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Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r.  w sprawie świadomości eu-
ropejskiej i totalitaryzmu. (fragmenty)

Parlament Europejski (...):

B. mając na uwadze, że żaden organ polityczny czy partia polityczna nie mają monopolu na interpretowanie historii, oraz że takie 
organy i partie nie mogą twierdzić, żę są obiektywne, (…)

C. mając na uwadze, że oficjalna polityczna interpretacja faktów historycznych nie powinna być narzucana w drodze większościowych de-
cyzji podejmowanych w parlamentach; mając na uwadze, że parlamenty nie mogą stanowić prawa działającego wstecz, (…)

F. mając na uwadze, że naieży podtrzymywać pamięć o tragicznych wydarzeniach w historii Europy, aby móc złożyć hołd ofiarom, 
skazać sprawców i stworzyć podwaliny pojednania opartego na prawdzie i pamięci, (…)

K. mając na uwadze, że Europa nie będzie zjednoczona, jeźeli nie potrafi wypracować wspólnego poglądu na temat swojej historii, nie uzna 
nazizmu, stalinizmu i faszyzmu oraz rządów komunistycznych za wspólne dziedzictwo i nie przeprowadzi uczciwej i gruntownej debaty na 
temat zbrodni popełnionych przez te reżimy w minionym stuleciu, 

L. mając na uwadze, że w 2009 r, zjednoczona Europa będzie obchodzić 20. rocznicę upadku komunistycznej dyktatury w Europie 
Środkowej i Wschodniej oraz upadku muru berlińskiego, co powinno stać się okazją do zwiększenia świadomości na temat przeszłości, 
jak również uznania roli demokratycznych inicjatyw obywatelskich, i zachętą do wzmocnienia poczucia wspólnoty i spójności,

M. mając na uwadze, że należy również pamiętać o tych, którzy aktywnie przeciwstawiali się totalitarnym rządom i powinni mieć swoje miejsce 
w świadomości Europejczyków jako bohaterowie epoki totalitaryzmu ze względu na ich zaangażowanie, wierność ideałom, honor i odwagę,  

6. wyraża ubolewanie, że 20 lat po upadku dyktatur komunistycznych w Europie Środkowej i Wschodniej w niektórych państwach człon-
kowskich wciąż niesłusznie ograniczony jest dostęp do dokumentów istotnych dla poszczególnych osób lub potrzebnych do badań nauko-
wych: wzywa, by we wszystkich państwach członkowskich faktycznie dążyć do otwarcia archiwów, w tym archiwów byłych wewnętrznych 
służb bezpieczeństwa, tajnej policji i agencji wywiadowczych, choć konieczne jest podjęcie kroków zapobiegających nadużyciom i wykorzy-
stywaniu do celów politycznych, (…).    

11. w związku z tym wzywa Radę i Komisję do wspierania i obrony działalności organizacji pozarządowych, takich jak stowarzyszenie 
„Memoriał” działające w Federacji Rosyjskiej, które aktywnie angażują się w badanie i gromadzenie dokumentów dotyczących zbrodni 
popełnionych w okresie stalinizmu; (...)

13. wzywa do utworzenia Platformy europejskiej pamięci i sumienia, która zapewniłaby wsparcie dla tworzenia sieci  
i współpracy między krajowymi instytutami badawczymi specjalizującymi się w dziedzinie historii totalitaryzmu oraz dla stworzenia ogól-
noeuropejskiego centrum/pomnika dokumentacji dla ofiar wszystkich reżimów totalitarnych;

14. wzywa do wzmocnienia istniejących odpowiednich instrumentów finansowych w celu zapewnienia wsparcia dla profesjonalnych 
badań historycznych dotyczących przedstawionych wyżej zagadnień;

15. wzywa do ustanowienia 23 sierpnia ogólnoeuropejskim dniem pamięci ofiar wszystkich reżimów totalitarnych i autorytarnych oraz 
czczenia ich pamięci w godny i bezstronny sposób;

16. wyraża przekonanie, że ostatecznym celem ujawniania i oceny zbrodni popełnionych przez komunistyczne reżimy totalitarne jest pojed-
nanie, które można osiągnąć dzięki przyznaniu się do odpowiedzialności, prosząc o przebaczenie i wspierając odnowę moralną;

17.  zobowiązuje przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, parlamentom państw członkowskich, rządom i parlamentom 
krajów kandydujących, rządom i parlamentom krajów stowarzyszonych z Unią Europejską oraz rządom i parlamentom członków Rady Europy.
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Program uroczystości  z okazji Święta Konstytucji 3 maja

Godz. 10.00: Msza św. w katedrze na Wawelu

Godz. 11.15:  Złożenie wspólnego wieńca od Społeczności Krakowa  
i Małopolski pod Krzyżem Katyńskim, pl. św. Idziego 

Godz. 11.30: Pochód patriotyczny Drogą Królewską  
z Wawelu na plac Matejki 

Godz. 12.00: Uroczystość patriotyczna przed Grobem  
Nieznanego Żołnierza, pl. Matejki 

Godz. 17.00: 33. Lekcja Śpiewania „Majowa Jutrzenka” przygotowana przez 
Loch Camelot we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Polskiej Piosenki 

„Refren”  i Biblioteką Polskiej Piosenki 

MAZUREK 3 MAJA

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj.

