Głos
Polski
musi się liczyć w Europie
Szanowni Państwo, kandyduję do Parlamentu
Europejskiego jako lider listy Prawa
i Sprawiedliwości – partii, która chce zmienić
Polskę, przywrócić powagę polskiej polityce,
wzmocnić nasze Państwo. W Parlamencie
Europejskim powinni nas reprezentować ludzie,
którzy chcą i potrafią walczyć o polskie interesy,
idee i wartości, o naszą wizję Europy. Ludzie,
którzy potrafią przekonująco przedstawić
nasze racje innym Europejczykom. Tak właśnie
chciałbym działać w Parlamencie Europejskim.
Zapewniam, że będę bacznie pilnować polskich
interesów w Europie! Bardzo proszę Państwa
o poparcie w wyborach. Zapewniam, że nie
zawiodę Państwa zaufania.

prof. Zdzisław Krasnodębski

Kandydat do Parlamentu Europejskiego
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Trzeba
służyć Polsce
słuchać
Polaków
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Nie
będę
udawał
kogoś, kim
nie jestem
Rozmowa z profesorem Zdzisławem Krasnodębskim, liderem listy PiS w wyborach
do Parlamentu Europejskiego z okręgu obejmującego Warszawę i powiaty
podwarszawskie

Jest Pan liderem listy PiS w okręgu
numer 4. Co skłoniło pana, profesora
akademickiego, socjologa wykładającego na uczelniach polskich i zagranicznych, autora licznych publikacji
naukowych, a zarazem publicystę, do
kandydowania właśnie z listy Prawa
i Sprawiedliwości?
Od dawna jestem zaangażowany w sprawy
publiczne, w politykę, choć w inny sposób
niż w tej chwili, kiedy zdecydowałem się
kandydować w wyborach do Parlamentu
Europejskiego. Prawo i Sprawiedliwość
jest partią, która swoim programem i działaniami najbardziej mi odpowiada. Byłem
związany ze śp. prezydentem Lechem
Kaczyńskim, który powołał mnie w skład
Narodowej Rady Rozwoju. Byłem również członkiem jego Honorowego Komitetu Poparcia w wyborach prezydenckich
w 2005 r. Bardzo cenię prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, zarówno jako polityka i jako intelektualistę. Od dłuższego
czasu wspieram Prawo i Sprawiedliwość
swoją pracą ekspercką, ale też po prostu
jako obywatel. Chciałbym, aby właśnie
ta partia ponownie objęła władzę w Polsce, bo tylko to gwarantuje nam pokonanie patologii, zapewni rzeczywisty rozwój
i budowę silnego państwa.
Jakimi sprawami chciałby pan profesor
zajmować się w swojej pracy w Brukseli i Strasburgu? Jakie są najważniejsze
sprawy, z którymi przyjdzie się zmierzyć posłom w następnej kadencji PE?
Są sprawy o żywotnym znaczeniu dla
Polski, którymi powinien zajmować się

