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Nadzieja pokolenia 1918, które od-
zyskało niepodległość i ocaliło Euro-
pę przed bolszewikami legła w gruzach 
wraz z upadkiem II RP. Od Zachodu 
dzieliły nas Niemcy, które uwiódł Hitler, 
obiecując rodakom wstawanie z kolan. 
Z wyroku Jałty przez następne półwie-
cze misję europejskich aspiracji narodu 
wypełniały zastępczo polska kultura, 
dom i Kościół. Ciało na Wschodzie, ale 
dusza na Zachodzie!

Pokolenie „Solidarności” „od-
ważnie, ale z rozwagą” odzyskało 
w roku 1989 suwerenną Rzeczpospo-

które dławiło aspiracje i szanse rozwojo-
we poprzednich pokoleń. 

Znaleźliśmy swoje miejsce w zjed-
noczonej Europie, dlatego że Polska 
roku 2004 była krajem demokratycz-
nym i praworządnym. Spełniliśmy wy-
magające kryteria wstępu do najwięk-
szej w świecie przestrzeni wolności 
obywatelskich, swobody podróżowania 
i pozyskiwania pracy. Europa bez gra-
nic stała się możliwa, gdyż Europa to 
coś więcej niż pojęcie geograficzne. To 
kontynent wspólnej pamięci i tożsa-
mości kulturowej, sięgającej starożyt-

100-lecie odzyskania niepodległości.  
A jaka przyszłość?
Jesienią roku 2018 czeka nas wzmożenie patriotyczne i wielkie świę-
towanie. Okazja jest niezwykła – 100-lecie odzyskania niepodległo-
ści! W  roku 1918 ziściło się marzenie pokoleń, które pielęgnowały 
polskość, chociaż Polski nie było na mapie. Świętować będzie wiele 
narodów współtworzących dzisiaj Unię Europejską. Pośród obchodów, 
defilad, koncertów nie można zagubić tego, co najważniejsze – namy-
słu nad tym, czego uczy nas najnowsza historia Polski, w której nadzie-
ja i heroizm przeplatały się z tragedią i wyniszczeniem kraju.

wolność i racjonalne gospodarowanie. 
Chroni przed nadużyciami władzy i za-
dłużaniem kraju na koszt przyszłych po-
koleń. Kto łamie te zasady, ten działa na 
szkodę własnego społeczeństwa. Zabiera 
mu przyszłość. Nie jest to dzisiaj nama-
calne dla ludzi, uśpionych przez rozdaw-
nictwo pieniędzy. Są to pieniądze, któ-
re pochodzą z podatków i długu, a nie 
z kieszeni tego, czy innego sprawcy „do-
brej zmiany”. Reagując na nadużycia 
PiS, Unia Europejska staje po stronie 
obywateli, w imię ich przyszłości.

W najczarniejszych snach nie prze-
widzieliśmy, że Polska – podziwiana 
i szanowana, jako wzór dla innych kra-
jów – po roku 2015 wydłuży listę unij-

nych kłopotów. Ponury paradoks: kraj, 
który inspirował inne kraje, zapisze się 
w historii jako pierwszy, na którym Unia 
wypróbuje procedurę z art. 7 traktatu, 
z uwagi na ryzyko naruszenia prawo-
rządności. Demokratyczny świat upo-
mina się o Polskę jako członka swej ro-
dziny. Dramatyczny rozwój wydarzeń 
w kraju i jego dramatyczne skutki mię-
dzynarodowe wywarły oczywisty wpływ 
na funkcjonowanie delegacji PO-PSL 
w Parlamencie Europejskim. Nie go-
dzimy się na to, by cenę za grzechy rzą-
dzących płaciła cała Polska. Będziemy 
dawali świadectwo prawdzie. Zarazem 
świadomi niskiej wiarygodności rządu 
wykorzystamy swoją siłę, by skutecznie 

wpływać na unijne regulacje. Jakże tam 
brakuje obecnie rządzących! Obiecuję: 
jesteśmy i będziemy głosem milionów 
Polek i Polaków, którzy dobrze się czują 
w Unii Europejskiej. Czują się u siebie! 