Nierząd braci naszych cisnął,
Gnuśność w ręku króla spała,
A wtem trzeci maj zabłysnął -
I nasza Polska powstała.

Witaj maj, piękny maj,
Wiwat wielki Kołłątaj!

Ale chytrości gadzina
Młot swój na nas gotowała,
Z piekła rodem Katarzyna
Moskalami nas zalała.

Chociaż kwitł piękny maj,
Rozszarpano biedny kraj.

Wtenczas Polak z łzą na oku
Smutkiem powlókł blade lice
Trzeciego maja co roku
Wspominał lubą rocznicę.

I wzdychał: Boże daj,
By zabłysnął trzeci maj!

Na ustroniu jest ruina,
W której Polak pamięć chował,
Tam za czasów Konstantyna
Szpieg na nasze łzy czatował.

I gdy wszedł trzeci maj
Kajdanami brzęczał kraj.

W piersiach rozpacz uwięziona
W listopadzie wstrząsła serce,
Wstaje Polska z grobów łona,
Pierzchają dumni morderce.

Błysnął znów trzeci maj
I już wolny błogi kraj!

Próżno, próżno, Mikołaju
Z paszcz ognistych w piersi godzisz,
Próżno rząd wolnego kraju
Nową przysięgą uwodzisz.

To nasz śpiew: wiwat maj!
Niech przepadnie Mikołaj!

O zorzo trzeciego maja!
My z twoimi promieniami
Przez armaty Mikołaja
Idziem w Litwę z bagnetami.

Wrogu, precz! Witaj maj
Polski i litewski kraj!

***
23 kwietnia 1831, Kałuszyn. 
Rajnold Suchodolski, (1804-1831)
Poeta polski, 
działacz niepodległościowy, 
uczestnik powstania listopadowego

Od Redakcji:

Rzeczpospolita była przykładem 
i ostoją wolności przez setki lat. Była 
schronieniem prześladowanych i na-
pominała (po wielekroć skutecznie) 
współczesnych monarchów, żeby 
wstrzymywali okrucieństwo konflik-
tów religijnych w swoich krajach. Jako 
pierwsza na świecie stworzyła publiczny 
urząd organizujący oświatę powszech-
ną (Komisja Edukacji Narodowej). Jako 
pierwsza w Europie wprowadziła też 

nowoczesną konstytucję opartą o zasa-
dę umowy powszechnej.

Jest to dziedzictwo, którym w dzi-
siejszej Unii Europejskiej należy się 
szczycić i na które należy się powoły-
wać. Nasze żywotne interesy zależą 

bowiem niezwykle często od tego, czy 
zdołamy zadbać o nasz wizerunek.

Dlatego bieżący numer IKS-a po-
święcamy walce o wizerunek Polski  
w Unii Europejskiej.

Józef Ratajczak



Na Małym Rynku w Krakowie pre-
zentowana była wystawa  „Wygnańcy”. 
Wystawa powstała z inicjatywy Bogu-
sława Sonika specjalnie dla  Parlamentu 
Europejskiego. Dzięki zabiegom europo-
sła była prezentowana w  marcu 2008 
r. w Brukseli. Towarzyszyły jej ekrany, na 
których wyświetlano archiwalne filmy  
z tamtych lat. Materiały zebrał i opraco-
wał Instytut Pamięci Narodowej. Obec-
nie, dzięki zaangażowaniu Bogusława 
Sonika i p. poseł Katarzyny Matusik 
– Lipiec, wystawa trafiła do Małopolski. 
Mogli ją oglądać Krakowianie i turyści 
zwiedzający miasto. Po co te starania  
i wysiłki?

Bogusław Sonik*:  By przybliżyć 
fakty historyczne, które są ogrom-
nie ważne, ale zupełnie  nieznane  
w Europie a czasem nawet w Polsce 
są słabo znane.  Kto Europę zna ten 
wie, że Zachód nie zna historii naszej 
części kontynentu. To skutkuje niezro-
zumieniem absolutnie współczesnym, 
rzutuje na politykę bieżącą i nasze 
interesy współczesne. Prowadzi do 
nieporozumień. Jest więc szkodliwe  
i niebezpieczne dla Polski i dla Europy.

Niemcy pielęgnują pamięć o swo-
ich wypędzonych i o tym głośno  
w Europie. Ale w Brukseli mało kto 
wie, że decyzją Stalina i Hitlera  skie-
rowano na zsyłki i przesiedlono mi-
liony Polaków. Jeśli chcemy wymagać 
od stolic europejskich zrozumienia 
dla naszych argumentów, musimy 
zapewnić im informacje o wydarze-
niach, które Polskę ukształtowały. 

Nie zdajemy sobie sprawy jak 
mało Europejczycy o nas wiedzą. 
Musimy być konsekwentni i aktywni. 
Czasem efekty pracy widać dopiero 
po pewnym czasie.

Powiem więcej – polskie in-
stytucje muszą iść za ciosem, mu-
szą wykorzystać szansę, jaką dzię-
ki staraniom polskich posłów, 
otwiera Parlament Europejski. Bar-
dzo zabiegałem by Europa pamiętała  
o nadzwyczajnym polskim zrywie wol-
nościowym jakim była Solidarność. 
Delegacja PO doprowadziła do uchwa-
lenia dnia 31 sierpnia Dniem Wolności 
i Solidarności w całej Europie.  