każdy przedstawiciel PiS w Parlamencie Europejskim – na przykład kwestia
wyrównania bezpośrednich dopłat dla
rolnictwa, polityka energetyczna, pakt
klimatyczny czy polityka wschodnia Unii.
Chciałbym jednak zająć się paroma
innymi sprawami, które szczególnie
leżą mi na sercu. Po pierwsze, chciałbym na forum parlamentu w Brukseli,
działać na rzecz wzmocnienia państw
narodowych w ramach Unii. Po drugie,
będę starał się pracować na rzecz równorzędności państw narodowych i zrobię wszystko, aby osłabić system, w którym istnieje jedno silne państwo i ono
dominuje nad pozostałymi krajami.
Poza tym interesuje mnie także polityka historyczna. Z niepokojem przyglądam się próbie narzucenia całej Europie, w tym także Polsce, nowej narracji
historycznej. Będę także śledził sprawy dotyczące polityki naukowej i kulturalnej Unii. Niestety również w tej
dziedzinie jest ogromna nierównowaga
pomiędzy poszczególnymi państwami.
Jako profesor piszący również o Europie
brał pan wielokrotnie udział w dyskusjach dotyczących różnych wizji przyszłości Unii Europejskiej? Proszę powiedzieć,
jak pana zdaniem powinna wyglądać
Unia w przyszłości?
Jestem zwolennikiem Unii rozumianej
przede wszystkim jako związek państw
narodowych. Powiniśmy przeciwstawiać
się dążeniom zmierzającym do uczynienia z Unii superpaństwa lub do dalszego jej federalizowania. Unijne instytucje ponadnarodowe takie, jak Komisja
i Parlament, powinny działać w ramach
określonych przez traktaty, stać na ich
straży, a nie dążyć do rozszerzenia swoich kompetencji. Parlament powinnien
kontrolować i czynić przejrzystymi decy-
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zje podejmowane w Unii, a także stać się
miejscem kształtowania się idei i politycznej woli Europy. Unia nie powinna
dłużej kojarzyć się obywatelom państw
członkowskich z absurdalnymi ograniczeniami, z restrykcjami, ani z agresją
kulturową, jak niestety dzieje się coraz
częściej. Nie chodzi o to, by było „więcej Europy” za wszelką cenę, lecz o to,
by była ona lepsza, co znaczy niekiedy
„mniej Europy”, a więc mniej biurokracji i mniej ingerencji w wewnętrzne sprawy państw członkowskich.
Jako socjolog zapewne zdaje sobie
pan sprawę, że wybory do Parlamentu
Europejskiego nie cieszą się w Polsce
dużym zainteresowaniem opinii publicznej. W poprzednich wyborach frekwencja była na poziomie 25-30%?
Z czego pana zdaniem to wynika i jak
temu zaradzić?
Polacy wyróżniają się na tle innych
narodów europejskich dość wysokim,
choć spadającym, poziomem akceptacji Unii i pozytywną jej oceną. Niestety nie idzie za tym znajomość funkcjonowania tej organizacji, jej instytucji.
Brak jest zainteresowania sposobem,
w jaki zapadają ważne decyzje, jakie
procesy polityczne zachodzą w Unii.
Polacy nie czują się aktywnymi podmiotami, uczestnikami tych procesów.
W ogóle mało interesują się polityką
zagraniczną. Unia jest dla wielu zwykłych ludzi czymś abstrakcyjnym. Istnieje gdzieś ponad naszymi głowami
i musimy poddać się jej zarządzeniom,
czy to dobrym, czy złym.
Niestety rządy PO jeszcze pogłębiły
tę bierność Polaków i Unia widziana jest przede wszystkim jako źródło dotacji. Z kolei po prawej stronie
sceny politycznej często przedsta-

wia się Brukselę jako zewnętrzne
zagrożenie, któremu nie potrafimy
się przeciwstawić.
Tych postaw nie zmieni żadna kampania wyborcza. Trzeba bardziej długofalowych działań. Powinniśmy rozwinąć
system edukacji politycznej i obywatelskiej. Musimy uzdrowić polskie media,
w tym przede wszystkim media publiczne. Jeśli zostałbym wybrany, chciałbym działać tak, by jak najwięcej osób,
zwłaszcza młodych, mogło poznać instytucje europejskie z bliska i przyjrzeć
się temu, jak one działają.
W jaki sposób zamierza pan przekonywać Polaków do wzięcia udziału w wyborach, do głosowania na PiS i na pana?
Zamierzam robić to, co do tej pory
robiłem jako naukowiec, publicysta
i analityk – przedstawiać argumenty,
dla których warto głosować na Prawo
i Sprawiedliwość, dla których konieczne jest odsunięcie od rządów Donalda
Tuska, dla których warto, by drużyna
PiS w Parlamencie Europejskim była
duża i silna. PiS przedstawił niedawno swój program, w którym zarysował swoją propozycję polityki zagranicznej, w tym europejskiej. Do tego
będę się odwoływał.
Jestem nową twarzą w polskiej polityce. Mam nadzieję, że Polacy mają już
dość osób, które od lat mogą zobaczyć
w mediach, i że tym razem wyborcy
będą chcieli oddać głos nie na celebrytę, nie na sportowca, nie na kogoś, kto
już należał do wielu ugrupowań i wielokrotnie zmieniał poglądy, lecz właśnie na kogoś, kto chce innej, rzeczowej, poważnej polityki.
Chcę poważnie rozmawiać z wyborcami, nie będę robił happeningów czy
udawał kogoś, kim nie jestem.

