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RZECZPOSPOLITA n° 8 (6085), 10 stycznia 2002.

Polska-UE Transportdrogowy

Zgodanaci~zar6wki
Wrazz przyst~pieniem do Unii Europej-
skiej w 2004 roku Poiska zezwoli na
wjazd najch;iszych, wai~cychponad 44
toRY,ci-:zarOwekz krajow ,,15"- uznal
rz~d w przeslanym do Brukseli nowym
stanowisku negocjacyjnym. Nasze na-
wierzcbnie nie s~do tego odpowiednie,
ale naCiski Brukseli w tej sprawie byly
zbytduie. .

W pierwszej kolejnosci dIa ciçiarOwek0
nacisku na os ponad 11,5tony zostan~
otwarte . gl6wne,miçdzynarodoweszlaki
drogOWe.Chodzi przede wszystkim 0 takie

. trasy,jakBerlin-Warszawa:rerespolczyBer-
. ..lirt-Wroclaw..Katowice-Ukrilina. W kolej-

nych.latach najciçisze cic;Zar6wkiuzyskaj~
dostçp do po~skichdr6g 0 mniejszym ma-
czeniu, a w 2015 roku bçdzie dIa nich
otwarta cala krajowa sieé.

Poiska uzaleinia jednak zniesienie za-
kazu wjazdu najciçzszych ciçzar6wek od
zgody Unii na otwarcie z dniem uzyskania
czlonkostwa calego unijnego rynku trans-
portu drogowego dia naszych przewozni-
k6w. Kraje "15", glownie pod naciskiem
Niemiec, chc~ natomiast, aby w ci~gu
pierwszych 5 lat czlonkostwa nasi przewoz-
nicy nie mieli prawa obslugiwaé tras we-
wn~trz kai:dego z kraj6w UE, tzw.kabota-
ID. Przejazdy krajowe stanowi~ przytlacza-
j~c~wiçkszoséwartego ponad 400mld euro
rocznie unijnego rynku transportu drogo-
wego. Stolice Unii obawiaj~ siç polskich
przewoznik6w miçdzynarodowych, bo s~
oni bardzo konkurencyjni. Szanse na zmu-
szenie Unii do ustçpstw w sprawie kabota-
zu s~ niewielkie, a kilka kraj6w kandydac-
kich, jak Litwa czy Wçgry,zgodzilo siç na
okresy przejsciowe.

Skutki liberalizacji
Z dniem przyst~pienia Polskido UE zosta-
nie natomiast calkowiciezliberalizowanyry-
net miçdzynarodowego transportu drogo-
wego.Moina siç spodziewaé,ze doprowadzi
to do gwaltownego wzrostu liczby ciçzar6-

~

wek przejezdzaj~cych gl6wnymi drogami
tranzytowymi przez nasz kraj, przede
wszystkim na linii wsch6d-zach6d. Tymcza-
sem stan wiçkszosci glownychdr6g miçdzy-
narodowych nie poprawi siç przed przyst~-
pieniem Poiski do Unii za dwa lata. Zda-
IDemekspertow,szybkozostanie zniszczona
nawierzchnia, a mieszkaIicy miejscowosci
przy trasach przelotowych bçd~ cierpieli z
powodu wzmozonego halasu i zanieczysz-
czen. Urzçdnicy KE uwaZaj~ ze to koniecz-
ne, aby zapewnié swobodç przeplywu towa-
rOww ramach Jednolitego Rynku. Jednak
przystçpuj~cdo UE w 1995roku Austria wy-
walczyla ograniczenie ruchu ciçzar6wek,
przejezdiaj~cychprzezjej terytorium, za po-
mo~ tzw.systemu ekopunkt6w.

Unijnezasady
W dluzszej perspektywie polskie wladze
maj~ nadziejç, .le Unia sfmansuje 1/3 mo-
demizacji i rozbudowy sieci glownychdrog
w Poisce. Na inwestycje w sieé 22 lys. km
tras potrzeba20mld euro. . .

Polska zobowi~zala siç natomiast, le od
1 stycznia 2003 roku polscy przewoznicy
drogowi bçd~ respektowali unijne normy
bezpieczeIistwa pojazd6w, ich stanD tech-
nicznego i maksymalnego zanieczyszcze- ,
nia srodowiska. Kierowcowbçd~ obowi~zy-
waly takie same jak w UE przerwy w pracy.
Przewomicy zdeponuj~ gwarancje finanso-
we odszkodowaIi w razie wypadk6w,wyno-
sz~ce przynajmniej 9 lys. euro za pojazd.

