
ubezpieczony – korzystam ze świad-
czeń. My kasy chorych zlikwidowa-
lismy, ale wciąż udajemy, że mamy ten
system. Drugi to angielski system Be-
veridge‘a, gdzie pieniądze idą po pro-
stu do budżetu i z  budżetu są
wypłacane na świadczenia. Ubezpie-
czony jest każdy, kto jest obywatelem.
W Polsce mamy de facto mieszankę
tych dwóch systemów, ale ze wskaza-
niem na system angielski. Bo poza
tym, że pieniądz na świadczenia zdro-
wotne jest zaznaczony – jako składka
zdrowotna – to ubezpieczeni są
wszyscy. 

– Na czym polega system singapurski?
To bardzo ciekawy system ekspe-

rymentalny. Świadczenia zdrowotne
zostały uszeregowane od najtańszych
do najdroższych i podzielone na tanie,
wykonywane stosunkowo często i po-
wszechnie, jak porady u lekarza pierw-
szego kontaktu, badania morfo-
logiczne i drogie, które przydarzą się
tylko niektórym, jak leczenie raka, za-
wału. Te drogie zostały zorganizowane
na zasadzie zwykłych ubezpieczeń 
– pieniądze są wpłacane do wspólnej
kasy i z niej finasowane są świadcze-
nia. Tu nic szczególnego się nie dzieje.
Za to niezwykle interesująco rozwią-
zano świadczenia tanie. Tu każdy ma
swoje własne konto ubezpieczeniowe 
i określony limit rocznych wpłat. Jeśli
ktoś zaoszczędzi i nie „wychoruje“
swoich pieniędzy, może w kolejnym
roku nie płacić składek na swoje konto.
To sprawia, że każdy pacjent bierze od-
powiedzialność za swoje zdrowie.

– To przypomina nasze prywatne ubezpieczenia
medyczne
Nie do końca. W służbie zdrowia

jest coś, co nazywamy hazardem mo-
ralnym. To zjawisko polega na tym, że
jeśli coś oferowane jest nam za darmo
to mamy skłonność korzystać z tego
ponad miarę. Przejawia się to zarówno
w zbyt dużej w stosunku do potrzeb
liczbie wizyt pacjentów, jak i z drugiej

strony w tym, że lekarze nakłaniają pa-
cjentów do częstszego korzystania
z  opieki zdrowotnej niż jest to po-
trzebne. Jeśli lekarz ma płacone za
każdą wizytę, to zamiast przyjąć pa-
cjenta dwa razy, przyjmie go cztery,
sześć albo i więcej razy. Jeśli to pacjent
kontroluje koszty, nie da się lekarzowi
naciągnąć. Poprosi o podanie informa-
cji przez telefon o tym,  jakie badania
ma wykonać, zanim przyjdzie na wi-
zytę. Ten mechanizm powoduje, że
wszystkim stronom opłaca się patrzeć
na pieniądze, ale jednocześnie dbać 
o zdrowie. Pacjent, który zaniedba
swoje zdrowie za chwilę będzie musiał
wydać więcej.

– Czemu nie próbujemy tego systemu, przy-
najmniej w jakiejś części przełożyć go na
polski grunt? 
– Myślę, że nasze społeczeństwo

nie jest do tego przygotowane. Można
by pomyśleć o jakimś systemie pilota-
żowym, żeby przekonać się, czy roz-
wiązanie się sprawdzi.

– Taki system pozwoliłby pozbyć się powszech-
nie krytykowanego NFZ-u.
– Wobec NFZ jestem krytyczna,

ale tylko w obszarze pewnych szczegó-
łów jego działalności. Natomiast uwa-
żam, że jest dobrym rozwiązaniem
systemowym. 

– A czemu to dobre rozwiązanie źle działa?
– Przede wszystkim ze względu na

czas. Nie zdążyliśmy jeszcze dotrzeć
systemu. Brakuje kilku rozwiązań
szczególowych. Weźmy taki przykład:
pacjentowi można zrobić punkcję,
można operację i można leczyć anty-
biotykami. Jeśli wycena tych świad-
czeń jest taka, że lekarzowi opłaca się
operować to możemy być pewni, że
liczba operacji wzrośnie, co nieko-
niecznie będzie najlepsze dla pacjenta.
Może być tak, że w następnym proce-
sie kontraktowania bardziej opłacać się
będzie leczenie antybiotykowe itd. 
A chodzi o to, żebyśmy znaleźli takie
zbilansowane wyceny, żeby lekarz przy
podejmowaniu decyzji o wyborze
świadczenia kierował się dobrem pa-

cjenta, a nie wyceną. Na dojście do roz-
wiązania idealnego potrzeba po prostu
czasu. Mamy też niedostatki w jeszcze
jednym elemencie – nie boję się tego
powiedzieć – jest nim etyka lekarska.
Nie chcę powiedzieć, że tak robią
wszyscy. Chcę powiedzieć, że okre-
ślone rozwiązania systemowe będą
premiowały pewne zachowania. Dla-
czego robimy teraz tak dużo cesarskich
cięć? Ano dlatego, że opłaca się je
robić. 

– A pacjent to dojrzewanie systemu wytrzyma?
– Pacjent wytrzyma, ale nie będzie

to dla niego najlepsza z opcji i nie jest
to też najlepsze rozwiązanie dla całego
systemu. Brakuje jeszcze jednej rzeczy,
to jest monitoring, sprawdzanie NFZ.
Techniki monitorowania mamy na
wyjątkowo niskim poziomie. Poziom
sprawdzania świadczeniodawców jest
równie niski. Efekt jest taki, że czasami
świadczeniodawcy potrafią sprawoz-
dawać porody wykonane u mężczyzn.
Nieprawidłowości zdarzają się prawie
w każdej placówce.

– Nie  ma systemów idealnych.
– Dlatego ważny jest monitoring.

W Stanach Zjednoczonych  12 proc.
nakładów na służbę zdrowia to koszty
sprawdzania świadczeniodawców.
Serial Dr House świetnie ilustruje
działanie systemu. Tam nie jest tak,
że każdy lekarz może zlecić dowolne
badanie. W Polsce jest pełna dowol-
ność. Nikt się nawet nie zastanowi,
czy badanie było sensownie zlecone. 

W wielu chorobach prześwietle-
nie jest kompletnie niepotrzebne,  
a wykonuje się je masowo. Brakuje
też schematów działania. Te sche-
maty są na świecie ściśle określone 
– jeśli występuje zestaw objawów, to
wykonuje się w pierwszym rzędzie
określony zestaw badań, dzięki
czemu wyklucza się kilka chorób.
Jeśli w tym procesie diagnostycznym
nie uda się dojść do rozwiązania, za-
czyna się następny zestaw badań. 
I tak do skutku. To jest opisany algo-
rytm, rzemiosło. A w Polsce medy-
cyna nadal jest sztuką.

– Ale idea jest taka, żeby naprawiać istniejący
sytem?
– Niewydolność naszego systemu

wynika z niewydolności mikroekono-
micznych, czyli braku schematów dzia-
łania, algorytmów postępowania, recep-
tariuszy czyli co, przy jakiej chorobie
można przepisać, a czego nie. To są
takie mikrodziałania, których drastycz-
nie brakuje, a które są trudne do prze-
prowadzenia, bo i lekarze i pacjenci
będą przeciwko temu protestowali.