Krasnodębski Zdzisław Marek
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Warszawa
to moje
miasto

Z

Warszawą jestem związany na stałe od roku 1972,
kiedy zacząłem studia na
Uniwersytecie Warszawskim i od tego czasu moje życie
już na trwałe złączyłem z tym
miastem. To właśnie w stolicy,
na Uniwersytecie Warszawskim,
zrobiłem magisterium, a także uzyskałem kolejne stopnie
naukowe.
Przeżyłem tutaj dobre i złe
chwile – pierwszą pielgrzymkę Jana Pawła II, powstanie
„Solidarności” , a potem stan
wojenny i wybory 1989 r. Można
powiedzieć, że to tutaj, w ławach
uniwersyteckich, ale także w studenckich klubach i kawiarniach,
ukształtowałem się jako dorosły człowiek. Bez wątpienia Warszawa wywarła swój mocny ślad
na moim postrzeganiu polskich
spraw zarówno w wymiarze
wewnętrznym, jak i szerszym,
europejskim. Dlatego kiedy zdecydowałem się wyjechać do Bremy, żeby objąć na tamtejszym

uniwersytecie stanowisko profesora, to wyjechałem już jako człowiek ukształtowany, z silną świadomością tego, kim jestem. I bez
wątpienia zawdzięczam tę wiedzę w znacznym stopniu właśnie
Warszawie. Pozostała ona moim
drugim miejscem zamieszkania
i działalności.
Pobyt w Niemczech oraz możliwość wykładania na uniwersytecie, a także bezpośredni kontakt
z niemiecką młodzieżą, stanowiły
dla mnie znakomitą okazję, aby
przyjrzeć się naszemu zachodniemu sąsiadowi i jego społeczeństwu z bliska. Myślę, że dzięki
temu, mogę powiedzieć, że rozumiem niemiecką politykę lepiej
niż ci, którzy oglądają ją tylko
z Warszawy. A ta wiedza na pewno pomoże jeszcze lepiej zadbać
o polski interes w Brukseli, gdzie
głos Niemiec znaczy coraz więcej.
Dlatego zdecydowałem się kandydować do Parlamentu Europejskiego jako lider listy Komitetu
Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w okręgu warszawskim.
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Unia Europejska wywiera coraz większy wpływ na los
Europy, a w związku z tym Polski i Polaków. Dlatego nie możemy sobie pozwolić na bierność,
słabość i niekompetencję ludzi,
których zdecydujemy się wysłać
do Parlamentu Europejskiego,
żeby nas reprezentowali. Silna,
a więc skuteczna, aktywna i kompetentna reprezentacja polskich

europosłów, to mocny głos w Unii
i Europie. Tylko w ten sposób stawiając na wiedzę i skuteczność
- możemy realnie zadbać o polskie
interesy w Brukseli. Mam nadzieję, że swoimi dotychczasowymi
działaniami oraz podejmowanymi wyborami, przekonałem Państwa, że mam cechy potrzebne do
tego, żeby godnie reprezentować
nasz kraj w Parlamencie Europej-
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skim, troszcząc się o jego interesy
i silną pozycję w Europie.
Gorąco wszystkich namawiam do
udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego i oddania swojego głosu na numer 1 warszawskiej
listy Prawa i Sprawiedliwości, Zdzisława Krasnodębskiego. A ze swojej strony zapewniam, że zrobię
wszystko, żeby nie zawieść Państwa zaufania.

Dowiedz się na kogo głosujesz
Zdzisław Krasnodębski (ur. 1953). W latach 1976-1991 wykładał socjologię teoretyczną i filozofię społeczną na
Uniwersytecie Warszawskim. W 1995 roku został powołany przez Senat Wolnego Hanzeatyckiego Miasta Brema na stanowisko profesora uniwersytetu w Bremie. W latach 2001-2011 wykładał na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Gościnne profesury m.in: The Catholic University of America, Waszyngton D.C. oraz Columbia University, Nowy Jork. Od 2011 roku wykłada także w Akademii Ignatianum w Krakowie.
Członek Rady Naukowej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Pradze, Komitetu Socjologicznego Polskiej Akademii Nauk (1999-2006 i ponownie od 2012 r.), Rady Patronackiej Wyższej Szkoły Europejskiej im.
ks. Józefa Tischnera w Krakowie. W 2005 roku członek Honorowego Komitetu Poparcia Lecha Kaczyńskiego
w wyborach prezydenckich. Od 2007 do 2008 członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów.
W 2010 roku członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Lechu Kaczyńskim.
Najważniejsze publikacje książkowe: Rozumienie ludzkiego zachowania (1986) Upadek idei postępu (1991, 2009),
Postmodernistyczne rozterki kultury (1996), Demokracja peryferii (2003, 2005), Drzemka rozsądnych (2006),
Już nie przeszkadza (2010), Większego cudu nie będzie (2011), Zwycięzca po przejściach (2012).