Zwolennicy Eriki Steinbach twierdzą, 
że ma ona absolutnie czyste intencje,  
a my – Polacy jesteśmy przewrażliwieni. 
Przy okazji recenzji filmu o Irenie Sendle-

rowej, żaden dziennikarz amerykański 
nie zapomina  dodać, że Polacy Żydów 
denuncjowali, wcześniej wyłudzając od 
nich pieniądze. Nie brak też głosów, 

że ukrywamy wstydliwe karty historii 
takie, jak wypędzenie Ślązaków, Pomo-
rzan i Prusaków, którzy uznawani byli  
(i sami się uznawali) za Niemców.

Bogusław Sonik: Wszyscy obser-
wowali moją walkę o to by w rezolu-
cji Parlamentu Europejskiego o Aus-
chwitz znalazły się słowa, że był to 
niemiecki obóz koncentracyjny. Opór 
był ogromny. W polemikę włączyła 
się europejska prasa. Wygrałem tę 
sprawę dla Polski. Dziś wszyscy, któ-
rzy piszą o „polskich obozach kon-
centracyjnych” muszą przepraszać. 

To prawda, że współczesna pa-
mięć Europy – czy też mówiąc szerzej 
Zachodu – jest wybiórcza. Są tema-
ty mocniej i słabiej akcentowane, są 
też kwestie zupełnie marginalizowane 
– nieznane nikomu poza wąskim gro-
nem specjalistów. Nie brak przykładów 
świadczących o kompletnej nieznajo-
mości historii Polski czy też – ogólnie 
– naszej części Europy. Nieprzypad-
kowo co jakiś czas w zachodnich me-
diach pojawiają się przekłamania, takie 
jak określenie „polskie obozy koncen-
tracyjne” czy informacja, że zbrodni  
w Katyniu dokonali Niemcy. Jest żywot-

nym interesem Polski 
by to się zmieniło. 

Co do działalno-
ści Eriki Steinbach: 
organizując w Parla-
mencie Europejskim 
wystawę przedsta-
wiającą wypędzenia 
obywateli polskich 
chciałem by posło-
wie z 27 państw 
Unii przypomnieli 
sobie, że w XX wie-
ku dramat maso-
wych przesiedleń 
rozegrał się wcześ-
niej na ziemiach 
polskich. Masowe 
wysiedlenie były 
elementem polityki 
prowadzonej przez 
obu okupantów 
– przez hitlerowskie 
Niemcy i Związek 
Sowiecki. Przy oka-
zji warto wiedzieć, 
że Erika Steinbach 
przyszła na świat  
w okupowanej przez 
Niemców Rumi na 
Pomorzu – a więc na 
ziemiach należących 
po I wojnie świato-

wej do Polski. Nie ma więc moralnego  
i historycznego tytułu do określania 
się mianem wypędzonej.

Jeśli chodzi o ukrywanie wstyd-
liwej prawdy o własnej 
przeszłości to jest to droga 
do nikąd. Przemilczanie nie 
prowadzi do prawdziwego 
pojednania, fundamentem 
pojednania może być tyl-
ko prawda. Przypominałem  
o tym w związku z projek-
cją filmu „Katyń” w reży-
serii Andrzeja Wajdy, którą  
w czerwcu ubiegłego roku 
zorganizowałem w Parlamen-
cie Europejskim w Brukseli. 

Wystawa, którą Pan po-
kazał w Parlamencie Euro-

pejskim stawia (zgodnie z prawdą) 
znak równości pomiędzy hitleryzmem,  
a komunizmem. Sprowadza ich 
zbrodnie do wspólnego mianowni-

ka, którego lewica europejska nie chce 
uznać. Pokazuje to na naszym, polskim 
przykładzie. Padliśmy ofiarą totalita-
ryzmów, które zawarły pakt współ-
pracy znany pod nazwą paktu  Rib-
bentropa-Mołotowa. Fakt, że Stalin  
i Hitler w czerwcu 1941 r. pobili się między 
sobą, nie zmienia tego, że do końca wojny  
(a w przypadku Stalina i potem) w strasz-
ny sposób prześladowali Polaków i pol-
skich obywateli innych narodowości. Czy 
widzi Pan szansę, aby europejska lewica 
przestała hołubić i bronić komunizmu  
i uznała go za system zbrodniczy, na równi  
z nazizmem?

Bogusław Sonik:  Lewica ma fak-
tycznie problem z uznaniem zbrodni 
komunizmu. Bierze się to z dwu po-
wodów: to z jednej strony uciekanie 
od prawdy, co na dłuższą metę nie 
ma szans. Ale z drugiej strony – i to 
jest ważne – kraje Europy Zachodniej 
nie mają własnego doświadczenia 
zbrodni komunizmu. Część tragicz-

nych XX-wiecznych doświadczeń zo-
stała im oszczędzona. Myślę, że na-
szym zadaniem jest informowanie.  
Kraje takie jak Polska, które przeszły 
przez doświadczenie obu totalitary-
zmów, muszą ostrzegać przed totali-
taryzmem w każdej postaci. 

Temu służy potępiająca nazizm 
i komunizm rezolucja, którą udało 

nam się przeforsować w Parlamencie 
Europejskim, wbrew oporowi lewicy. 
Europejska Partia Socjalistyczna za 
żadną ceną nie chciała dopuścić do 
postawienia znaku równości między 
zbrodniami obu systemów. Osobiście 
zaangażowałem się w negocjacje. 
Chciałem tu powiedzieć, że wspaniałą 
rolę odegrali Czesi, zwłaszcza posłan-
ka Hybaskowa, angielski deputowany 
Beazley z naszej chadeckiej frakcji EPP 
oraz posłowie z państw bałtyckich. 