– A może jednak warto edukować społeczeń-
stwo tak,  by było skłonne przyjąć takie
rozwiązania,  jak w systemie singapurskim?
Bo to by rozwiązało problemy, o których
Pani mówi i zarazem ułatwiło życie pa-
cjentom. Teraz np. w związku z limitami
mieszkańcy Warszawy na operację usunię-
cia zaćmy jeżdżą do Kalisza. 
– To kolejny przykład braku i za-

razem potrzeby monitoringu. Znam
dyrektora szpitala, który jest w stanie
załatwić sobie w NFZ kontrakt na wy-
konywanie operacji biodra na tak wy-
sokim poziomie, że nie może go
przerobić. W związku z tym zamierza
zwozić ludzi z domu spokojnej staro-
ści, bo tam właściwie każdy kwalifi-
kuje się na operację biodra. Tylko jaki
jest sens wykonywania takiej operacji
u 85-latka, który nie chodzi i nie będzie
chodzić, bo się nie zrehabilituje?  Nie
chciałabym wyjść na kogoś, kto 
w czambuł potępia polskich lekarzy. Są
wspaniali, ale system niestety skłania
do poszukiwania nieetycznych rozwią-
zań.

– Ustawa zdrowotna ukróci takie praktyki?
– Trochę w tym pomoże. Ale

główna zmiana będzie gdzie indziej.
Polski pacjent jest przyzwyczajony do
bardzo dużego komfortu, który polega
na tym, że za każdym rogiem powinien
być szpital.W każdym mieście powia-
towym pełnozakresowy. A racjonalnie
byłoby tak, że w każdym mieście po-
wiatowym jest szpital z czterema,  pię-
cioma najważniejszymi zakresami czyli
interna, pewnie ginekologia...

– ...ale neurochirurgia już nie jest potrzebna?
– Dokładnie. I można zrobić tak,

że w jednym mieście mamy fantastycz-
nie wyspecjalizowaną laryngologię,  
a w sąsiednim,  40 km dalej, okulis-
tykę. Każdy szpital powiatowy będzie
miał określoną specjalizację. Trzeba
ułożyć bardzo trudną mapę, bo to wy-
kracza poza województwo. Do tego
wymagana jest wielka determinacja
marszałków województw, bo musimy
pamiętać, że każde zamknięcie jakie-
gokolwiek oddziału szpitalnego wy-
woła protesty.

– I to jest powód protestu marszałków prze-
ciwko ustawie?
– Powód jest bezpośrednio zwią-

zany z tym, że marszałkowie będą mu-
sieli przejąć na siebie zobowiązania.

– To było wiadomo już jesienią.
– Teraz są nowi marszałkowie,

dlatego mogą krzyczeć głośniej. Mają
więcej energii. Ale protestowali zawsze.
Zamknięcie najmniejszego, najmniej
dochodowego oddziału oznacza zwol-
nienie kilkudziesięciu ludzi.  A to za-
wsze jest problem. Są bardzo silne

związki zawodowe w każdym szpitalu,
a marszałek będzie musiał te niepopu-
larne decyzje podjąć.

– A te 10 mld zadłużenia, które samorządy
muszą spłacić?
– To nie jest tak, że te długi auto-

matycznie przejmują marszałkowie.
Zapis tej ustawy jest taki, że tylko dług,
który zostanie wygenerowany w da-
nym roku, zostanie przejęty przez
marszałka.

– Starych długów nie przejmują?
– Nie. Chyba że chcą przekształcić

szpitale w spółki.

– Ale ustawa ich zmusza do przekształceń.
– Tylko wtedy, jeśli nie pokryją

bieżącego długu. Zadaniem samorządu
jest taki nadzór nad szpitalem, żeby on
tego długu nie miał. A to jest możliwe,
tylko trzeba się zaangażować. 

– Ile razy zdarzyło się duże oddłużanie szpitali?
– Kilkanaście.

– Za każdym razem sytuacja wracała do punktu
wyjścia.
– I dlatego ta ustawa. Będziemy

mieli do czynienia z  dwiema sytua-
cjami. Albo szpital się zbilansuje i nie
będzie produkował nowego długu, albo
się przekształci. A jeśli się przekształci,
to nie będzie miał prawa się zadłużać,
bo będzie działał w oparciu o kodeks
spółek handlowych. I wtedy nie ma ta-
kiej możliwości, żeby się zadłużał. To
jest ostatnie oddłużanie, ale trochę po-
trwa.

– A jak to wygląda z punktu widzenia pacjenta?
– Pacjent dostanie szpital z mniej-

szą liczbą oddziałów, ale za to lepiej
wyspecjalizowanych. Szpital, który bę-
dzie z  czasem leczyć skutecznie. Bo
inaczej będzie leczyć dłużej, np. powi-
kłania. A to nie będzie się szpitalowi
opłacało. Skuteczność jest dla pacjenta
najważniejsza.

– Jeszcze raz zapytam o system singapurski, on
się wydaje odpowiedzią na większość bo-
lączek polskiej służby zdrowia. Skąd zało-
żenie, że ludzie go nie zechcą?

– Moim zdaniem jest nie do wpro-
wadzenia w Polsce. On ma bardzo
wiele wrażliwych miejsc. Np. starsi lu-
dzie przyzwyczajeni do traktowania wi-
zyty u lekarza co dwa tygodnie jako
rozrywki.

– I nie da się wyłączyć starszych pań do innej
puli?
– Dlatego mówię o pilotażu dla

kilkudziesięciu tysięcy ludzi. I to by-
łoby bardzo ciekawe, ale i dramatycz-
nie trudne, bo trzeba by było obniżyć
im składkę zdrowoną tak, aby część
środków lokowali sami na swoich
kontach ubezpieczniowych. To nie jest
łatwe. Licząca 4,5 mln populacja Sin-
gapuru jest nieporównywalna z popu-
lacją polską. Od poziomu mniej więcej
6 mln obywateli systemy się w drama-
tyczny sposób komplikują. Najważ-
niejsza rzecz w tym systemie to
kontrola pacjenta nad lekarzem. Może
kiedyś przyjdzie czas, żeby się nad
takim rozwiązaniem pochylić.

Rozmawiała 
Aldona Toczek

Dla pacjenta najważniejsze jest, żeby był skutecznie leczony

Najciekawiej w Singapurze

Posłanka Joanna Mucha pracuje w sejmowej komisji zdrowia 
FOTO STANISŁAW KOWALCZYK/EAST NEWS
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Kiedy na początku lat 90. do Polski przy-
jechał twórca reformy emerytalnej w Chile,
zachwyt nad jej prostotą i przewidywaną
skutecznością  był powszechny. Na jednej
z konferencji prasowych wytknięto twórcy
reformy, wykształconemu w Stanach eko-
nomiście, łatwość wprowadzenia zmian 
w okresie chilijskiej dyktatury, ten odpo-
wiedział: jeśli myślicie państwo, że łatwiej
przekonać generałów niż posłów, to bar-
dzo się mylicie.