Krasnodębski Zdzisław Marek
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JERZY ZELNIK, aktor filmowy i teatralny
Prof. Zdzisław Krasnodębski to wybitny intelektualista, humanista
swobodnie porusza się po różnych obszarach językowych, ceniony np.
w Niemczech, Stanach Zjednoczonych. Myślę, że to wspaniały kandydat
na posła w Parlamencie Europejskim, gdzie trzeba ze stosu dokumentów
przygotowywanych jako propozycje ustaw europejskich, wydobyć te które
nie są zbyt korzystne dla Naszego kraju. Uważam, że z pełnym zaufaniem
trzeba podejść do tej kandydatury, bo wykaże tą potrzebną, patriotyczną
czujność. W związku z tym gorąco popieram kandydaturę Profesora
Zdzisława Krasnodębskiego.

KRZYSZTOF SZCZERSKI, poseł na Sejm RP,
były wiceminister Spraw Zagranicznych
Jako Krakowianin, zazdroszczę mieszkańcom Warszawy, że mogą głosować na Profesora
Zdzisława Krasnodębskiego. Każdy kto chciałby wiedzieć co należy robić w Parlamencie
Europejskim powinien przeczytać „Demokrację peryferii”, bo to jest książka która
zmienia patrzenie na Polskę i na miejsce Polski w Europie.
I jedno hasło na koniec: Twoje książki głosowałyby na Krasnodębskiego!

PIOTR GLIŃSKI, kandydat Prawa
i Sprawiedliwości na Premiera
Rządu Technicznego RP

ZOFIA ROMASZEWSKA, działaczka
Komitetu Obrony Robotników,
obrońca praw człowieka

MARIUSZ BŁASZCZAK,
przewodniczący Klubu
Parlamentarnego Prawo
i Sprawiedliwość

Twoje książki
głosowałyby na
Krasnodębskiego!

Kto z polskich obywateli powinien być w Parlamencie
Europejskim? Jeśli zastanowimy się, kto tak naprawdę będzie
sobie dobrze radził w skomplikowanej, nie zawsze przyjaznej
strukturze Parlamentu Europejskiego, to w oczywisty sposób
pojawia się kandydatura prof. Zdzisława Krasnodębskiego.
Profesora wyróżnia ogromna wiedza politologiczna,
międzynarodowe doświadczenie i wielka przyzwoitość,
daje to nam pewność, że zadba on o nasze polskie interesy
i będzie wiedział, gdzie szukać wspólnych spraw ważnych
dla całej Unii Europejskiej.

ROBERT KACZMAREK, reżyser
Pan Profesor Zdzisław Krasnodębski, jest człowiekiem szalenie konsekwentnym. Myślę,
że jego konsekwentna wizja Polski jako państwa ludzi wolnych, Polski która byłaby
miejscem dobrobytu i możliwości realizacji wszelkiej aspiracji ludzi którzy tutaj są, jest
taką immanentną cechą Pana Profesora, i dlatego wiem że jego obecność w Brukseli,
w tak dynamicznym i newralgicznym okresie, jaki mamy teraz, czyli przy tym wszystkim co
się dzieje za Naszą wschodnią granicą, jest szalenie potrzebna.

JAN PIETRZAK,
przedwojenny warszawiak,
z okręgu pana profesora
Jestem przekonany, że profesor Zdzisław
Krasnodębski będzie świetnie reprezentował
Polskę w europejskim parlamencie! Jest
wybitnym uczonym i prawym człowiekiem.

Szanowni Państwo, bardzo namawiałbym
Państwa na poparcie i głosowanie na kandydata
do Parlamentu Europejskiego, Zdzisława
Krasnodębskiego, profesora socjologii, filozofa,
mojego kolegi uniwersyteckiego, Warszawiaka
i Europejczyka, człowieka który jest wybitnym
specjalistą w zakresie swojej dziedziny wiedzy
ale także wybitnym znawcą polityki i od lat
zaangażowanym, aktywnym uczestnikiem polskiego
życia publicznego i politycznego. Zdzisław na pewno
Was nie zawiedzie! To jest człowiek nie tylko mądry,
ale jak powiedziałem człowiek oddany wartościom
obywatelskim i człowiek który jest gotowy ciężko
pracować dla dobra publicznego. Bardzo Państwa
serdecznie do tego namawiam!

Polska potrzebuje silnej, kompetentnej i uczciwej
reprezentacji w Parlamencie Europejskim.
Profesor Zdzisław Krasnodębski jest właśnie takim
kandydatem. Profesor Zdzisław Krasnodębski swoją
wiedzą, swoim zaangażowaniem i doświadczeniem
daje gwarancję tego, że w Parlamencie Europejskim
głos Polski będzie słychać. Daje gwarancję, że
będzie skutecznie zabiegał o realizację polskich
interesów narodowych.