Klopoty z dostosowaniem siç do tych
regul bçd~ mialy firmy, kt6re swiadcz~
uslugi tylko wewn~trz kraju i przez to maj~
zwykle bardzo stare pojazdy. Eksperci oce-
niaj~, ie dia nich koszt przywozu towarow
niemal podwoi siç z 0,35 euro za-tonç/km
do 0,6-0,7euro tonç/km. W trakcie 5-letnie-
go okresu przejsciowego Polska bçdzie jed-
nak mogla zakazaé swiadczenia na swoim
terytorium uslug kabotaiowych przez unij-
nych przewoinikow.

J«:drzejBielecki z Brukseli



~aca no~,
w nowych czasach

MICHAI:. ZIELINSKI

. Po czterech latach zno\vu mamy koalicj~ SLD-PSL (z Uni~
Pracy na przyczepk~). Znowu zatem "wr6cilo nowe". To stare
powiedzonkojest tym bardziej aktuaIDe, ze "obydwie trzy
partie" twierdz~, le S4:!"nowe" i calkiem ioDe niz przed 1997
rokiem. ~owa i calkiem ioDajest takze sytuacja gospodarcza.

Kolejna siera napi~éwi~e si~ z rosn'lc~
sil~ opozycji wewn~ttznej. Jedna .::zwarta
Rady Naczelnej PSL byta przeci'hlla wej-
sciu tej panii do ~u. W oczywisty spo-
sob politycy ci uwaZaj~ le ustawienie si~
w pozycji kzyryk.L1jqcejopozycji daloby
macznie wi~ksze zyski polityczne. Tilie
im osobiscie, bowiem.fak4ze Jarosfaw Ka-
linowskiotrzyrnalmniejglosOwnü:Andrzej
Lepper rworzy zn::ùcomi~okazj~do z.:mian
na szczytach partyjnejwtadzy.

Opozycja wewn~tI7.I1aw toniekoalicjinie
ogranicza si~tylkodo "tWardychchlopOwz
PSL". ,2a. a nawetprzeciw"jest wi~kszoSé
posi6w U~ Pracy i sporo lokalnychdziaia-
czySLD.Zeniejestto . niewielkimargines
przekonuje lektura"Trybuny",kt6ra 0 poli-
tyee ,.socjoliberaInej"piszezobrzydzeniem
wi~kszYmhawet nii ,.NaszDziennik".

BILANSOTWARCIA PrawdopodobienstWo takiego przyspie-
szenia wzrostU jest z:resztabardzo male.

WbrewpotOcznejopinü kondycja gospo- Gospodarka polska jest co~ bardziejuza-
darkiwcale niejest zIa. Dynamika produ~- leZniona od koniunktury swiatowej.A ta
cji wynosi 1-2.5 proc. lest to wprawdzl~ ~ si~ swoimi prawami i jest doSéod-
mniejniZw przeszloSci~ale - na de menaJ: poma na zakl~ciàpolskichpolirykow.Scep-
lepszej sytuacjiw swiecie- ci~le sporo 1 tycznie oceniaé trzeba takZe moZliwosci
wiele kraj6w europejskich takiego te~pa i pobudzania wzrosru poprzez polityk~go-
namzazdroSci.DoplusOwzaliczyémozna ' spodarc~ Wszystkiecudownerecepty,ja-
tak.Zestaly wzrost eksportu i zmniejszanie kie tUtajzaproponowano sprowadzaj,!si~do
ujenmegosaldaobrot6wbie~ych bilansu dodatkowej emisji pieni,!dza.zaS roinica
platniczego(porazpierwszyod pi~i~ laI ! mi~dzyLPRi Samoobl't?n~a"pobudzacza- ,

spadl on poniZej5 proc. PK.B)~maleJ~~~imi" z SLD. polegajedynie na skalii sposo-
inflacj~i stabilnyleurszlotego.Ws~stki: hie..;.. barbarzyrlskimIubbarrlziejcyw.ilizo-
te pozytywys~dzisiajc~sto lekcewazone1 waym - kreowania owego dodatkowego

uwaZaneza drogorz~dne.ne s~']ednakn~- pop~. #. ... .
pr:lwd~wane, wie~ tylkoCi9coje utract- Nlestety. ~Wlatrue]est amtak prosty,am
Ii.' talcpi~kny.Zr6dlern bogactWanarod6wnie

Oceny ekonomiki koncentrUj~ si~ na jest mas~a ~~ka. 1wi!~s~~ czoio-
dw6ch,zdecydowanie zlych parametrach: wych policykow SoJuszu dziSla]Juz 0 ryrn
deficyciebud.Zetowym.kt6ry bel radykal- Wle.
nychzmianosi'tgIl,!émoze kwot~rz~du90
mldzifczyli Il proe.PKB, i stalerosm~cym
bezrobociu,kt6rew przysziymrom dorknqé
more 20 proc. ludnoSciw wieku ak:tywno-
§Cizawodowej.