W Polsce znaliśmy tylko emerytury
wypłacane przez państwo w wysokości
przez to państwo ustalonej. Na emery-
tury pracowali aktualnie zatrudnieni.
Taki system rozpowszechniony był 
w świecie. A tu okazało się, że Chilij-
czycy odkładają część zarabianych pie-
niędzy na własną emeryturę. Ile odłożą,
tyle wykorzystają na starość. Cudownie
proste wydawało się to naiwnemu lai-
kowi. Generację później, ten zachwa-
lany obowiązkowy prywatny system
emerytalny wykazuje oznaki starzenia.
Według prognoz stopa zwrotu będzie
rozczarowująca. Biedni i samozatrud-
nieni nie dostaną żadnego świadczenia. 

Prof. Mario Marcel, ekonomista
uważany za twórcę reformy, po 30 latach
od jej wprowadzenia o lekcji, jaką świat
może wynieść z doświadczenia Chile,
mówi dziennikarzom wydawanego
przez wydział ekonomiczny Uniwersy-
tetu Harvarda miesięcznika „The Quar-
terly Journal of Economy”. 

– Reforma w Chile w 1981 roku
była pierwsza, ale jej najwcześniejsi be-
neficjenci przejdą na emeryturę do-
piero w roku 2025, więc jesteśmy wciąż
w trakcie tej przemiany. (...) Przeprowa-
dziliśmy badania, które pozwoliły na ze-
branie danych z dokumentów funduszy
inwestycyjnych i wśród indywidualnych
płatników. To pozwoliło nam przewi-
dzieć z dużą dokładnością, jak zadziała

system w fazie dojrzałej, za 20 lat. Pro-
gnozy okazały się dużo mniej optymis-
tyczne niż zakładaliśmy. W 1981 zało-
żenie było takie, że system będzie gene-
rował emerytury zbliżone do ostatnio
pobieranego wynagrodzenia i że samo-
zatrudnieni pracownicy będą za-
chęceni do odprowadzania składek.

– Co wykazało badanie? Jak poważne były pro-
blemy?
– Zakładaliśmy, że ludzie, którzy

opłacali składki emerytalne regularnie
przez 40-45 lat, bez względu na przerwy
w zatrudnieniu, będą otrzymywać eme-
ryturę o wartości zbliżonej do ostatnio
pobieranego wynagrodzenia. Takie
przypadki były jednak rzadkością. Od
początku lat 80., mniej więcej jedna
czwarta siły roboczej jest samozatrud-
niona, istnieje grupa ludzi, którzy na
przemian mają lub tracą pracę, a część
wycofała się z rynku. Wielu ludzi pra-
cuje na pół etatu lub sezonowo. Samo-
zatrudnieni to nie tylko ci, którzy
pracują na własny rachunek całe swoje
życie. Często są to ludzie, którzy poru-
szają się pomiędzy niezależną pracą,
pracą na zlecenie, bezrobociem, pracą
sezonową czy pełnoetatową. Uśrednia-
jąc, ustaliliśmy, że pokolenie, które
przejdzie na emeryturę pomiędzy 2020 
a 2025 rokiem będzie otrzymywać eme-
ryturę wartości 44% ostatnio pobiera-
nego wynagrodzenia, przy możliwych
dużych rozbieżnościach, poczynając od
tych, którzy mogą otrzymywać pełną
równowartość ostatnich poborów, 
a kończąc na tych, których świadczenie
będzie znikome lub żadne. Okazało się
również, że niemal połowa przyszłych
emerytów będzie otrzymywać emery-
tury w wysokości, lub lekko poniżej,
średniej wysokości emerytury, która jest
gwarantowaną wypłatą, jeśli opłacało
się składki przez dwadzieścia lat. Wielu

pracowników, którzy opłacali składki
przez 5, 10 lub 15 lat może doczekać
emerytury w wysokości 50 dolarów
miesięcznie.

– Jakie były rekomendacje komisji (stworzonej
w 2006 roku do przygotowania reformy sys-
temu emerytalnego – red.)?
–  (…) Celem systemu powinno być

zapewnienie rozsądnych stawek zastęp-
czych w wysokości powiedzmy 70-80
proc., wszyscy starsi ludzie powinni
mieć zapewnione dochody powyżej
granicy ubóstwa, a dyskryminacja po-
między różnymi rodzajami pracowni-
ków a szczególnie pomiędzy kobietami
a mężczyznami, powinna zostać znie-
siona. Stworzyliśmy 72 propozycje, któ-
rych celem jest zbudowanie systemu
bazującego na trzech zasadach. Jedna 
z nich to wzmocniona wersja zasady 
z 1981 roku oparta na filarze indywi-
dualnej kapitalizacji. Drugi to filar soli-
darnościowy, który zastępuje i lepiej
łączy niektóre ze świadczeń zapewnia-
nych przez państwo. I trzecia, filar do-
browolny dla ludzi, którzy chcą
odprowadzać więcej niż jest to obo-
wiązkowe.

– Czy może Pan powiedzieć więcej na temat fi-
laru solidarnościowego?
– Mieliśmy dwa rodzaje świadczeń

państwowych – jeden to gwarantowana
emerytura minimalna, która jednakże
wymagała dwudziestoletniego okresu
składkowego. Drugi rodzaj świadczenia
to emerytura opiekuńcza, dla ludzi żyją-
cych poniżej granicy ubóstwa, którzy nie
odprowadzali żadnych składek indywi-
dualnych. Prognozy wykazały, że tylko
2% starszych ludzi będzie korzystać 
z emerytury gwarantowanej, jednakże ta
gwarantowana emerytura zmniejszała
motywację do dobrowolnego odprowa-
dzania składek na prywatny filar przez

kolejne lata po upływie owych dwu-
dziestu obowiązkowych lat. Filar soli-
darnościowy gwarantuje świadczenie w
wysokości 150 dolarów miesięcznie dla
każdego z najbiedniejszych 60% gospo-
darstw. Wsparcie z filaru solidarnościo-
wego współgra z emeryturą uzyskiwaną
z filaru indywidualnej kapitalizacji i po-
winno być obniżane stopniowo, w miarę
jak samofinansowana emerytura
wzrasta. Celem jest zapewnienie dodat-
kowego wsparcia tym, którzy nie są 
w stanie zgromadzić odpowiedniego ka-
pitału  na indywidualnym koncie i zapo-
bieżenie biedzie w starszym wieku, ale
jednocześnie uniknięcie osłabienia mo-
tywacji do odprowadzania składek.
Udaje się  to osiągnąć poprzez gwaran-
cję, że im wyższe oszczędności indywi-
dualne,  tym wyższa emerytura z oby-
dwu filarów.

– A co z planami zachęcania do dobrowolnych
składek?
– Nasza propozycja zakłada ulgi

podatkowe związane z dobrowolnymi
umowami ubezpieczeniowymi zawiera-
nymi pomiędzy pracodawcami i pra-
cownikami, w których stroną są
specjalistyczne fundusze inwestycyjne
lub towarzystwa ubezpieczeniowe. Nie
pozwalamy na przykład na samodzielne
zarządzanie emeryturami, tak jak dzieje
się to w Wielkiej Brytanii czy USA.
Oczywiście zależy nam na wzmocnie-
niu filaru opartego na systemie składek
indywidualnych poprzez zwiększenie
konkurencji i obniżenie opłat, rozsze-
rzenie obszaru aktywów, w które mogą
inwestować fundusze i poszerzenie ich
możliwości inwestowania za granicą.