MARIUSZ KAMIŃSKI,
wiceprezes Prawa
i Sprawiedliwości, twórca
i szef Centralnego Biura
Antykorupcyjnego
Bardzo się cieszę, że liderem listy PiS w okręgu
obejmującym Warszawę i podwarszawskie
miejscowości jest profesor Zdzisław Krasnodębski.
To wybitny socjolog, znawca spraw europejskich,
wykładowca na uczelniach polskich i zagranicznych.
Jest bardzo dobrze przygotowany do pełnienia
funkcji eurodeputowanego. Jestem pewien, że
w Parlamencie Europejskim zawsze będzie bronił
polskiego interesu narodowego. Polsce potrzebni są
tacy europosłowie jak profesor Krasnodębski.

www.zdzislawkrasnodebski.com facebook.com/krasnodebski
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Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński:

Nasi kandydaci to ludzie
poważni, nie celebryci

Służyć Polsce, słuchać Polaków. Polska obecność w Unii Europejskiej ma przynosić korzyści
Polsce i Polakom, musi być zgodna z polską
racją stanu i polskim interesem narodowym
– wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, prezesem Prawa i Sprawiedliwości

Czy zbliżające się wybory do Parlamentu
Europejskiego są dla Pana partii wydarzeniem istotnym? Na ile poważnie traktujecie
wybory, na które zamierza pójść jedynie 30
procent Polaków?
Prawo i Sprawiedliwość każde wybory
traktuje poważnie. Zawsze zachęcamy
Polaków do udziału w głosowaniu. Tak
jest również teraz. Karta wyborcza jest
najlepszym i najskuteczniejszym sposobem zmiany władzy, zmiany sposobu
rządzenia. Majowe wybory europejskie
nabierają jeszcze większego znaczenia ze
względu na powagę sytuacji międzynarodowej. To także wybory ważne z innego
względu, mogą być początkiem procesu,
który zakończy się zmianą władzy w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.
PiS jest liderem sondaży, zapewne liczy Pan
na zwycięstwo? Jaki wynik procentowy, ile
mandatów musi zdobyć Pańska partia, by
uznał Pan wybory za sukces?
Im więcej będzie posłów Prawa i Sprawiedliwości tym lepiej dla Polski, bo nasi kandydaci to ludzie, którzy będą potrafili w Brukseli i Strasburgu zadbać o polskie sprawy.
Idziemy do tych wyborów po to by je wygrać.
Taki jest nasz cel, dlatego wystawiliśmy
poważnych, kompetentnych i sprawdzonych kandydatów.
Inne partie prześcigały się w wyszukiwaniu osób znanych z telewizji czy kolorowych

pism, czy nie warto było szukać osób „znanych z tego, że są znani”, może przysporzyłyby Pańskiej partii głosów?
Z całym szacunkiem dla tych osób, to do
pracy w PE trzeba mieć pewne przygotowanie merytoryczne, znać się na tematyce europejskiej, na sprawach publicznych.
Niemców, Francuzów, Holendrów czy inne
narody reprezentują w ogromnej większości
ludzie z dużym doświadczeniem: byli ministrowie, a nawet premierzy, długoletni parlamentarzyści, eksperci. My też wysyłamy
ludzi przygotowanych, by byli dla nich równorzędnymi partnerami w dyskusji.
Jaki był klucz doboru kandydatów na listy PiS?
Na listach PiS nie ma celebrytów, czy nieudolnych ministrów, którzy nie sprawdzili się w Polsce, więc teraz „zsyła” się ich
do Brukseli.
Z naszych list kandydują wybitni profesorowie: Zdzisław Krasnodębski,
Ryszard Legutko, Andrzej Zybertowicz, Waldemar Paruch.
Są osoby mające doświadczenie ministerialne, poselskie. Nasi kandydaci, to ludzie
poważni, dysponujący odpowiednią wiedzą,
którą będą potrafili wykorzystać w pracy
w Brukseli i Strasburgu z pożytkiem dla
naszej Ojczyzny.
Jakie oczekiwania, wymagania, zadania,
Prawo i Sprawiedliwość stawia swoim przyszłym posłom do PE?
Start z listy Prawa i Sprawiedliwości, bez
względu na rodzaj wyborów, jest zawsze
zobowiązaniem moralnym i dotyczy każdego, kto ubiega się o jakiekolwiek funkcje publiczne z list czy rekomendacji naszej partii.
Każdy kandydat bierze na siebie zobowiązanie, że sumiennie i rzetelnie będzie pra-

