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Gimnazja to
Ale ma tez mankamenty
I Jerzym Buzkiem, europariamentarzysta., byty premierem i przewodnicza^ym Rarlamentu Europejskiego rozmawiamy o wspomnieniach
zwi^zanych z Zabrzem, najwazniejszych wyboracn politycznych, reformie szkolnictwa i relacjach z Platforma_ Obywatelslq.
Jss! Pan iioflorawym o&y watalsm Zsarza.
Ma Pan jaiies szczBgtilne wspomnienia
zwiazans aKural z iym miaslam?

koto Parlamentu Europejskiego,
ktorq przechodai dziennie setki
tysi?cy osob, nosi nazw^ Solidarnosci, wypisanef charakterystyezna czerwon^ czcionkg na bialym
tie, z polskq Qag^. To tylko symbol, ale jesteffl zniego dumny. Bez
solidarnosci nis ca si§ zbudowac
dobrej przysztosci-

Mam ich maostwo. Tyle samo,
co z Gliwicami, w ktorych mieszkam. W Zabrzu jest stadion Gorr.ika. na kt6ry przyjezdzalem,
Dom Muzyki i Taiica, gdzie bywalem na fajnycb koncertach.
Na studiach miafem spore kolezar.sk na Afcademil Msdycznej
w Rokitnicy, odbywaieai prakiyki w zabrzanskiej elekfrociepiowni. W Zabrzu znajduja. sie. rowniez placcwki naukowe, z ktdrymi
wspolpracov.-alem. Tu ciiodzilem
na badania do Wojewddzfciego
Osrodka Kardiologicznego. Zabrae jest dla raaie tak samo wains i bliskie jak Gliwice.

Czy poliiyka to Pana plan B3 zycie?

Czy io; powndu seniymentu do Zabrza
skura! * naszaj sztole (rczmowg przsprowa<j2i!i ueiniowiB Gimnazjum nr 20
-•ad.) organiziije Pan Srankurs, w kiarym
nagrodg jes! wyjazd do BrutaaS?

Pochodz? z dzielnicy troch? podobne; do waszej. Wycb.awa!ern
si§ w Chorzowie Starym. Szko!a, do ktorsj chodzicie, jest niezwykla. Niby znajduje si? w mate; i zapomcianej czesci Zabrza,
ale proinieniuje na caly Sl^sk. Pomys! nadania jej patronatu himalaistow polskich byf znskomity.
Wiem, ze goszcza tu wybiini ludzie po'ityki. sportu, szluki. Gdy
zobaczylern list? ostfb, ktore byty
tu w ostatr.im czasie, pomysia'err.,
ze nie znam drugiej takiej szkoly.
Mam wraienie, ze miodzi ludzie
tu chca. zdobywac swiat, potrafiq
pory wac si^ na wiellcie przedsi?wzi^cla. VVierz^, ze [ak b^dzie wygl^dafo wasze doroste zycie.
Dlaczago Pan, nauitawiac zajmajasy si;
chetnig. zajat sig poliiykg?

^•^i^H^Mg^^^^jrai.a^iiii..j ^^^•qjh*. i "TL.
i- if » ^fm^***ff^mi^^f&^^*fa*mt*
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I Jerzy BL'zek poakrssia, \ cieszy si?, J2 zaslat polilykiem. Podobda drag?terierydoradzafcy mlodym iutlriom. | fat D. C!»si

otoczsni przez wrogi aparat panstwa, ale fez czulismy silg milion<5w ludzi, kforzy nas wspierali
i byli z nami.

A io lymczassm kr61ovva nauk,
ncz^ca tez logiki, systsmatycznosci, przydatna w zyciuna kazdym
kroku. Naiomiasl na szkoty sred-