–  W jaki sposób finansowany będzie filar soli-
darnościowy?
– Finansowanie filaru solidarno-

ściowego nie powinno być bardzo

trudne, biorąc pod uwagę aktualną po-
zycję Chile. Reformy z 1981 były z całą
pewnością bardzo kosztowne, jako że
rząd przez wiele lat musiał w dalszym
ciągu wypłacać emerytury z funduszu
państwowego jednocześnie tracąc
wpływy z filaru indywidualnej kapitali-
zacji. Ale ten deficyt emerytalny się
zmniejsza, a dzięki nowemu systemowi
przez najbliższe 20 lat rząd będzie miał
wbudowane oszczędności, które mogą
być przekierowane do finansowania fi-
laru solidarnościowego. (…)

– Jakie wnioski z lekcji Chile mogą wyciągnąć dla
siebie inne kraje? Czy niedawne wydarzenia
sugerują, że model chilijski nie był tak dobry
jak zakładano?
– Błąd, który popełniło Chile, to

położenie zbyt dużego nacisku na filar
indywidualnej kapitalizacji, wprowa-
dzony w 1981 roku. W ten sposób
osoby niemogące odprowadzać składek
znalazły się w tarapatach. My nie od-
rzucamy tego systemu, lecz wkompo-
nowujemy go w szerszy system
emerytalny. Indywidualna kapitalizacja
to bardzo silny mechanizm akumula-
cyjny, a to bardzo ważne, biorąc pod
uwagę trendy demograficzne w wielu
krajach. Ale lekcja, którą odebrało
Chile, jest taka, że system działa lepiej,
kiedy jest wspierany przez system zde-
finiowanych świadczeń, a nie go zastę-
puje. Satysfakcjonująca stopa zwrotu
wymaga odpowiednio dużej bazy płat-
ników składek, co nie zawsze ma
miejsce w sytuacji, gdy mamy do czy-
nienia z dużą szarą strefą lub znaczną
liczbą samozatrudnionych. Niedawne
propozycje z Wielkiej Brytanii, Szwecji
i części Europy Wschodniej sugerują, że
inne rządy przyjęły to do wiadomości.

Rozmawiali Tim Dickson 
i Marcelo Larraguibel

Tłumaczyła Ewelina Hanyż. Skróty –„POgłos”

Park miejski w Curimon (Chile) – członkowie folklorystycznej grupy seniorów grają i śpiewają przechodniom FOTO PABLO CORRAL V/CORBIS

Trzydzieści lat płacenia składek na własną emeryturę

Chile reformuje reformę
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– Jak będą wyglądały jesienne wy-
bory?

– Do Senatu będziemy wybierać
w 100 jednomandatowych okręgach
wyborczych. A to oznacza, że kan-
dydaci będą musieli być bliżej ludzi.
Nie wystarczy, że będą się posługi-
wali billboardami. Zresztą nośni-
ków o powierzchni reklamowej
powyżej 2 metrów kwadratowych
nie można już wykorzystywać 
w kampanii. Dlatego ważniejsze
staną się kontakty międzyludzkie. 

Teraz kampania będzie tak na-
prawdę ostatnim punktem działal-
ności publicznej kandydata, zwień-
czeniem jego pracy.  Dla partii
znacznie ważniejszy stanie się
dobór odpowiedniego kandydata
z  odpowiednim dorobkiem poli-
tycznym. 

Bo wciąż ważna będzie partia
polityczna,  jaka popiera kandydata,
ale większą wagę ludzie będą przy-
wiązywali do nazwiska i znajomości
działalności publicznej danego kan-
dydata. 

To będzie starcie Kowalski
przeciwko Nowakowi o pierwsze
miejsce na mecie. Drugie miejsce
się już nie liczy, bo oznacza prze-
graną. Zmienią się także godziny
wyborów: między 7 a 21. Wszędzie
wszystkie wybory będą się odbywać
w tym samym czasie. Prezydent bę-
dzie decydował, czy wybory będą
jedno, czy dwudniowe. Myślę, że
poprawi się jakość i wyborów, 
i kampanii wyborczej, i życia pub-
licznego w ogóle.

– Częsty zarzut stawiany Platformie brzmi:
łatwo jest wygrywać, mając przeciwko

sobie partię zajmującą się sprawami
mało dla obywatela istotnymi. Po co
więc Platformie merytoryczna kampa-
nia, przecież trudniej wtedy wygrać?
Jednak to my walczyliśmy o jed-

nomandatowe okręgi. Moim zdaniem
jesteśmy przygotowani na debatę me-
rytoryczną, a ta ordynacja wymusza
taką debatę. Uważam, że raczej druga
strona czegoś się boi. A na margine-
sie, my nie wybieramy sobie konku-
renta politycznego. Nie doradzamy,
jakie programy realizować, czy się
wypowiadać agresywnie, czy mniej
agresywnie. Poza tym Platforma nie
ma maszynki do tworzenia głosów,
to wyborcy nas wybierają.

– Opozycja przeciwko jednomandatowym
okręgom była mocna w Sej-
mie.
– Ordynacja wyborcza

jest fundamentem demo-
kracji i jakości życia pub-
licznego. Jaka ordynacja,
taka później jakość parla-
mentu i życia publicznego.
Czasami opozycja głosuje po prostu
na zasadzie nie, bo nie. Ale często
wybory proporcjonalne, czyli cho-
wanie się na listach wyborczych, są
dla nich lepsze. 

Przede wszystkim jednak opo-
zycja bała się starcia osób. Być
może nie mają dobrych kandyda-
tów. Ale to ich zmartwienie. Ponad
80 proc. Polaków chce wyborów
personalnych. Badania pokazują, że
Polacy w jednomandatowych okrę-
gach wyborczych chcą głosować na
osobę. Przywiązują wagę do szyldu
politycznego kandydata, ale przede
wszystkim chcą głosować na osobę.

A skoro taki jest wybór
Polaków, my speł-

niamy to życzenie. Jest
to zarazem jeden z  na-

szych głównych punktów
programu. Udało nam się
na razie przeforsować jed-
nomandatowe okręgi do

samorządu i do Senatu. Tu
nie trzeba zmieniać konstytucji, dla-
tego się udało. Do Sejmu jest trud-
niej, bo potrzebna jest zmiana
konstytucji. A większości konstytu-
cyjnej nie mamy. 

– W wyborach samorządowych w mniej-
szych miejscowościach już teraz trud-
niej zrobić karierę bez dorobku. 
– Tam się ludzie lepiej znają.

– A w nowej ordynacji 65 dużych miast jest
wyłączonych z tej zasady jednomanda-
towych okręgów i tamtejsi wyborcy
wciąż będą zmuszeni głosować na listy.
– Ale w 2,5 tys. gmin będą jed-

nomandatowe. Tylko w tych dużych
aglomeracjach, które mają prawa
powiatu nie.