cował dla dobra Polski i Polaków, bez względu czy jest to radny małej gminy, prezydent
miasta, poseł, senator, czy poseł do Parlamentu Europejskiego.
To zobowiązanie jest jedno dla wszystkich, choć oczywiście jest realizowane
w różnych miejscach aktywności publicznej. Nasi posłowie w PE będą prowadzić politykę aktywną, kierując się polskimi
interesami, a nie chęcią podporządkowania
się oczekiwaniom najsilniejszych państw.
Czy to zobowiązanie może Pan w skrócie
przełożyć na kilka konkretnych przykładów
w odniesieniu do przyszłych posłów do PE?
W krótkim wywiadzie nie da się wymienić
wszystkich spraw, o tym można przeczytać
w naszym nowym programie pt. Zdrowie,
praca, rodzina. Jesteśmy za Europą równych i solidarnych narodów, przeciwko różnym utopiom federacyjnym. Nie zgadzamy
się na coraz głębszą ingerencję unijnego prawa w najdrobniejsze dziedziny życia ludzkiego i na poszerzanie uprawnień biurokracji
unijnej, która nie pochodzi z demokratycznych wyborów. Będziemy bronić polskiej tożsamości narodowej, tradycji, kultury, oraz
polskiego modelu życia i obyczajów przed
szkodliwymi tendencjami do wprowadzania niebezpiecznych eksperymentów. To
zadania dla naszych posłów w PE.
To oczywiście sprawy bardzo ważne, ale proszę powiedzieć jak one mogą się przełożyć
na codzienne życie Polaków? Na co polscy
europosłowie muszą zwracać uwagę podczas pracy w PE?
Proszę pamiętać, że większość uregulowań
prawnych obowiązujących w Polsce musi być
zgodnych z prawem unijnym, więc bezpośrednio wpływa na nasze codzienne życie.

Fundamentem funkcjonowania Unii Europejskiej powinno być równe traktowanie
obywateli państw członkowskich na gruncie prawa europejskiego. Niestety, często
tak nie jest, wystarczy wspomnieć choćby
o dyskryminacji polskich rolników, którzy
otrzymują niższe dopłaty niż rolnicy z wielu krajów tzw. starej Unii. Taka sytuacja
w jawny sposób dyskryminuje setki tysięcy polskich obywateli i zaprzecza zasadzie
równości i solidarności, fundamentom na
których budowano Wspólnoty Europejskie.
W 2016 roku Unia Europejska dokona
średniookresowego przeglądu polityki
rolnej. To będzie okazja do ponownego
podjęcia tego problemu.
Nasi europosłowie zawsze będą stanowczo
sprzeciwiać się, jeśli takie postulaty będą się
pojawiać, wszelkim próbom podważającym
zasadę wspólnego rynku, swobodnego przepływu osób, towarów, usług, kapitału. W szczególności będziemy dbać, aby polscy pracownicy
mogli swobodnie korzystać z prawa do otwartego europejskiego rynku pracy. Polacy muszą
posiadać i swobodnie korzystać z wszelkich
praw, które wynikają z uczestnictwa Polski
w Unii Europejskiej. Będziemy zawsze sprzeciwiać się dyskryminacji polskich obywateli.
Polska obecność w Unii Europejskiej ma
przynosić korzyści Polsce i Polakom, musi
być zgodna z polską racją stanu i polskim
interesem narodowym. Polscy europosłowie powinni służyć Polsce, słuchać Polaków.
„Warto być Polakiem; warto, by naród polski i jego państwo – Rzeczpospolita – trwały
w Europie” - credo prezydentury śp. Prof.
Lecha Kaczyńskiego, dziedzictwo Jego czynu i myśli będą dla naszych posłów w PE
zobowiązaniem i drogowskazem działania.
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Jednym
z powodów,
dla których
zdecydowałem
bezpośrednio
zaangażować się
w politykę, była
tragedia smoleńska,
śmierć prezydenta
Lecha Kaczyńskiego,
śmierć tych
wszystkich
wybitnych ludzi,
którzy wówczas
zginęli