Sytuacj~ komplikuje fak4 ze obydwa te

zagroi:enia byty - przez SLD bardzo dlu~o.
a przez PSt do dzis -lekcewaZone. Zanuast
uczciwego przedstawienia wyborcom sta-
nu faktycznego mowiono. le ..trzeba przy-
Spieszyéw.zrostgospodarczy", sugeroj'lC. le

po takim przySpiesze~u wszystkie kiop~~
zniknq (a "na wierzbte wyrosn,! gruszk.i ).
T::mczasem prosty rachunek pokazuje. ze
cuà6w byé nie moze. Poiski Produkt Kra-
jowy Brutto zbliZ~ si~ do poziomu 800 mld
zt. Kaidy dodatkowy procent wzrosru to 8
mld zi, z czego ok. 1.5 mld zt powi~ksza
dochody budzetowe. Jak tatWo zauwaZyé,
nawet gdyby~my bili dzisiaj rekordy swiara
o'iiagaj~c dynamik~ produkcji rz~du 5-6
pme., budzet zyskai by okoto pi~ciu miliar-
dôw. Spore), ale dalece za mal? aby zatkaé
!JOmiliardowq dziu~. .

ZAKtADNICY ELEKTORATU
1KONKURENCJI

Nie ma jednak pewnosci. iz wiedza ta
dotarla do elektoratu pardi tWo~ych ko-
alicj~. Raczej przeciwnie. Przypuszczaé
moinJ., :le wi~kszoSé wyborcow gtosowala
na SLD i PSL nie po co. aby doczekaé cza-
sow .J<rwi. poru i lez", Ieczdlatego. le chcia-
ta jesé obiecane gruszk.i. Co zrobi, kiedy
przekona si~, ze owoc6w nie ma?

Prognozowaé moina trzy zjawiska poli-
tyczne. I"ZUruj'lCecilie na policyk~ gospo-
darcz~. Pierwsze to spadek poparcia dIa eki-
py rzqdz~cej, kt6ra podnosi podarki, likwi-
duje szereg swiadczen i zaInrai:a place.
Tworzyé to ~dzie idealny klimar dia popu-
lisrycznej propagandy Samoobrony i LPR.
SlogJ.I1 ..Balcerowicz musi odejSé" tatwo
zamienié najpierw (to juZ dato sie styszeé)
w zawotanie ..Belka musi odejSé", a potem
w .1v(iller musi odejSé.',

JAKAPRZYSZtoSé?

Mozliwe S4 dwa scenariusze. Optymi-
sryczny zaklada. ze koalicja prowadzona
(Ward,!~ka przez Leszka Millera ucrzyma
wewn~ttzn'! spojnosé, przeprowadzi nie-
z~dne z.:mianyoraz wyn-zymafazç osttej
krytyk.i i spadku popularnosci. \Vredy po
dw6ch-trzech lauch mole zacz~éodzyski-
waé poparcie. dodatkowo pozysk:uj'lCno-
wych wielbicieli w ~gach imeligenckich.

Jak jednak uczy doswiadczenie - rakZe po-

przedniej koalicji - co najmniej rovmie moz-
liwe jest uleganie presji spoiecznej i powr6t
do polityki rozdaW11ÏctWa.PoniewaZ jednak
za duio do rozdawania nie bçdzie, przyniesie
to male i kr6tkookresowe zyski polityczne. ZaS
w perspektywie d1uZszejzepchnie Polsk~ w
~1IOn~przewleklej recesji goSpodarczej i wfa-
dzy autorytarnej. é.u.bszen.kowska BiaiortlS
mole to jeszcze nie ~e. cos na kszt.ait Slo-
wacji za ~6w .\Ieci~ wcale wykluczone
nie jest. PierwsZ'jm - i na pewno nie ostamiin
- resœm~d.zie budZetJego~ doSé wy-
faillie pokaie. kt6ry scenàriüsz chce realizo-