Ta rezolucja stała się jednak powo-
dem ataków na Pana. Zamiast uznać 
Pański historyczny sukces – przedstawia 
się Pana jako zdrajcę, który głosował 
przeciwko wpisaniu osoby rotmistrza 
Pileckiego do rezolucji, która bez Pana 
udziału w ogóle by nie powstała.

Bogusław Sonik: To manipulacja 
polskiego piekiełka. Jest przerażające, 
że na użytek kampanii wyborczej nie 
zawahano się zagrać Rotmistrzem Pi-

leckim.  Prawda jest taka, że w czasie 
negocjacji, w których brało udział kil-
kuset posłów. Wszyscy, którzy tę rezo-
lucję popierali uzgodnili, że europej-
skim dniem pamięci ofiar komunizmu  
i nazizmu będzie 23 sierpnia, roczni-
ca paktu Ribbentrow–Mołotow,  dnia  
w którym Hitler i Stalin podzieli-
li Polskę. Tę datę poparli również 
posłowie PiS. Posłowie z 27 kra-
jów  – również PiS - zgodzili się, że  
w tej rezolucji nie będą cytowane 
indywidualne nazwiska bohaterów. 
Upamiętnienie pamięci Rotmistrza 
Pileckiego wymaga innych działań  
i innego przygotowania. Kto tego nie 
rozumie nie ma pojęcia o zasadach 
pracy w Parlamencie Europejskim. 

Przypomnę, że osiem miesięcy 
temu w Parlamencie Europejskim za-
proponowałem, aby symbolami pol-
skiego oporu wobec systemu komu-
nistycznego stali się rotmistrz Pilecki, 
Stanisław Pyjas oraz ksiądz Jerzy Po-
piełuszko. Dla tej sprawy uzyskałem 
poparcie PO oraz potężnej frakcji EPL-

ED, a do inicjatywy przyłą-
czyły się inne państwa Unii 
Europejskiej, które przeszły 
przez doświadczenie komu-
nizmu. Za kilka dni ukaże się  
w wielotysięcznym na-
kładzie – po angielsku  
-  książka na ten temat.

Mój życiorys i moja pra-
ca świadczą o mnie. Nikt 
o patriotyzmie nie musi 
mnie pouczać. Mnie pa-
triotyzmu  nauczyli mat-
ka i śp. ojciec – żołnierz 
Batalionów Chłopskich.   
I nigdy się temu nie sprze-
niewierzyłem. 

Pani poseł Foltyn – Kubicka rozpo-
wszechniła jednak komunikat, że nie chciał 
Pan głosować za uhonorowaniem Rotmi-
strza Pileckiego i że nie zachował się Pan 
jak patriota.

Bogusław Sonik: Pierwsza popraw-
ka pani Kubickiej dotyczyła daty dnia 
pamięci ofiar wszystkich reżimów to-

O wystawie: 
Z inicjatywy małopolskiego posła do PE, Bogusława 

Sonika, Instytut Pamięci Narodowej przygotował wysta-
wę „The Expelled” („Wygnańcy”). Wystawa składa się  
z kilkudziesięciu wielkoformatowych plansz ukazują-
cych przymusowe deportacje i wysiedlenia, których 
dokonali okupanci sowieccy i niemieccy. Tekst uzu-
pełniają dużego formatu zdjęcia i mapy oraz prezen-
towane na trzech monitorach LCD relacje świadków 
tych wydarzeń.

Na monitorze w centrum wystawy zaprezentowano 
sceny martyrologii obywateli polskich (zbrodnie na ludności 
cywilnej i jeńcach wojennych w 1939 r., egzekucje, Katyń, 
Palmiry, obozy koncentracyjne). Pokazano w ten sposób, że  
w tragicznych losach naszego Narodu wysiedlenia są tyl-
ko jednym z dramatycznych elementów.

W pierwotnej postaci wystawa była prezento-
wana w dniach 3–7 marca 2008 r. w Parlamencie 
Europejskim w Brukseli. W dniu 20 listopada 2008 
r. ekspozycję udostępniono w gmachu Pałacu Spra-
wiedliwości, dawnej siedzibie Parlamentu Bretońskie-
go w Rennes we Francji, a w dniach 8–24 kwietnia 
2009 r. jej skromniejsza wersja była prezentowana na 
Małym Rynku w Krakowie. 

Zamiarem inicjatorów jest pokazywanie w przy-
szłości tej dokumentacji masowych przesiedleń Pola-
ków m.in. na terenie Belgii, Niemiec, USA. 

Wystawa ma przypomnieć prawdę, że Polska była 
ofiarą a nie winowajcą, lub sprawcą okropności tej 
wojny, jak zdają się sugerować niektóre, nieprzychyl-
ne Polsce środowiska.