Jestem dumny,
że Go znałem

P

rezydenta znałem z seminariów
w Lucieniu, z licznych konferencji.
Powołał mnie w skład Narodowej
Rady Rozwoju Nie mogłem pogodzić się tym, jak go - męża stanu i wybitnego
intelektualistę - traktowano, nie mogę zgodzić się na to, jak prowadzone jest śledztwo.
Moim odczuciom tuż po tragedii dałem wyraz
w artykule „Już nie przeszkadza”, opublikowanym w Rzeczpospolitej 14 kwietnia 2010.
To jeden z najważniejszych moich tekstów
i najbardziej emocjonalny. Pisałem wówczas
o bezprzykładnej kampanii nienawiści rozpętanej przeciw prezydentowi Kaczyńskiemu i jego współpracownikom:
„Najbardziej dotkliwe obelgi, drwiny,
poniżające wyzwiska posypały się na Prezydenta RP. Pierwsze spadły od razu po
Jego wyborze.... Pomiatano Prezydentem
w sposób bezprzykładny, nękano Go bezustannie. Nie dbano o godność najwyż-

szego przedstawiciela Rzeczypospolitej.
Pamiętamy zabierany samolot, pamiętamy
pomniejszanie rangi urzędu, który sprawował, przy pomocy usłużnych prawników
i dziennikarzy. Pamiętamy wszystkie te
haniebne: „nie potrzebuję tu pana prezydenta”, „jaki zamach, taki prezydent” i „durnia mamy za prezydenta”, „trup na wrotkach”. Wyśmiewano się z Jego nazwiska
– typowego, szacownego polskiego nazwiska – wyśmiewano się w Polsce, jakby to
nie była już Polska, jakby to było miejsce
na Polenwitze lub Polish jokes. I liczono dni,
jakie pozostały do końca Jego prezydentury... Czołowi politycy przekraczali granicę przyzwoitości, krzycząc: „Były prezydent Kaczyński”, popisując się piskliwymi
tyradami o dyplomatołkach i małpce Fiki
Miki. Bo ani studia na najlepszej uczelni,
ani dobra przeszłość, choćby opowiedziana tysiąc razy, nie ochronią przed obsunięciem się do poziomu motłochu. Niezawisłe

sądy RP orzekały, że nazwanie prezydenta chamem nie jest obrazą, a jednocześnie
skazywały doradcę prezydenta na kary za
opisywanie powszechnie znanych poglądów
słynnego na świecie obrońcy wolnego słowa i innych wolności.”
Brzydziła mnie obłuda mediów w dniach
żałoby: „Teraz już nie będzie przeszkadzał.
Nie ma człowieka, nie ma problemu. I gdy
już nie ma problemu, nagle pokazano nam
człowieka – jakiegoś innego Lecha Kaczyńskiego. Okazało się, że był jeszcze trzeci bliźniak. Nie nieudacznik, który napisał pracę
doktorską o Leninie wtedy, gdy inni walczyli o wolność, nie zaciekły, zapiekły polityk, ale człowiek wielkiego serca i umysłu,
choć skromnej postury. Teraz przez ekrany telewizorów przesuwają się zastępy tych
usłużnych gadających głów, które nigdy nie
potrafią zamilknąć i zawsze się pchają do
pierwszego rzędu. Teraz jego dawni koledzy z opozycji pokonali amnezję i przypo-

minają sobie wspólne czasy, choć jeszcze
niedawno nie potrafili wykrztusić ani jednego życzliwego słowa”
Pisałem także o tym, że ta śmierć jest dla
nas zobowiązaniem. I dałem wyraz mojego stosunku do organizatorów i uczestników nagonki na prezydenta: „od tych, którzy przy Nim stali i pozostali, wymaga się,
by milczeli, by odkreślili przeszłość grubą
kreską, by się pojednali, by nie zakłócali
atmosfery żałoby. Ale ich – naszym – obowiązkiem wobec Niego i Nich jest mówić.
Grubej kreski tym razem nie będzie. I wy
miejcie odwagę, pozostańcie sobą. Już
zaczęliście dzielić łupy i dobierać się do
szaf. Zróbcie kolejne „Szkło kontaktowe”, wyśmiejcie tę śmierć, wypijcie małpki. Zaproście Palikota i Niesiołowskiego.
Krzyczcie: „cham” i „dureń”, i „były prezydent Lech Kaczyński”. Wyśmiewajcie
i drwijcie. Bądźcie sobą. Gardzę wami.
Jestem dumny, że Go znałem.

fot. Maciej Chojnowski

Prof. Zdzisław
Krasnodębski:
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25 maja wybory do Parlamentu Europejskiego