– Właściwie dlaczego? 
– Bo nie było większości. Taka

była wola naszego koalicjanta. Nie
było z ich strony woli, żeby z zasady
jednomandatowych okręgów wyłą-
czyć tylko miasta na prawach po-
wiatu. Tylko dzięki wsparciu PJN 
i niezrzeszonych posłów dosłownie
kilkoma głosami zdołaliśmy to
przegłosować.

– Jednak tym sposobem wyborcy zostali
podzieleni na dwie kategorie, jedni
zgodnie ze swoimi oczekiwaniami będą
głosować na kandydata, innym usta-
wodawca pozostawił listy. 
– Zgadzam się. Wymusiła taki

twór sytuacja polityczna i pewna lo-
gika głosowania. Moim zdaniem zu-
nifikowany system jednomanda-
towych okregów wyborczych jest

zgodny z zasadą równości podejścia
do życia politycznego. Ja bym chciał,
żeby we wszystkich gminach, powia-
tach i województwach obowiązywała
ta sama ordynacja. Kto wie czy nie
pojawi się wkrótce taka inicjatywa, ale
za wcześnie o tym mówić. 

– Przeciwnicy tego rozwiązania straszą, że
ordynacja jest zabójcza dla mniejszych
ugrupowań. 
– Może się okazać wręcz od-

wrotnie. Z palety osób partie będą
wybierały najlepszego, który ma
szansę wygrać. A nie jak wcześniej
kombinowano,  jak z grupy  40 osób
ułożyć 20-osobową listę w 10-man-
datowym okręgu.  I tak wchodziły
do parlamentu różne osoby, które
zebrały niewielką ilość głosów. 

Teraz ten pierwszy na mecie przy
okręgach jednomandatowych jest
rzeczywiście silnie umocowany. Jest
też bardziej odpowiedzialny przed
wyborcami. Partie zaczną bardziej
szanować wyborcę zamiast odświe-
żać z nim kontakt tylko na wybory,
żeby poszedł do urny. W trakcie
trwania kadencji trzeba będzie wy-
borcę pielęgnować.

– Zmiana będzie kolidować z parytetami.
– To prawda, parytety dotyczą

ordynacji proporcjonalnej. Przy jed-
nomandatowych okręgach wszyst-
kie rozsądne partie będą wystawiać
jednego, najlepszego kandydata.
Albo kobietę, albo mężczyznę.
Ważna jest pozycja kandydata 
w środowisku, wszystko jedno, czy
to będzie kobieta, czy mężczyzna.

Rozmawiała
Aldona Toczek

Chciałbym, żeby we wszystkich gminach, powiatach i województwach obowiązywała taka sama ordynacja – mówi poseł Waldy Dzi-
kowski FOTO DONALD BRYKCZYŃSKI/REPORTER/EN

Przy okręgach jed-
nomandatowych

pierwszy na mecie
jest rzeczywiście

silnie umocowany.
Jest też bardziej
odpowiedzialny

przed wyborcami.
Partie zaczną bar-

dziej szanować
wyborcę, zamiast
odświeżać z nim

kontakt tylko 
na wybory

Platforma nie ma maszynki do zdobywania głosów

Wybierani bliżej wyborców
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W cieniu awantur o koleje, budżet, OFE 
i w nieustannym zgiełku wokół budowy
autostrad zniknęła informacja o tym, co
realnie może zagrozić polskim finansom
publicznym, a czego przyczyna sięga cza-
sów, gdy w fotelu ministra finansów zasia-
dała prof. Zyta Gilowska. Skutki decyzji pani
minister, a właściwie ich brak, mogą kosz-
tować budżet państwa aż 10 mld złotych! 

W przeddzień Wigilii wrocławska
samorządowa firma energetyczna Ko-
generacja SA podała, że NSA oddalił
skargę dyrektora Izby Celnej we Wroc-
ławiu i nakazał zwrot nadpłaty akcyzy za
energię elektryczną sprzedaną przez
Kogenerację od stycznia 2006 r. do lipca
2008 r.  Wyrok oznacza, że Izba Celna
musi  zwrócić spółce kwotę 63 887 426
zł wraz z odsetkami za okres od dnia
złożenia wniosku o stwierdzenie nad-
płaty do dnia jej zwrotu. Idzie więc o ja-
kieś 70 mln zł. 

Dlaczego Izba Celna ma zwracać
spółce Kogeneracja te miliony? Bo ścią-
gano akcyzę od wszystkich producen-
tów energii, ale niezgodnie z unijnymi
przepisami, które powinny być wpro-
wadzone 1.01.2006 roku, co potwierdził
cytowany wyrok NSA. Można łatwo
przewidzieć, że do walki o zwrot nie-
słusznie zapłaconej akcyzy ruszą
wszystkie spółki. I bez wątpienia ją od-
zyskają. Dla budżetu państwa i dla nas
podatników to bardzo zła wiadomość.

Dyrektywa unijna
Zanim Polska przystąpiła do UE,

we wspólnocie zaczęła obowiązywać
dyrektywa z 2003 roku o tym, że akcyzę
za energię elektryczną płacą nie jej wy-
twórcy, a dystrybutorzy, i to po dostar-
czeniu prądu do gniazdka klienta.
Elektrownie nie mogą przecież płacić
akcyzy za straty energii w sieciach prze-
syłowych (co najmniej 10 – 11% energii
idzie w ten sposób w powietrze, a w ar-
chaicznych, zdekapitalizowanych sie-
ciach, takich jak w Polsce, straty mogą
być jeszcze wyższe).

Lapidarnie ujął tę kwestię Tomasz
Siennicki z Kancelarii Podatkowej Ożóg
i Wspólnicy: „Unia Europejska wy-
maga, by podatek akcyzowy od zaku-
pionej energii obciążał odbiorcę
zużywającego energię w momencie jej
dostarczenia. Obciążenie to powinno
następować w momencie dostarczenia
energii takiemu odbiorcy i obejmować
ilość energii faktycznie dostarczonej. Na
wprowadzenie stosownych przepisów
Polska miała czas do 1 stycznia 2006
roku. Tak się jednak nie stało. I ten brak
rodzi skutki finansowe dla państwa. 

Zaniechanie Gilowskiej
Dlaczego jednak tak się stało? Czy

ówczesny rząd nie zauważył, że niedo-
stosowanie prawa grozi postępowaniem
przed Europejskim Trybunałem Spra-
wiedliwości, do którego wyroków musi
się stosować także Polska, czy też pro-
blem zlekceważył?

W rozmowie z „POgłosem”  wice-
minister finansów Mirosław Barszcz,
zastępca najpierw prof. Teresy Lubiń-
skiej, potem – prof. Zyty Gilowskiej,
wspomina, że tuż po nominacji Z. Gi-

lowskiej przedstawił jej notatkę z  listą
koniecznych aktów prawnych, które na-
leżało wprowadzić. Wśród nich była in-
formacja o konieczności dostosowania
prawa do unijnego w obszarze akcyzy
od energii elektrycznej. 