     Trzeba walczyć    o dziedzictwo
        Rozmowa na    3. maja

Kazimierz Wójcicki i dr hab. Janusz Kurtyka z IPN i poseł  
Bogusław Sonik na otwarciu wystawy.



talitarnych i au-
torytarnych. Pani 
Kubicka zapro-
ponowała, żeby 
zamiast wynego-
cjowanego przez 
nas dnia rocznicy 
paktu Ribentropp 
– Mołotow, był to 
dzień śmierci Rot-
mistrza. To nie był 
mądry pomysł  
i trudno go było 
poprzeć. Po zgło-
szeniu poprawek indywidualnych 
przez p. Fołtyn – Kubicką, wraz z inny-
mi polskimi posłami EPL – ED uzgod-
niliśmy jednak, że wbrew klubowi, 
poprzemy drugą z tych poprawek. Nie-
stety, p. Kubicka nie dostarczyła nam 
na czas informacji, jakie numery noszą 
jej poprawki. Stąd zamieszanie „tech-
niczne”, prostowane przez nas korek-
tą do wyników głosowania. Jest to 

jednak temat „grzebania” w uchwale, 
która jest dobra i potrzebna w takiej 
postaci, w jakiej została ostatecznie 
przyjęta, bez tych poprawek. Oddaje 
część ofiarom obu totalitaryzmów i to 
jest naszym sukcesem.

W Krakowie ataki na Pana rozpo-
wszechnia jeden z założycieli komitetu wy-
borczego Jacka Maj-
chrowskiego. Może 
to jest związane  
z obawami, że jednak 
mógłby Pan przeciw 
Majchrowskiemu wy-
startować?

Bogusław Sonik: 
Nie wiem. Po-

wiem tylko, że ja 
mam życiorys, który 
każdy zna. Jeśli zosta-
nę wybrany do Parla-
mentu  Europejskiego 
będę ze wszystkich 
sił zabiegał o polską 
rację stanu w roz-
maitych obszarach  
i sprawach, nie tylko edukacji historycz-
nej. Tam potrzeba silnego i skutecznego 
polskiego głosu.  Bo z takich, których  
w Brukseli w ogóle nie widać, choć tu 
w kraju bajają o swym zaangażowaniu, 
ani Polska ani Europa pożytku żadnego 
nie ma. Innych amnbicji politycznych 
nie żywię.

Naszym sprzymierzeńcem jest 
prawda. Możemy walczyć o szacunek 
dla polskiego dziedzictwa, bo ono 
obiektywnie zasługuje na szacunek. 
Ostatnim wielkim zrywem, który upo-
ważnia nas do upominania się o swo-
ją pamięć, był masowy ruch „Solidar-
ności”, okupiony śmiercią co najmniej 
setki osób zamordowanych przez wciąż 
„nieznanych sprawców” oraz  ofiarą ze 
spokojnego życia złożona przez tysiące 
działaczy. Są jednak próby zamknięcia 
(czy wręcz spalenia) archiwów, zakazu 
badania historii tych czasów i zamknię-
cia wszelkich rozważań przez slogan, 

*Bogusław Sonik

Urodził się w Krakowie w 1953 
roku. Absolwent Wydziału Prawa Uni-
wersytetu Jagiellońskiego.

Od lat 70-tych działał w opozy-
cji. Był związany z duszpasterstwem 
akademickim „Beczka”, współpraco-
wał z Komitetem Obrony Robotników. 
Po śmierci Staszka Pyjasa (1977) wraz  
z przyjaciółmi założył Studencki Komi-
tet Solidarności (SKS). W 1980 r. współ-
organizator MKZ „Solidarność”, na 
zjeździe  w lipcu 1981 r.  wybrany wice-
przewodniczącym Zarządu Regionu. Był 
przewodniczącym delegacji Małopolski 
na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność”.  
W pierwszym dniu stanu wojennego 
został internowany. 

W 1983 r. wyjechał do Francji. Or-
ganizował pomoc dla podziemnych 
struktur „Solidarności”. Wspierał dzia-
łania Stowarzyszenia Lekarzy Polskich 
we Francji. W 1985 r. rozpoczął pracę 
jako dziennikarz w Sekcji Polskiej Radia 
France Internationale oraz BBC. Współ-
pracował z Sekcją Polską Deutschland 
Funk oraz Radio Wolna Europa. 

W latach 1990-96 objął stanowisko 
dyrektora Instytutu Polskiego we Francji 
oraz Ministra Pełnomocnego Ambasady 
Polskiej w Paryżu. W 1993 r. otrzymał order 
Kawalera Orderu Sztuki i Literatury z rąk 
francuskiego Ministra Kultury Jack Lang`a. 

Pomiędzy 1996-2003 był dyrekto-
rem Festiwalu Kraków 2000 - Europej-

ska Stolica Kultury. Od 2001 r. zasiada 
w prezydium Stowarzyszenia Europej-
skich Miast i Miesięcy Kultury. 

W 1998 r. zaangażował się w dzia-
łalność samorządową. Został Przewod-
niczącym Sejmiku Małopolskiego. Na 
rzecz Małopolski pracował dwie kaden-
cje. Jest pomysłodawcą Małopolskich 
Dni Dziedzictwa Kulturowego, autorem 
strategii promocji Krakowa,  inicjatorem 
projektu ratowania Kopca Kościuszki. 
Wspiera działania służące promowaniu 
tradycyjnych zawodów, rzemiosła arty-
stycznego oraz ochronę krajobrazu. 

W 2004 r. został wybrany do Parla-
mentu Europejskiego. Pracuje w Komi-
sjach: Spraw Zagranicznych - Podkomisji 
Praw Człowieka, Środowiska Naturalne-
go, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeń-
stwa Żywności oraz Komisji ds. zmian 
klimatycznych. Z ramienia Platformy 
Obywatelskiej należy do Europejskiej 
Partii Ludowej – Europejscy Demokraci. 