Na 100-lecie niepodległości w mo-
dzie będzie powoływanie się na dzie-
dzictwo marszałka Piłsudskiego, zwłasz-
cza w szeregach tych, którzy zmieniają 
nam ustrój z zachodniego na wschodni. 
Wszystkim tym przypominam przestro-
gę prawdziwego Marszałka, gdy zwró-
cił się do młodzieży po wiekopomnym 
zwycięstwie nad bolszewikami: „Jeżeli 
zwrócicie się na Wschód, to minimum 
o jeden wiek cofniecie się z kulturą, eko-
nomią...”. Święte słowa!  n

u  Marszałek Józef Piłsudski

„Jeżeli zwrócicie się na 
Wschód, to minimum 
o jeden wiek cofniecie 
się z kulturą, ekonomią 
itp. Jeżeli zwrócicie się 
na Zachód, to minimum 
o jeden wiek Polska 
szybciej będzie się 
rozwijać.”

litą. W roku 1999 uzyskaliśmy tarczę 
NATO, a w roku 2004 spełniliśmy kry-
teria uczestnictwa w Unii Europejskiej. 
Zwieńczeniem tej drogi do serca Europy 
było wejście do strefy Schengen w roku 
2007. Otworzyliśmy Europę bez granic 
dla przyszłych pokoleń Polek i Polaków. 
Geografii się nie zmieni, ale członkostwo 
w NATO i Unii Europejskiej uwolniło 
nasz kraj od przekleństwa geopolityki, 

nych Greków i Rzymian, chrześcijań-
stwa i Oświecenia. Unia Europejska jest 
wnioskiem z historii, także tragicznej 
lekcji XX-wiecznych wojen i totalitary-
zmów. Z tego historycznego doświadcze-
nia wzięły się zasady wpisane w unijne 
traktaty. Należy je traktować jako prze-
pis, znaleziony na długiej drodze prób 
i błędów, jak zorganizować taki ład pu-
bliczny, który ubezpiecza obywatelską 
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W budżecie UE splata się moja oso-
bista misja z historyczną szansą moder-
nizacji Polski. Jest tak już od roku 2004, 
kiedy matka partia rzuciła mnie na front 
budżetowy. Jako szef Komisji Budżeto-
wej Europarlamentu mogłem dosypać 
3,5 mld euro na lata 2007-13 do pamięt-
nego „yes, yes” premiera Marcinkiewi-
cza. Dziś głównym wyzwaniem jest pełne 

i mądre wykorzystanie środków wynego-
cjowanych dla Polski na lata 2014-20. 
Polska koperta wzrosła o 4,5 mld euro, 
chociaż cały budżet UE zmalał o 40 mld 
euro! Projektowałem ten budżet i czu-
ję się odpowiedzialny za wykorzystanie 
szansy, która w takich rozmiarach już się 
nie powtórzy. I niech nikt mi nie mówi, 
że idzie to „w beton”, a nie dla ludzi. 

Batalię o fundusze 
UE czas zacząć!

z przestrzeganiem praworządności podjęto 
z myślą o Polsce. Myśli się o innych formach 
„conditionality”, równie niewygodnych dla 
niesolidarnej Polski, np. sankcjonowanie 
odmowy przyjmowania uchodźców. Wciąż 

De facto, przymiarki do przyszłego 
budżetu już się zaczęły. Zajęliśmy dobre 
pozycje wyjściowe. Jan Olbrycht wraz 
z socjalistką Isabelle Thomas odpowia-
da za stronę wydatkową, a ja wraz z li-
berałem Gerardem Deprez za stronę do-
chodową. Obaj byliśmy w wąskim gronie 
Europejskiej Partii Ludowej, które wy-
szykowało sensowną wizję przyszłego 
budżetu. Ma to swoje znaczenie, bo do 
tej rodziny politycznej należą kluczowi 
komisarze – Oettinger (budżet), Hogan 
(rolnictwo), a przede wszystkim szefowie 
najważniejszych instytucji – Tusk (Rada 
Europejska), Tajani (Parlament Euro-
pejski) i Juncker (Komisja Europejska). 
W jakim stopniu nasze wysiłki zrówno-
ważą europejską impotencję obecnej eki-
py rządowej? To się okaże…   n

u  Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

u  Prezentacja budżetu UE

Projektowałem ten 
budżet i czuję się 
odpowiedzialny 
za wykorzystanie 
szansy, która w takich 
rozmiarach już się nie 
powtórzy.

Projekt post-2020 
poznamy w maju  
tego roku. 

Bezkolizyjne drogi to mniej wypadków 
i ofiar. Lepiej wyposażone szpitale to 
większa szansa wyleczenia. Nowoczesne 
laboratoria szkolne to wyrównanie szans 
naszej młodzieży na europejskim rynku. 
Oczyszczalnie ścieków itp. to zdrow-
sze środowisko. Zatem stawką jest lep-
sza jakość życia! Dodam: także piękniej-
sza Polska centralna i lokalna, miejska 
i wiejska, co zauważy każdy, kto prze-
mierza kraj wzdłuż i wszerz…

Dziś te fundusze służą „dobrej zmia-
nie”, chociaż PiS nie przyłożył do tego 
ręki! Raczej przeszkadzał, uczestnicząc 
w frakcji zdominowanej przez brytyj-
skich konserwatystów – dyżurnych prze-
ciwników budżetu. Na szczęście, ponad 
30 mld euro jest w rękach marszałków, 
którzy są bliżej ludzi. 