– Zależało nam na tym, by zmiana
prawa nie doprowadziła do zbyt dużego
wzrostu cen. Doszliśmy do rozsądnego
kompromisu z kompaniami energe-
tycznymi i pod koniec lutego 2006 pro-
jekt był gotowy. Stanowił część
kompleksowych rozwiązań ustawo-
wych, które miały uporządkować różne
niezałatwione sprawy podatkowe.  Pod
koniec marca, na posiedzeniu kierow-
nictwa ministerstwa, dowiedziałem się,
że 90 proc. tego pakietu idzie do szuf-
lady, a nie do realizacji. Potwierdziła to
minister Gilowska na konferencji pra-
sowej na początku kwietnia. Parę dni
później złożyłem dymisję, ale Z. Gi-

lowska schowała ją do szuflady. Kiedy
PiS zawarło koalicję rządową z Samo-
obroną i LPR, wysłałem ponownie dy-
misję, ale już do premiera Marcin-
kiewicza – opowiada Mirosław Barszcz. 

Skąd się wzięła kwota 10 mld?
Według M. Barszcza wpływy do bu-
dżetu od producentów wynosiły ok. 
2 mld rocznie. Przez 4,5 roku  pobór
nienależnej akcyzy i odsetki, których
będą domagać się producenci, mogą
wynieść 10 mld.

Tryby Trybunału
Wycofanie się Zyty Gilowskiej 

z procedury dostosowania polskiego
prawa do unijnego mogło mieć przy-
czyny polityczne. Lęk przed skutkami
ewentualnej podwyżki cen energii,
przed reakcją populistycznych koali-
cjantów PiS i jego własnego elektoratu,
szczególnie wobec zbliżających się wy-
borów samorządowych (jesienią 2006)
mogły skłonić władze, a zwłaszcza pre-
zesa Jarosława Kaczyńskiego, do tego
zaniechania. 

W marcu 2007 roku Komisja Euro-
pejska wszczęła drugi etap postępowa-
nia, które skończyło się pozwaniem
Polski do Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości. Ministerstwo Finan-
sów bardzo wolno pracowało nad pro-
jektem, który wciąż nie mógł być
przedstawiony na posiedzeniu Rady
Ministrów. A specjaliści ostrzegali, że
dalszy brak zmian przepisów może
sprowadzić na Polskę istotne sankcje. 

Wprowadzenie zmian w sposobie
poboru akcyzy stało się możliwe do-
piero po wyborach w 2007 roku, gdy
władzę przejęła koalicja PO i PSL.
Mleko jednak się wylało i producenci
mogą się domagać zwrotu nadpłaconej
akcyzy w okresie od 1 stycznia 2006 do
1 marca 2008. Konieczność zwrotu rze-
czonego  podatku akcyzowego wynika
z wyroku Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości w Luksemburgu,
który w lutym ubiegłego roku orzekł, że
polskie przepisy dotyczące akcyzy od
energii elektrycznej były niezgodne 
z unijnymi. W efekcie elektrownie za-
częły występować o zwrot nadpłaty ak-
cyzy zawartej w cenie prądu. Sprawy te
były jednak przez sądy administracyjne
zawieszane do czasu rozstrzygnięcia
przez nasz Trybunał Konstytucyjny py-
tania Naczelnego Sądu Administracyj-
nego dotyczącego zgodności przepisów
regulujących kwestie nadpłat (Ordyna-
cji podatkowej) z konstytucją. Decyzja
Trybunału Konstytucyjnego umożliwiła
wydawanie wyroków w tych sprawach 
i od grudnia 2010 nie ma przeszkód, by
sądy administracyjne powróciły do roz-
strzygania w sprawach o zwrot elek-
trowniom miliardów złotych nadpła-
conej akcyzy za prąd. 

„POgłos” skierował do producen-
tów energii elektrycznej pytanie o war-
tość roszczeń. Energa, ustami swojej
rzecznik Beaty Ostrowskiej poinformo-
wała autora, że „podobnie jak i inni wy-
twórcy prądu w Polsce, złożyliśmy
skargę na decyzję odmowną Dyrektora
Izby Celnej. Jednak na tle sumy wszyst-
kich roszczeń opiewających – jak się
szacuje – na ok. 4,5 mld zł, nadpłacona
przez należącą do Grupy Energa elek-
trownię w Ostrołęce akcyza to zaledwie
nieco ponad 3,5 proc. tej kwoty..” „Za-
ledwie” oznacza roszczenie 175 mln zł. 

Urodzaj ministrów
Za bałagan w 2006 roku odpowiada

Ministerstwo Finansów, a w szczegól-
ności jego szef.  Przypomnieć tu trzeba,
że rok 2006 był urodzajny, gdy idzie 
o liczbę ministrów tego resortu, którzy
obrodzili w tym płodnym roku w licz-
bie aż 5: Teresa Lubińska – do 6 stycz-
nia, Zyta Gilowska od 7 stycznia do 24
czerwca, Paweł Wojciechowski od 25
czerwca do 14 lipca, Stanisław Kluza od
15 lipca do 22 września, a po nim 
– znów Zyta Gilowska. Który za co od-
powiadał?

Poprosiliśmy prof. Zytę Gilowską 
o rozmowę na temat przebiegu wyda-
rzeń w 2006 roku śląc do niej SMS z in-
formacją, że tematem „będzie zanie-
chanie wdrożenia dyrektywy UE 
o akcyzie na energię”. Była wicepremier
odpisała, że nie ma czasu. „A propos 
– to nie jest sprawa publicystyczna. 
O ile pamiętam, w tej sprawie liczą się
rozmaite szczegóły – terminarze i har-
monogramy zdarzeń, tryby i procedury.
Oraz UMOWY.” – napisała.

W samej rzeczy, Zyta Gilowska ma
rację: chodzi właśnie o wyjaśnienie try-
bów, terminów zdarzeń oraz procedur.
Zaś pisząc wersalikami słowo „umowy”
ma pewnie na myśli Traktat Akcesyjny. 

Piotr Rachtan

W auli Politechniki Warszawskiej
(najpiękniejszej auli świata) skończył
się właśnie wspaniale liczny polonez
otwierający 13 Charytatywny Bal Przy-
mierza Rodzin.

Aktorka Anna Nehrebecka  i dzien-
nikarka Katarzyna Kolenda-Zaleska 
(w cywilu matka uczennicy ursynowskiej
szkoły Przymierza Rodzin) rozpoczynają
licytację. 

Prezydent RP Bronisław Komorow-
ski ofiarował szkole Przymierza Rodzin
pióro. „Podpisywałem nim tylko same
miłe rzeczy: nominacje, ułaskawienia,
ordery”, zapewnia zaproszony na pod-
ium prezydent. Sala klaszcze i śmieje się
przychylnie. I to właśnie pióro idzie na
licytację. Cena wywoławcza 5 tys. zł.
Sporo. Dla większości zaproszonych na
bal gości, nawet bardzo dużo.

6 500 zł
Przymierze Rodzin to mało me-

dialna organizacja. Bardziej znany jest
Klub Inteligencji Katolickiej. Nic dziw-
nego, działał już od 1956r. I był jedyną
legalną, świecką instytucją niezależną
od władz komunistycznych. Założyciele
KIK-u mieli na celu przede wszystkim
stworzyć oazę wolnej myśli.

7 000 zł
Ale chcieli też by ich dzieci wzras-

tały w miłości do ojczyzny, uszanowaniu
prawa i wierze chrześcijańskiej. Organi-
zowali więc wspólne rodzinne wyjazdy.  