Kieruje Stowarzyszeniem Maj 77, 
zajmującym się propagowaniem idei 
demokracji, wolności słowa i praw czło-
wieka, a także przekazywaniem prawdy 
o czasach PRL. Jako orędownik dialogu 
polsko-żydowskiego, realizuje projekt 
przywracania pamięci o krakowskim 
getcie. Z jego inicjatywy rozpoczęto 
kampanię medialną przeciwko uzywa-
niu pojęcia „polskie obozy zagłady”.

że komunę obalił 
samodzielnie jeden 
człowiek (Wałęsa) 
z jakąś jednak przy 
tym pomocą paru 
wybranych osób. 
Czy odbrązowianie  
„koncesjonowanych 
bohaterów”  przeszkadza  
w szacunku dla tysięcy 
szeregowych obroń-
ców Solidarności?  
A może  nazwisko 
noblisty Wałęsy nale-

ży jednak chronić, jako symbol o mię-
dzynarodowym znaczeniu?

W Polsce istniał zorganizowany 
opór przeciw nazizmowi i komuni-
zmowi. I skala tego oporu nas wy-
różnia. W czasie wojny i po wojnie. 
Represje ze strony hitlerowców i sta-
linowców były straszne.  Z kolei w la-
tach 70.  setki ludzi zaangażowało się  

w opozycję demokratyczną wiele ry-
zykując. Solidarność, wzmocniona 
przesłaniem Jana Pawła II to już ruch 
masowy i ogromnie ważny dla świa-
ta. Jak wtedy tak i teraz uważam, 
że wolność badań historycznych  
i wolność prasy są wielką wartością. 
Musimy oddać sprawiedliwość jesz-
cze wielu ludziom, którzy często za-

płacili wielką cenę za 
działalność w Solidar-
ności. Byli wyrzucani  
z pracy, ze studiów, nie 
robili kariery. Byli kom-
pletnie bezinteresow-
ni. Nazwiska tych bez-
imiennych bohaterów 
musza być przypomnia-
ne. Nikt w pojedynkę 
nie obala imperiów  
a myśmy imperium, 
bezkrwawo obalili. 

Ale faktem jest 
jednak, że nazwisko 
Wałęsy jest wszędzie 
w świecie symbolem 
polskiej walki. Jego 
zdjęcie na tle bra-

my stoczni z wizerunkiem papie-
ża wśród wiązanek kwiatów jest  
w świecie symbolem polskiego bun-
tu. Badania naukowe muszą być pro-
wadzone bez cenzury i autocenzury, 
abyśmy bez skrępowania dochodzili 
do prawdy. Nie można nikomu zamy-
kać ust tylko dlatego, że głosi tezy 
niewygodne, czy sprzeczne z dotych-
czasową legendą. Prawdziwa legen-
da i tak się obroni. Historia polskie-
go buntu przeciw komunizmowi jest 
piękną i heroiczną opowieścią. Nie 
potrzebuje lukru, który odpada przy 
silnym wstrząsie.

Chciałbym jeszcze dodać, że pa-
triotyzm nie ogranicza się do znajo-
mości historii.. Dla mnie patriotyzm 
to odpowiedzialność za przeszłość, 
za teraźniejszość i za przyszłość. To 
dbałość władzy  o mądre wydawanie 
pieniędzy z podatków, o zdrowie lu-
dzi, o to by ludzie mieli pracę i mogli 
się uczciwie bogacić. To też dbałość  

o bezpieczeństwo nas wszystkich i na-
szych dzieci oraz  troska o zdrowe i czy-
ste środowisko. I o  to by nasze dzieci 
otrzymały dobre wykształcenie, które 
pozwoli im godziwie zarabiać na życie  
w świecie globalnej konkurencji. Dla-
tego pracuję rów-
nież  w Komisji 
Zdrowia, Żywności 
i Ochrony Środowi-
ska. 

Jak w nadcho-
dzących latach wi-
dzi Pan perspektywy 
walki o szacunek Eu-
ropy dla polskiego 
dziedzictwa?

Bogusław Sonik: 
To, jak przedstawiać 
się będzie stan poin-
formowania Europy  
o historii Polski  

i całej Europy Środkowo-Wschodniej 
zależy w największej mierze od nas sa-
mych. 

Powinniśmy wspólnie stawić czoła 
wyzwaniu, jakim jest walka o nasz wi-
zerunek, naszą tożsamość i nasze racje 
na forum europejskim. To zadanie, 
którego nikt nie wykona za nas. Cho-
dzi o pamięć historyczną ale także  
o sprawy bieżące. O gospodarkę, 
bezpieczeństwo energetyczne, miej-
sce dla polskich towarów na ryn-

kach Unii. Różnica poziomie życia  
u nas i w najbogatszych krajach Unii 
stale się zmniejsza, ale wiele jeszcze 
zostało do zrobienia. Dlatego powin-
niśmy zrobić wszystko, by nasz głos 
w Europie był słyszalny, aby Polskę 

postrzegano jako po-
ważnego i wiarygod-
nego  partnera.