Korzystaj^c z okazji sprostuj^ to - ~ Chcielismy. by fizycznie gimnazja JuoKcjonowaly przy szkolach
[estam inzynierem energetykieni.
i, by starsi eddziatywali na nicfi pozytywnie. W wielu
Gdy wybierano ranie na premiera,
ig nie stalo. Gimnazja s^ czgsto osodnymi
ktos omytkowo nazwai mnie chemikiem, co poiem wielokrolnie _ szkolami aibo pof^czonyrni z podstawiwkamL
zostato powielone i lak juj zostalo. Oczywisfiie, chemik to zaden Za Pana kadsncji Jaia prsirtiera przspra- nie mielismy icny pomysl. Nie
wstyd, przedwojenny prezyde.it wadiono cztsry wieftja raiormy sysiemo- chcielisniy, by ucaniowie po raz
Ignacy Moscicki tez byt inzynie- W3. Jednq z nich b/ia refof ma sitolnic- trzeci uc^.yli si? tego samego. Uwarem chemikiem. Wracajac do tema- !wa i powoianie do zycia giniiiaijow. Ska.d zalem, ze w liceum i technikuui
tu - zaja.ten si? polityk^, bo chcia- wziqi si; tan potnysl i jak z pefspeitywy Irzeba skupic si^ na urniej^tnolem. by Pol ska byla k raj em wol- czasu go Pan ocenla?
sciachkorzystaniazwied^y, ktor^
nyra. by Polacy sarai decydowali
Wtedy chodzito nani o to, by uczniowie juz majq, na kreatywo sobie, o paristwie, w kforym zy- wykszlalcenie osob do 16 roku noSci, pomyslowo^ci, ianowacyj]% by mogli go zmieniac, moder- zycia byto powszechne i obj^Jo nosci. Planoivalisray tez aktywne
nizowafi, zbudowac1 prawdziiv^ caty kraj. Dzis male kio o tyjn przygotowanie do nauki zaivodugospodark^ i derflokracj^, wpro- pamie.ta. ale w latach 90., szeze- Tych reform po zmianie raojego
wadzic uczciwe zasady, s^downic- golnie w malych raiejscowosciach rzadu zar.iechano. Bye raoze dlatwo, bezstronne media- Na iakiej i na wsiach, nauka koftczyla s:^ tego bezrobocie wfrdd mtodych luPoises mi zalezato, dlalego w Er- zvvykle na podstawdwce. Gim- dzi jest teraz tak wysokie. Dlatego
mie. \v ktore; pracowalem. stwo- nazjum daio nam szans^ pod- tehaslasqnada) aklualne-trzeba
rzyten: w pierwszych dniacb wtze- niesienia poziomu edukacji. By- poslawic aa przygotowanie mioinia 1980 roku NSZZ Solidarnos'c. ty to nowe plac6wki, rai'afy dobre dzi ezy do praktycznej nauki konPotem bylern przewodnicaacyoi ivyposazenie. komputsry, obaek- kretnego zawodu, ktory potizebpisrwszego krajowego zjazdu Soii- ty sportowe, zajecia artystyczne, ny jesi na ryuku. VVidz^, ze lakie
darnoSci w Gdafisku-OUwie, gdzie a do lego slaly si^ obowi^zkowe, myslenie powoli do rzqdzacych.
Lech WaJ^sa zostal przewodniczi)- dowozilo si^ do nich uczni6w na- dociera. Juz jesl lepiej - ostatnie
cym zwi^zku. Do dzis to w'asnie wet z najniniejszycli miejscowosci. badania PISY pokazujq, ze mtouwazam za najwazniejsze vvyda- W ten spos6b upowszechnilismy dziez w waszyni wieku dokonala
rzenie polityczne w rnoim zycia. nauk^, a rownoczesnie zmienili- pot^znego skoku w ogolnoswiatoa nie fakt, ze bytem premierem czy Imy modsl i programy nauczania- wyra rankingu, badajqcym wiedz^
piZ8wodnic2%cym Parlamentu Eu- Postawili^my wtedy naniateinaty- i umiejetnosci nastolatk6w. )estem
ropejskiego. W 1980 roku bylismy k?. Niestety, nasi nast^pcy wyco- pewny, ZE to m.in. dzi?ki gimnawyspq demokracji i wolnej my£li fali si? z tego. Dopiero teraz nauka zjom i powrotcwi do nauczania
w morzu komunizmu. Czulismy si? mafematyki powoli wraca do task. matematyki.

Czyli io byt flobr/ pnmyst?

Tak, aczkolwiek widzq, ze miaf
tez mankamenty. Jednym z nich
bylo to, ze w wielu miejscach
pow^taty swojego rodzajn getta.
do ktorych Irafita mlodztez w trudnym okresie dojrzewania. Cbcieli£my. by fizycznie gimnazja funkcjonowaly przy szkoJach srednich,
by slarsi oddzialywali na nicli pozytyvvnie. W wielu miejscach tak
si? nie stalo. Giranazja sq cz?stc)
osobnymi szkolami albo polqczonymi z podstawowkami. Mimo
to porownuja.c zyski i straty takiego rozw:a.zania uwazam, ze bilans jest dodatki.
Czy Xandydowanie do Parlamantu Europeiskiego uznat Pan za knlejny krok polityczne] kariery? Co udato sig lam Panu
dla Pofski zaiatv/ii?