8 000 zł
Organizowała je Sekcja Rodzin.

Chętnych było coraz więcej, sami rodzice
nie byli w stanie podołać. Zaczęto orga-
nizować specjalne letnie i zimowe obozy,
przygotowywać własną kadrę. 

10 000 zł Aukcja przyspiesza. 
W stanie  wojennym KIK zostaje za-

wieszony, ale na obozy wyjeżdżają
dzieci osób internowanych i więzionych.   

Pierwsze koło pod nową nazwą
Przymierze Rodzin powstało w 1983r.
przy parafii Św. Stanisława Kostki. Tak,
to tam działał ksiądz Jerzy Popiełuszko.

15 000 zł Prowadzące licytacje
panie oddychają, rozkręciło się.

Rozkręciło się też Przymierze Ro-
dzin.  Po odzyskaniu wolności w 1989
roku ruchy katolickie w Polsce mogły
zacząć jawną, publiczną działalność. Od
1991 roku  Przymierze Rodzin jest jedną 
z wielu zarejestrowanych w Polsce orga-
nizacji obywatelskich.

21 000 zł
Narodziła się idea budowy własnej

szkoły. W dniu, kiedy podjęto uchwałę
w sprawie budowy szkoły, na koncie
Przymierza Rodzin było 500 PLN.  
W ciągu  roku powstała pierwsza szkoła.

Dobrzy ludzie w kraju i za granicą po-
mogli.

30 000 zł Kogoś najwyraźniej
zdenerwowała oszczędność poprzed-
niego licytanta.

Ludzie chętnie dają pieniądze, jeżeli
jest dobry i konkretny cel, a każdy grosz
dokładnie rozliczony – mówiła Izabela
Dzieduszycka, szefowa Przymierza. 

50 000 zł Ktoś najwyraźniej
próbuje zmiażdżyć konkurencję.

W rok później Szkoła Podstawowa
Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II na
warszawskim Ursynowie już w fazie pro-
jektu została na prośbę władz dzielnicy
uzupełniona o liceum. Teraz jest też tam
gimnazjum.

70 000 zł Konkurencja zmiaż-
dżyć się nie daje. Po raz pierwszy...

Wydział Geografii, Wydział Tury-
styki i Rekreacji, Wydział Humanis-
tyczny, Wydział Nauk Społecznych 
– to Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin
mająca uprawnienia do wydawania dy-
plomów licencjackich. 

100 000 zł
Na tej sali zebrało się naprawdę

wielu bogatych ludzi. Ale to nie dzięki
nim Przymierze Rodzin doszło od obo-
zów wakacyjnych do wyższych uczelni.
To wieloletnia praca zwykłych ludzi do-
brej woli, ich entuzjazm, no i ogień
wiecznie młodej Prezeski stowarzysze-
nia, pani Izy Dzieduszyckiej.

Na razie Przymierze Rodzin działa
głównie w Warszawie i centralnej Pol-
sce. Obecnie funkcjonuje ok. 13 ośrod-
ków, skupiających ok. 1000 osób, w
Warszawie, Rawie Mazowieckiej, Garwo-
linie, Kutnie.  Ale jest już też ośrodek 
w Pruszczu Gdańskim. 

100 000 zł po raz drugi...
Działalność Stowarzyszenia skiero-

wana jest głównie do rodzin katolickich,
ale w szeregach jego członków znajdują
się też ludzie innych wyznań oraz nie-
wierzący. 

100 000 zł po raz trzeci...
Zwycięzca licytacji pozostaje anoni-

mowy. Nikt go nie zna. Mówi: nie, nie
trzeba mnie chwalić w prasie. Przecież
chodzi o dobry cel. Mam szczęście, że
mogę sobie na to pozwolić.

Nie chodzi też o reklamę Przymierza
Rodzin. No, może troszkę. Chodzi o to,
by uzmysłowić, jak wiele można zrobić,
zaczynając jedynie od... serca i rozumu.

Andrzej Kołaczkowski

Minister Gilowska zaniechała decyzji

Podatnicy zapłacą
10 miliardów?

Doroczny Bal Charytatywny 
Przymierza Rodzin
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OBYWATELSKA

S
erdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom konkursu za przesłane
prace. Otrzymaliśmy ponad 150

esejów z całej Polski. Łącznie przyzna-
liśmy 17 nagród regionalnych, ponieważ
w jednym z województw wyjątkowo
zdecydowaliśmy się nagrodzić dwie
prace.
Poniżej przedstawiamy listę laureatów 
z poszczególnych regionów: 
Dolnośląskie – Matteo Furmaniak
Kujawsko-Pomorskie
– Kinga Mądraszewska
Lubelskie – Katarzyna Madejczyk
Lubuskie – Joanna Rutkowska
Łódzkie – Anna Guzek, Adrianna Król
Małopolskie – Tomasz Żernowski
Mazowieckie – Kinga Kowalska
Opolskie – Jakub Płazik
Podkarpackie – Mateusz Potoczny
Podlaskie – Adrianna Dębowska
Pomorskie – Marta Górnicka
Śląskie – Paulina Bąk
Świętokrzyskie – Bartosz Łochowski
Warmińsko-Mazurskie
– Mariusz Bazylak
Wielkopolskie – Katarzyna Michalska
Zachodniopomorskie – Zuzanna Trafna

Wszystkich laureatów etapu
regionalnego wraz z opiekunem/nau-
czycielem serdecznie zapraszamy na
Galę Finałową, która odbędzie się 28
stycznia 2011 r. w Warszawie, w
budynku Sejmu przy ul. Wiejskiej
4/6/8. 

Podczas Gali Finałowej ogłoszony
zostanie zwycięzca konkursu, wybrany
spośród laureatów regionalnych, który
otrzyma notebooka. Zostaną również
rozdane nagrody regionalne.

Szczegółowy program Gali zosta-
nie przesłany laureatom. 

W razie pytań prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 515 258 147.

Laureatom gratulujemy!!!
Serdecznie dziękujemy za ufun-

dowanie nagród współorganizatorom
konkursu posłom do Parlamentu Euro-
pejskiego: Lenie Kolarskiej-Bobińskiej,
Danucie Jazłowieckiej, Sidonii Jędrze-
jewskiej, Janowi Kozłowskiemu,
Krzysztofowi Liskowi, Elżbiecie Łukaci-
jewskiej, Sławomirowi Nitrasowi,
Janowi Olbrychtowi, Jackowi Protasie-
wiczowi, Jackowi
Saryusz-Wolskiemu, Bogusławowi
Sonikowi, Róży Thun, Rafałowi Trza-
skowskiemu, Jarosławowi Wałęsie,
Arturowi Zasadzie, Tadeuszowi
Zwiefce.

Mało kto przypuszczał, że rok 2010 w re-
lacjach polsko-rosyjskich będzie tak in-
tensywny. Szkoda, że potrzebna była
katastrofa samolotu prezydenckiego
pod Smoleńskiem, aby Rosjanie zoba-
czyli Katyń Andrzeja Wajdy w publicznej
telewizji (niektórzy wtedy po raz pierw-
szy usłyszeli o tej tragedii w 1940 r.), 
a Polacy dziewiątego maja zapalili zni-
cze na grobach radzieckich żołnierzy.
Cóż, historia tak poplątała nasze losy, że
do tej pory nie poradziliśmy sobie z roz-
supłaniem wszystkich węzłów.