Parlament Europej-
ski stwarza możliwo-
ści prezentacji historii 
każdego kraju człon-
kowskiego. Będę nadal 
organizował wystawy, 
prelekcje, konferen-
cje, które pokażą nasz 
wkład w budowanie 
wolnej, demokratycz-
nej Europy. W szcze-
gólności należy Euro-
pie pokazać historię 
polskich bohaterów, 
męczenników, którzy 
za to przywiązanie do 

wolności zapłacili swoim życiem. 
To zresztą nie jest tylko zadanie dla 
jednego posła, liczę, że działanie te 
będzie wspierać polskie państwo, 
umożliwiając poprzez filmy, czy pub-
likacje, pokazanie tego, że my, jako 
pierwsi w Europie podważyliśmy 
fundamenty komunizmu.

Już w 2005 roku doprowadziliśmy 
do uznania przez Parlament Europejski 
31. Sierpnia za Europejski Dzień Wol-
ności i Solidarności. Musimy w tej kon-
kurencji o europejską pamięć o tym, 
kto obalił komunizm być nieustannie 
aktywni, współpracując z Europej-
skim Centrum Solidarności z siedzibą  
w Stoczni Gdańskiej. I do tego się zo-
bowiązuję.

Oby te plany się powiodły! Dziękuję 
za rozmowę.

Rozmawiał: Józef Ratajczak

     Trzeba walczyć    o dziedzictwo
        Rozmowa na    3. maja
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Według badań CBOS z początku 
tego roku 29 % respondentów deklaruje 
zupełny brak zainteresowania wyborami 
do Parlamentu Europejskiego, a kolejne 
37% raczej się nimi nie interesuje 
(źródło: Zainteresowanie wyborami 
do Parlamentu Europejskiego, badanie 
CBOS, styczeń 2009). To samo ba-
danie informuje nas, iż tylko 9% 
respondentów zdecydowanie interesuje 
się rzeczonymi wyborami. Jednocześnie 
w tym badaniu znajdujemy informacje, 
iż tylko 41% badanych deklaruje 
udział w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego, co jest wskaźnikiem 
niższym o kilka punktów procentowych, 
niż ilość osób deklarujących w 2004 
roku udział w poprzednich wyborach 
europejskich. Interpretując te dane 
należy przede wszystkim zauważyć, 
iż w perspektywie zbliżających się 
wyborów przedstawicieli w Parlamencie 
Europejskim grozi naszemu krajowi 
równie katastrofalny wynik, jak w roku 
2004, gdy w pierwszych wyborach do 
Parlamentu Europejskiego wzięło udział 
20,87% uprawnionych do głosowania 
(źródło: dane PKW). Od Polaków w całej 
Unii Europejskiej gorsi wówczas byli 
tylko… Słowacy z frekwencja 16,66% .

Spodziewana niska frekwencja 
w Polsce w wyborach 2009 roku 
to efekt dwóch czynników: braku 
wypracowanych przez dziesięciolecia 
ram zachowań obywatelskich i niewielka 
wiedza na temat instytucji europejskich. 
O ile na nawyk niegłosowania wpływ 

ma blisko pół wieku 
postsowieckich metod 
wyborczych i póki co na 
zmianę w tym zakresie 
nie ma co liczyć, to jednak 
wiedza o instytucjach 
Unii Europejskiej – w tym 
Parlamencie Europejskim 
nie jest tylko problemem 
Polaków, a problemem 
całej Unii Europejskiej. Nie 
zmienia to jednak faktu, że 
w zakresie wiedzy jesteśmy 
w stanie za pomocą 
różnych akcji, kampanii  
i konkursów zdecydowanie 
ją zwiększyć. W kontekście 
sensowności tego rodzaju 
działań należy przytoczyć 
interesujące badania sprzed 
dosłownie kilku dni. Otóż 
„Rzeczpospolita” zapytała 
Polaków, co wiedzą o Unii 
Europejskiej. Okazuje się, że 
tylko 11%  ankietowanych 
wie, że obecnie Polska ma 
54 posłów w Parlamencie 
Europejskim, a zaledwie 
25 % badanych potrafi 
prawidłowo wskazać, że 
kadencja europosła trwa 
pięć lat (źródło: J. Stróżyk, 
Polacy mało wiedzą  
o PE, „Rzeczpospolita” 
z 20.04.2009). Jak więc 
mamy wybierać rzeczowo 
swoich reprezentantów 

w Parlamencie Europejskim, skoro 
nie potrafimy nawet wskazać ilu 
ich wybieramy? Analizując dane 
można wysnuć jeden podstawowy 
wniosek – każda akcja edukacyjna  
i promująca udział w wyborach ma 
sens, a każde działanie jest niezbędne, 
aby wynik wyborów w Polsce stanowił  
o naszej silnej integracji z Unią Europejską 
i był dowodem, że Polska jest aktywnym 
członkiem ogólnoeuropejskiej struktury. 