Gdy bylem premierem, robitem wszystko, by Polska weszla
do Unii Europejskiej. Gdy to si?
slato, uznatem, ze powinnismy
rciec w tym organizmie cos do powiedzenia. 2a swoj sukces w Parlamencie uwazam m.in. powslanie europejskiej wspolnoty energetycznej, dzieki ktorej mozemy czuc
si? bardziej bezpieczni. VV ramach
ivspolnoty bronilem tez zawsze w^gla, podstawowego surowca energetycznego w Polsce, choc podkreslalera, ze musi bye on uzywany
w inny sposob, przy uzyciu wydajniejs^ych metod, bardziej ekologicznie. Z drobnych rzecay cieszy
si?, ze za raojej kadencji przewodniczacego PE nai'wazniejsza ulica

Nigdy tego nie zak'adaiem, ale
w pewien sposob zdorninowafa oiia
moje zycie. To fascycujacs doSwiadczenie, teraz ciesze. sif, ze jestem polity kiem. Tak^ drog? doradzafbyci
tez mlodym aktywnym ludztom.
PoHtyka da im mozliwosc decydowania o tym, co si? wokoi nich
dzieje. Jest Rada Miasia, sq Rady
Dzielnic, mozna tarn zalatwic wiele rzeczy dotycza.cych najblizszego
nam otoczecia. Od polityki nie ma
ucieczki, jest ona na kazdym poziomie podobfla. Wszedzie trzeba
podejmowac trudne decyzje, gdzie
zbudowai drog?, sa!? gimnastycznq, k'dry szpifa! wyrernontowafi.
Nie na wszystko sa pieni^dze, wi?c
trzeba wybierac, a ta sa. decyzje poIityc2ae. To tsz cdpowisdzialnoic
wobec wyborcdw, na czym. im zalezy, w jakiej kolejr.oSci, co dfa nich
jest najwainiejsza. Na poziomie wo]'ew6dztwa, kraju czy Europy wyglada to podabnie. 2 efektow taJtich dzialari nigdy vvszyscy nie s%
zadowoleni. Polityka to godzenie
sprzecznych interesow, wypracowywanie kompronisow i najlepszycb rozwi^zai dia wi?kszosci.
Ale udane zycie nie zaleiy od tego,
jak bardzo jesSesmy znaai. od tego,
czy petnimy wazne funkcja publiczne. Wystarczy, ie zna i ceni nas nasza nsjbli^sze srodcwisko. Znam
dziesiatki takich ludzi. Gdy mialem
chyba 14 lal, pomyslaiem. ze bytoby
fa;nie zostac poslem w wolnej Polsce. To raarzenie bylo abslrakcyjne, ale wiele rzeczy zaczyna si? od
marzen. InteresowaJam si? ludzmi.
co robia., jak myslq, To pchn?to mnie
do dzialalnosci w Solidarnosci. Potem praypadek sprawji, ze marzenie
mnie przeroslo, Pewnie pomoglo
mi szcz^scie. Ale tak w zyciu jes!,
ze szcx^sciu Irzeba pomagsc. Wazne, by by& uczciwyrn, przyzwoitym
i pracowitym.
Czy koiitsslowanie przgz nhscny rzad
Panskich relofm [cnocby rozmontowywanie Otwartycii Funduszy Eme/ylalnych)
mozs rioprowadzic do tego, is udejdzis
Pan i Piatiormy Obyaafalsltjej?

Nie mysl? o wychodzeniu z PO,
nie dyskutujs. o tworzeniu nowych siruktur. To mnie nie interesuje. Oczywiscie dysiansuj?
si^ lub sprzeciwiam podsjmowar.ym rozwiqzanioin. jesli uznaje,
zs oslabiajq np. polsk% gospodark? czy system emerytalny, AJe jn6j
spizeciw nie niesie konsekwencji,
Jesli chodzi o moje relacje z PO.
rozmo*? pr;s(iro*3d!ily ucisnnice
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I NATALIA 3£SLS, uczeslfiiczfc wafszialD1* azienni-