. waé ..nowa" koalic.:ja.
A te. jak gr.lé beda aktorzy. to jui: cafkiem

inna kwesria. . 0
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Document n° 3

e\leksander WATM6J WIEK. Pamiçtnik mowiony. (Czçsé pierwsza)

Milosz: Pierwsze przeblyski mojej politycznej swiadomosci byly,
jak si~ domyslasz, w 1926 roku; w czasie przewrotu Pilsudskiego.
Dlatego specjalnie' interesuje mnie tell okres, Iata dwudzieste
wlasnie, ostatecznie okres bardzo waillY w historii Europy, kiedy
byte wkrotce po rewolucji w Rosji i kiedy byly rozmaite lewicowe
ci~goty, i wreszcie w Poisce byla niepodieglosé, pewnego rodzaju
euforia, ktora to przeslaniala. Czy ty widzisz siebie w tamtych
latach dwudziestych? Na razie ciekawi mnie wkraczanie zagadnien
ideologicznych, politycznych do srodowiska inteIektuainego, litc-
rackiego, czyli zwi~zki polityki, marksizmu, jak to siC;w sposob
bardzo nieokresiony rozumialo, czy rewolucyjnosci z zycicm Iitc-
rackim lat dwudziestych.
Wat: Ja uiywam slowa rewolucyjnosé, ba mowié 0 marksizmie
w swiecie literackim do jakiegos 1926 roku prawie nie mailla.
Marksisci polscy w latach dwudziestych stanowili mal~ sektç, przy
czym to nie bylo cos nowego, to nie byla Dawa formacja, to byly
jakies resztki, raczej niedobitki starego, najbardziej ortadoksyjnego
.socjalizmu.Oddzialywanie korpusu doktryny byte w gruncie rzeczy
iadne. Co dzialalo? Dzialal olbrzymi przewrot w Rosji, zarazliwy
przyklad kraju, ktory podj~1 przebudowç od podstaw. Czy ta prze-
budowa odbylaby siç wedlug marksizmu czy wedlug jakiejs ideolo-
gii, to znaczenia nie mialo. Znaczenie mialo ta, ze to byta przebu-
dowa plebejska i od samych podstaw. Ale poniewaz byla przebuda-
w~ plebejsk~, piebejsk~ nie tylko z pochodzenia, ale z jakiegos mo-
das vivendi, ze stylu po pros tu cywilizacji piebejskiej, ten przyklad
Rosji byl w Poisce nieslychanie zwçzony, to znaczy ograniczal siç
raczej do tego, by byé katalizatorem. Tak, w roku 1918, w roku 1919
byly' strajki roIDe, doly siç buntowaly, oczywiscie dzialala tam
ideologia komunistyczna, to znaczy raczej praxis komunistyczna,
powstawaly rady robotnicze ,na wzor rosyjski, ale to byl raczej
tell katalizator, ktory choé dzialal, nie mial w Poisce widokow
powodzenia. Bo moim zdaniem Polska nie byla narodem ple~ej-
skim, w tym sensie, ze w Polsce zaden modei plebejski, zaden ideal
iycia piebejskiego nie byl atrakcyjny. Nie tylko dIa tej oIbrzY11liej
warstwy, ktora wlasciwie wylonila siç i wziçla w posiadanie Polskç,
toz'naczy warstwy nawet nie pracuj~cej dIa:pan~twa, ale urz~dniczej.
Polska .szaienie szybko stala siç krajem urzçdniczej intellgencji;'
do niej upodobnily siç zawody liberalne. Mentalnosé powi~zana
ze szlacheckim pochodzeniem, albo nie tyle' z pochodzeniem, île
z pewnym idealem bytu, iycia szlacheckiego. Nie mowi~c juz
0 Trylogii, Pan Tadeusz byl bibli~ Poiski, lliadq zarazem i bibliq,
mial on podwojny charakter lliady i jeszcze swiçtej ksiçgi, wiçc
gdzie tu plebejski ideal, mogl przemawiaé nie tylko do inteligencji,
ale do tego drobnomieszczanstwa i mieszczanstwa, z ktorych ihte-
ligencja jako warstwa najbardziej aktywna w tym okresie siç wy-
lonila.