Po katastrofie smoleńskiej w Pol-
sce nieoczekiwanie wybuchł boom
przyjaźni do braci Rosjan. Nagle
uświadomiliśmy sobie, że Rosja to nie
tylko prezydent Miedwiediew i pre-
mier Putin, gaz oraz ciągły spór 
o wspólną historię, ale państwo, gdzie
mieszka ponad sto czterdzieści milio-
nów anonimowych obywateli, którzy
potrafią solidaryzować się z nami 
w krytycznym momencie. Maile pły-
nące od znajomych z Moskwy, Peters-
burga, Irkucka czy Woroneża, te 
z kondolencjami, ciepłym słowem, 
a czasem nawet z niezrozumiałym po-
czuciem winy i wyrazy współczucia
słyszane w telewizji  dla wielu miały
wtedy ogromne znaczenie. 

Tymczasem emocje tak, jak się
pojawiły, równie szybko opadły. Roz-
poczęły się prace nad raportem MAK,
niepokój i ambiwalentne uczucia za-
częły powracać. Retorykę zniczy 
i kwiatów zastąpiono dyskursem na
temat przyczyn i poszukiwania win-
nych katastrofy pod Smoleńskiem, w
którym nie zabrakło, jak można było
przewidzieć, teorii spiskowych. Mimo
to, w polskim społeczeństwie coś

pękło, ostrożne ocieplanie się stosun-
ków polsko-rosyjskich w polityce po-
ciągnęło za sobą zrewidowanie obrazu
Rosji i Rosjan, z którym nie do końca
uporaliśmy się po 1991 r., a może po
prostu nie chcieliśmy się uporać.
Spojrzeć na naszych sąsiadów na
nowo, bez ciężaru bolesnej przeszło-
ści nie jest łatwo, bo w przeciwień-
stwie do Rosjan, którzy najczęściej
widzą w Polakach tylko braci Słowian,
wciąż czegoś się boimy, a w codzien-
nym dyskursie nadal odwołujemy się
do kategorii niepewnego sąsiada, na
szczęście coraz rzadziej wroga. Nikt
nie oczekuje, że rzucimy się sobie 
w objęcie, ale miło byłoby w końcu
pogadać o przyszłości przy wspólnym
stole za czaszkoj czaja.

I chyba próbujemy rozmawiać.
Grudniowa wizyta prezydenta Dmit-
rija Miedwiediewa w Polsce nawet dla
sceptyków musiała być wydarzeniem
przełomowym. Po pierwsze, ostatni
raz gościliśmy prezydenta Rosji osiem
lat temu, po drugie, jego pobyt prze-
biegał w atmosferze, jak pisały prasa

polska i rosyjska, „poprawy stosun-
ków”, „politycznego pojednania”,
„wzajemnego zrozumienia” i „po-
czątku nowego okresu”. Oczywiście
nie zabrakło krytyki, że obiecywano
złote góry, a otrzymaliśmy jak zwykle
tyle, by zaspokoić pierwszy głód.
Trzeba być jednak naiwnym, oczeku-
jąc, iż wizyta rosyjskiego prezydenta
przewróci polsko-rosyjskie stosunki
do góry nogami, ale też trzeba być
skrajnym pesymistą, by nie dostrzec 
w niej światełka w tunelu.

Podczas wizyty Dmitrija Miedwie-
diewa prezydenci Polski i Rosji podpi-
sali list intencyjny w sprawie
utworzenia Centrum Polsko-Rosyj-
skiego Dialogu i Porozumienia. Cen-
trum powstanie przy Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
i będzie związane z Polsko-Rosyjską
Grupą do spraw Trudnych, którą
utworzono osiem lat temu podczas
pobytu prezydenta Władimira Putina
w Polsce. Między słowami „trudny” 
i „dialog” istnieje ogromna przepaść
semantyczna, nad którą póki co udało
nam się zbudować wspólnymi siłami
most. Niebawem zobaczymy, jak bę-
dzie z jego rzeczywistym przekracza-
niem. Optymizmem napawa fakt, że 
w przeciwieństwie do wielkiej polityki,
w sprawach kultury zawsze łatwiej
było nam się dogadać i to może właś-
nie ona będzie najlepszym ambasado-
rem ostatecznego pojednania.

Niestety rok 2011 rozpoczął się nie
najlepiej, niektórzy uważają, że wręcz
beznadziejnie i nagły kryzys w polsko-
rosyjskich stosunkach, wywołany
opublikowaniem przez rosyjską
stronę raportu MAK, może wiele
zmienić. Na razie pojawiła się masa

pytań, na ostateczne oceny jest jednak
zbyt wcześnie. Trzeba poczekać na de-
cyzje polskich i rosyjskich władz, od
których teraz wiele zależy. Tym bar-
dziej, że oba państwa mogą dużo stra-
cić, ale przy podjęciu właściwych
kroków jeszcze więcej zyskać. Tym-
czasem 2011 to dla nas nieprzypad-
kowa data. W lipcu rozpocznie się
Polska prezydencja w Unii Europej-
skiej i ignorancją byłoby w tym okre-
sie zapomnieć o wschodnich sąsia-
dach, zwłaszcza w kontekście Partner-
stwa Wschodniego, którego jednym z
inicjatorów była właśnie Polska. Po
drugie, dwadzieścia lat temu rozpadł
się Związek Radziecki i jeszcze więk-
szą ignorancją byłoby nie spojrzeć na
stosunki Polski z państwami byłego
ZSRR w kontekście  dwóch ostatnich
dekad. 

2010 nie był łatwy dla Polaków, nie
był również łatwy dla Rosjan, których
także dotknęła katastrofa smoleńska.
O ile politycy nadal próbują uporać się
w kwestii polsko-rosyjskich stosun-
ków, o tyle społeczeństwo już poka-
zało, że dialog, zrozumienie i soli-
darność między Polakami i Rosjanami
są możliwe. Miejmy nadzieję, że 
w przyszłości relacje obu państw na
wszystkich szczeblach będą się rozwi-
jać tak, jak widzi je prof. Jerzy Pomia-
nowski: „nie będą duetem, jak miało
to miejsce w PRL, ale prawdziwym
dialogiem”.

Emilia Borkowska
doktorantka w Instytucie Slawistyki PAN

2010 – rokiem polsko-rosyjskiego dlalogu?

Coś w nas pękło

Razem z raportem MAK powróciły ambiwalentne uczucia wobec Rosjan i niepokój. Wciąź jednak widzimy światełko w tunelu 

Konkurs 
„Tu mieszkam, 
tu działam” dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.
Uczestnicy musieli przygotować
esej na jeden z zaproponowa-
nych tematów: 
W jaki sposób samorząd gminny
wpływa na moje życie? 
W jaki sposób mogę wpływać na
funkcjonowanie mojej „małej
ojczyzny”, którą jest gmina?

Tu mieszkam, 
tu działam
Rozstrzygnięcie
konkursu

Spojrzeć na
naszych sąsiadów
bez ciężaru
bolesnej przesz-
łości nie jest łatwo

“
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