Nie siedź
w domu
bo Cię
przegłosują
Parlament Europejski to ważna instytucja Unii Europejskiej. To na jej
forum rozstrzyga się wiele spraw, które potem mają wpływ na codzienne
życie milionów Polaków.
Parlament Europejski uchwala prawo, zatwierdza budżet unijny, zatwierdza Komisję Europejską (unijny „rząd”) i sprawuje nad nią kontrolę.
W budżecie unijnym na lata 2014-2020 Polska otrzyma 105,8 miliardów euro.
W 2016 roku nastąpi przegląd unijnego budżetu, dlatego ważne jest aby
Polskę reprezentowali ludzie którzy na forum Parlamentu Europejskiego będą walczyć o polskie sprawy.
To w Parlamencie Europejskim będziemy musieli walczyć między innymi
o wyższe dopłaty dla polskich rolników, o to by w Polsce można było wydobywać gaz łupkowy, by nikt nie narzucał nam obcych kulturowo wzorców
uderzających w instytucję rodziny. To tylko kilka przykładów pokazujących jak ważną rolę ma Parlament Europejski, jak ważne są te wybory.

Dlatego wybierajmy ludzi, którzy
będą służyć Polsce, będą słuchać Polaków.
Sposób głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 r.
W niedzielę, 25 maja trzeci raz będziemy wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego.
Glosować można tylko na jednego kandydata.
Najpierw na karcie do głosowania odszukujemy partię na którą chcemy głosować.

Prawo i Sprawiedliwość – lista nr 4

Następnie na liście Prawa i Sprawiedliwości szukamy nazwiska:

Krasnodębski Zdzisław Marek, numer 1 na liście nr 4

W kratce znajdującej się po lewej stronie obok nazwiska stawiamy znak X (dwóch przecinających się linii w obrębie kratki).
Tak oddany głos jest głosem ważnym!

Lista nr 4 1.

Czy wiesz, że Parlament Europejski to:
 jedyna instytucja Unii Europejskiej, która
w całości pochodzi z wyborów powszechnych, które odbywają się w każdym kraju członkowskim UE;
 kadencja Parlamentu Europejskiego trwa
5 lat;
 w zakończonej kadencji w PE zasiadało
766 europosłów;
 w nowej kadencji Parlamentu zasiądzie
751 posłów z 28 państw UE;
 liczba posłów zależy od populacji w danym kraju. Np. Maltę, Cypr, Luksemburg
czy Estonię reprezentuje po 6 europosłów, Belgię 21, Holandię 26, Hiszpanię
54, Francję 74, a Niemcy 96;
 Polskę reprezentuje 51 eurodeputowanych;
 po raz pierwszy wybory powszechne do
PE odbyły się w 1979 roku, wcześniej posłowie do PE wybierani byli przez parlamenty narodowe;
 Parlament Europejski ma 3 siedziby
w 3 państwach. Główna siedziba jest
we francuskim Strasburgu, jednak większość prac PE odbywa się w stolicy Belgii w Brukseli. PE ma też biura w Luksemburgu;
 pracami PE kieruje Przewodniczący wybierany na 2,5 roku (na połowę kadencji).
Pomaga mu 14 wiceprzewodniczących;
 posłowie w Parlamencie Europejskim
grupują się w tzw. frakcjach/grupach politycznych;

 posłowie Prawa i Sprawiedliwości w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego zasiadają w grupie Europejskich Konserwatystów i Reformatorów;
 posiedzenia Parlamentu Europejskiego
i komisji parlamentarnych są tłumaczone na wszystkie języki państw unijnych,
dlatego każdy poseł może przemawiać
w swoim języku ojczystym;
 dokumenty parlamentarne publikowane są
we wszystkich językach urzędowych UE;
 tak że strona internetowa PE
http://www.europarl.europa.eu/ jest dostępna we wszystkich 24 językach urzędowych UE;
 podobnie jak w polskim Sejmie, posłowie
spotykają się na posiedzeniach plenarnych, na posiedzeniach komisji; grup politycznych;
 komisje liczą od 24 do 76 posłów. Każda posiada przewodniczącego, prezydium
i sekretariat. Komisje parlamentarne obradują raz lub dwa razy w miesiącu, w Brukseli. Obrady komisji są jawne;
 Parlament Europejski może powoływać
komisję śledcze i komisje specjalne.
Unia Europejska to:
 28 państw;
 507 milionów mieszkańców;
 budżet UE na lata 2014-2020 to 960 miliardów Euro;

Krasnodębski Zdzisław Marek
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