Skrótowy raport przedstawiony 
powyżej doskonale wpisuje się zai-
naugurowana właśnie przez Korpo-
rację Samorządową im. Józefa Dietla 
akcja społeczna promująca wiedzę  
o Parlamencie Europejskim oraz  udział w 
wyborach 7 czerwca 2009 roku. Szczegóły 
akcji znajdziecie Państwo na plakatach, 
ulotkach oraz stronie www.ks.org.pl 

Paweł Łuczyński
Prezes Instytut Rozwoju Swobód 

Obywatelskich im. Ronalda Reagana
mieszka na Bieżanowie

Partia 

Państwo
Miejsc % miejsc 

w PE Frekwencja

Austria 18 2,5% 41,8%

Belgia 24 3,3% 90.81%

Cypr 6 0,8% 71.19%

Czechy 24 3,3% 27.9%

Dania 14 1,9% 47.85%

Estonia 6 0,8% 38.9%

Finlandia 14 1,9% 41,1%

Francja 78 10,7% 43.14%

Grecja 24 3,3% 62.78%

Hiszpania 54 7,4% 45,94%

Holandia 27 3,7% 39,1%

Irlandia 13 1,8% 59.7%

Litwa 13 1,8% 48.2%

Luksemburg 6 0,8% 90%

Łotwa 9 1,2% 41.23%

Malta 5 0,7% 82.37%

Niemcy 99 13,5% 43,0%

Polska 54 7,4% 20,42%

Portugalia 24 3,3% 38.74%

Słowacja 14 1,9% 16.66%

Słowenia 7 1,0% 28,34%

Szwecja 19 2,6% 37,2%

Węgry 24 3,3% 38,5%

Wielka 
Brytania 78 10,7% 38.9%

Włochy 78 10,7% 73.1%

Razem7 732 100,0% 45,5%

Czy grozi nam euro kompromitacja? 
Za nieco ponad miesiąc odbędą się w Polsce po raz drugi wybory do Parlamentu Europejskiego. W kraju startuje właśnie dość agresywna kampania wyborcza, 
pojawiają się pierwsze sondaże partii i kandydatów w poszczególnych okręgach. Czas najwyższy zadać więc pytanie: czy Polacy stawią się przy urnach 7 czerwca 
2009 roku i jaką legitymizację uzyskają polscy Posłowie do Parlamentu Europejskiego. 

Komunikacja a metropolia Krakowa

Według mnie problemem jest zbyt 
wielki napływ spoza Krakowa samo-
chodów prywatnych w godzinach po-
rannych i popołudniowych. Polityka 
transportowa Krakowa nadal nie docenia 
ruchu jaki generują przedmieścia miasta 
i przylegające do nich gminy. Dla naszych 
planistów nadal w Krakowie mieszka 
750 tys. ludzi, a po drogach jeżdżą tylko 
samochody z tablicą KR. 

Sytuacja przedstawia się jednak 
katastrofalnie. Na 10 samochodów  
w porannym korku na ul. Konopnickiej, 
4 z nich to auta o rejestracjach KRA, KWI, 
KLI, KMY, a nawet KNT. To widać gołym 
okiem. Słyszałem ostatnio o pomyśle 
podwyżek cen biletów aglomeracyjnych 
MPK. Jeśli wejdzie 
w życie – czeka 
nas dodatkowa 
fala osobówek  

o tych rejestracjach. Już dziś w cztery 
osoby bardziej kalkuluje się dojeżdżać  
z Myślenic czy Dobczyc autem pry-
watnym niż busem czy autobusem. 

Tyle się mówiło, mówi o koncepcjach 
parkingów na obrzeżach miasta, gdzie  
w zamian za opłatę parkingową – 
kierowca otrzymywałby całodzienny 
bilet MPK … Nie wiem czy to dobry 
pomysł, ale innych na razie nie 
dostrzegam. 

Za tą sytuację nie winię tylko 
władz Krakowa. Ale pamiętajmy, że 
duży może więcej. Oczywiście, że 
Gminy ościenne powinny też wziąć 
za ten problem odpowiedzialność. 
Dziś mamy niewiele linii MPK w te 

miejsca. Dlaczego? 
Otóż taka Gmina musi 
zapłacić do kasy MPK 
koszty funkcjonowania 

takiej linii, a tego z reguły nie chce 
zrobić lub narzeka, że to za drogo. 
Linię autobusową jednak chce mieć i to 
najlepiej 7 dni w tygodniu. Wychodzi 
na to, że Krakowianie powinni za 
to zapłacić. Na to zgody nie ma! 
Już płacimy za godziny spędzone  
w korkach i spalinach.

Jeśli w tej sprawie nie  
będzie żadnego konstrukty-
wnego działania, niebawem 
będziemy musieli oznaczyć 
nową strefę w Krakowie 
– strefę D, która będzie obej-
mować cały Kraków od jego 
granic do granic strefy C. 
Ruch w tej strefie ograniczymy  
w godzinach 7.00 – 10.00 oraz 
15.00 – 18.00 tylko dla aut KR. 
Jest to wyjście. Nawet mi się to 
podoba, ale czy to jest działanie 

na rzecz rozwoju Krakowa i naturalnego 
jego rozszerzania się? Czy to jest Wielki 
Kraków Prezydenta Dietla? Chyba nie. 

Jacek Zieliński

Wiceprezes Korporacji 
Samorządowej

im. Józefa  
Dietla 
radny 

Miasta 
Krakowa 

(1998-2002)
mieszka na 

Kurdwanowie

W marcowym numerze IKS poruszono temat rzekę – komunikację w Krakowie. Autor zdiagnozował problem w świetle dysproporcji rozmieszczenia szkół i przed-
szkoli w naszym mieście. Zgadzam się z nim, ale sądzę, że jest większy problem powodujący korki w Krakowie. Tak jak i Piotr Czerwiński, mieszkam na południu 
Krakowa. Codziennie rano i popołudniu pokonuję te kilkanaście kilometrów na linii południe - północ -południe. 