Bylo chlopstwo. Chlopstwo polskie bylo bardzo przejçte szla-
checkq. kulturq.. Zawsze! To znaczy: co to bylo chlopstwo? Biedny
chlop, biedniak. Fornal buntowal siç, masa fornalska rzeczywiscie
nie miala zadnej nadziei na ta, zeby mieé wlasny grunt, to byli
lilzni ludzie, chociazmieli swoje miejsce pracy, mieli swoje zwiq.zki,
ale w sensie sredniowiecznych ludzi byli luzni, to znaczypoddani
wszelkim powiewom rewolucyjnych zmian. Ale te raine bunty
fornalskie nie 'znalazly zadnego poparcia na wsi nie tylko, wsrod'
bogatych, tzw. kulactwa, ale wsrod biedniakow, wsrod biednych
chlopow. Bo w koncu dia biednego chlopa polskiego.idealem byl
chlop zamozny, a chlop zamozny to znowu Pan T.adeusz, to znqwu
jest ideat jakiegos szlachcica zagonowego. Powiq.zany byl ~zçsto
rowniez tym samym pochodzeniem wielkich i malych posiadaczy,
jak w -twoich stronach.

Wiçc robotnicy. Robotnicy w Poisce mieli bardzo swieze pocho-
dzenie. To cosiç nazywa- proletariatem, ta warstwa z romantykq.
rewolucji: male pamiçtasz winietç takq. bardzo fin de siècle, profil
robotnika antyczny, grecki, nagie popiersie, wspaniale bicepsy,
rçka -z mlotem, z tylu pol slonca z wielkimi promieniami podnosi
siç nad horyzontem. To mowi wlasciwie za calq. tç mitologiç pro-
letariatu zwyciçskiego. Mitologiç zresztq. piesni Czerwony sztandar.
'To byla sfera wplywow PPS, bo to, byli lepiej platni robotnicy,
wykwalifikawani z 'ojca i dziada. Natomiast cala reszta robotnikow
byla zwiq.zana z proletariatem chlopskim, ,le wsiq.; jak zresztq.
dzisiaj w duzej micrze mamy tell sam proces, tylko w stopniu znacz-
nie wiçkszym.

Wiçc Zydzi. No tak, proletariat zydowski, ale czy to mozna
nazwaé proletariatem, bo znowu przeciez proletariatu zydowskiego
bylo na lekarstwo, nawet wielcy fabrykanci zydowscy nie przyjmo-
wali Zydow do wielkich fabryk. To byli chalupnicy i drobni rze-
micslnicy, szewcy, jakies pracownice igly. Na przyklad jeden z naj-
czynniejszych ZWÜlZkowrewolucyjnych to byl zwiqzek pracownic
igly. Wiele zan ministrow dzisiejszych, wiele egerii poetow komu-
nistycznych, jak Szenwalda, dzisiejsze dygnitarki z DB byly albo
ze zwiqzku pracownic igly, albo pielçgniarek zydowskich. To byl
najczynniejszy, najbardziej rewolucyjny, najbardziej bohaterski
clement. Komunistki, ktore siedzialy w wiçzieniach, ktore zbieraly
wszçdzie na MOPR, to byly przewaznie te pielçgniarki i te pra-
cownice igly. Trzeba przyznaé, cHoé nie bylo ich tak duzo, ale to
byl clement 0 rzeczywiscie olbrzymiej dynamice. Zrodla komuni-
styczne dzisiaj szalenie przesadzajq z wplywami partii komunistycz-
nej w Poisce. IloSciowo partia komunistyczna byla nieduza, a.le
jeden komunista liczyl siç za wielu. 1 zwlaszcza ze kobiety z tych
zwiq.zkow w dodatku byly elementem bardzo inteligentnym, bardzo"
siç ksztalcqcym. la sam pamiçtam, z Leonem Schillerem, z Wla-
dziem Broniewskim, jeszcze przed .,Miesiçcznikiem", zalozylismy
studio teatralne, wlasnie duzo jest feraI rezyserek w Poisce, ktore-
wyszly z tego studia, i tobyly one - albo Gorki bardzo zamoznych

, zydowskich domow kupieckich. To byl inny znowu clement bun-
tujqcy siç, jak choéby corka konsula Eigera. Nie Diana, Diana to
matka, ta siç nazywa teraz Kowalska, wiccminister Bezpieki prIez
jakis GlaS i pierwsza emerytka Gomulki, wydala niedawno ksiqzkç
0 swoim dziecinstwie. Tak, dom Eigera, milionera! Wiçc rozumiesz,
bylo takich duzo. . --

Ale wroémy do twojego pytania. 0 jakims promienlowaniu
~ ideologii'w pierwszych latach dwudziestych pOla tymi krçgami

mowié nie mozna. Mowisz 0 tym styku ideologii z literaturq -
zadnego styku nie bylo.
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