Projekt post-2020 poznamy w maju 
tego roku. Tylko cudem może być tak dla 
Polski korzystny, jak te wiano pozostawio-
ne przez nas PiS-owi, wraz z dobrą, gospo-
darczą koniunkturą. Poznamy cenę, jaką 
zapłaci cały kraj za bezsensowną strate-
gię konfliktu z Brukselą. Już zbierają się 
ciemne chmury. Próbę związania funduszy 

Nasza misja jest tym 
bardziej potrzebna, 
im mniej jest 
życzliwości dla kraju.

niewiadomą jest specjalny instrument fi-
nansowy strefy euro. A główny, deklarowa-
ny sojusznik rządu – Wielka Brytania, wy-
prowadza się z Unii i zabiera swoją składkę. 
Nie ma już śladu dawnej wiarygodności na-
szego kraju. 

Nasza misja jest tym bardziej po-
trzebna, im mniej jest życzliwości dla 
kraju, który szczycił się Solidarnością, 
a dziś postrzegany jest jako zaprzeczenie 
solidarności i innych wartości, na któ-
rych zbudowana jest Unia Europejska. 
Nie naprawi tego „ofensywa wdzięku”, 
bo idzie w parze z dalszym psuciem pań-
stwa, widocznym dla demokratycznego 
świata. Zwłaszcza teraz, gdy z Polski 
dochodzą obrazki o brunatnym zabar-
wieniu. A pojawiły się nowe wyzwania. 
Dotąd były to ambicje klimatyczno-
-energetyczne Unii. Prawdziwy kłopot 

Wojenka z Unią Europejską w ramach 
„dobrej zmiany” ma swoją cenę. Oznacza 
osamotnienie i nieskuteczność w zabiega-
niu o polskie interesy. Delegacja PO-PSL 
w Parlamencie Europejskim ma poczu-
cie własnej mocy – jako druga po Niem-
cach w najważniejszej frakcji Parlamentu 
Europejskiego. Zarazem ma świadomość, 
jak bardzo jest potrzebna obrona polskiej 
bramki, gdy rząd strzela gole samobóje. 
Europosłowie PiS należą do frakcji, któ-
ra ma w wielu sprawach linię sprzeczną 
z polskimi interesami – co najlepiej ilustru-
je typowa dla brytyjskich konserwatystów 

Stoimy na polskiej bramce

u  Konferencja prasowa z Posłem Rafałem Trzaskowskim

niechęć do budżetu, którego głównym be-
neficjentem jest Polska. W innych kwe-
stiach grupa zdominowana przez brexitow-
ców ani nie pomaga, ani nie szkodzi, bo nie 
liczy się w gronie rozgrywających. 
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Na przełomie 2017 i 2018 roku zro-
biło się głośno o Iranie, z uwagi na ma-
sowe protesty, które rozlały się na cały 
kraj. Jeszcze raz dało o sobie znać moje 
szczęście-nieszczęście lądowania na wy-
magających frontach krajowych i mię-
dzynarodowych. Przejmując w roku 
2014 obowiązki szefa delegacji Parla-
mentu Europejskiego ds. Iranu, mia-
łem niewielkie oczekiwania. Relacje 
Unii Europejskiej z Iranem były za-
mrożone od 30 lat, a ambicje nuklear-
ne sprowokowały sankcje, które jeszcze 
bardziej pogłębiły izolację tego kraju. 
Ale stało się – w niespełna rok po mo-
jej nominacji nastąpiło przyspieszenie. 
W lipcu 2015 roku Unia Europejska, 
Chiny, Francja, Niemcy, Rosja, Wielka 
Brytania i USA zawarły z Iranem tzw. 
Joint Comprehensive Plan of Action nt. 
redukcji programu nuklearnego w za-
mian za stopniowe uchylenie sankcji. 

Triumf cierpliwej dyplomacji i otwarcie 
wielkiego kraju! 

Iran stał się ważny dla Europy. Z wza-
jemnością! Nagle moja zagraniczna misja 
nabrała kolorów. Iran to 80 mln miesz-
kańców, przy średniej wieku 30 lat (!) 
oraz wielkie zasoby gazu i ropy. A także 
główny rozgrywający w najbardziej wul-
kanicznym rejonie świata. Wielki poten-
cjał, ale zarazem wiele problemów, od 
zniszczonego środowiska po długą gra-
nicę z Afganistanem, która czyni z Iranu 
wygodny szlak tranzytowy dla narkoty-
ków w stronę Europy. 

Iran – misja trudna, 
ale ciekawa 

u  Wizyta delegacji PE w parlamencie irańskim

u  Polska kwatera na cmentarzu ormiańskim, Isfahan

Iran stał się 
ważny dla Europy. 
Z wzajemnością!  
Nagle moja zagraniczna 
misja nabrała kolorów.

Roboty przybywa, 
a rządowej aktywności 
w Brukseli ubywa. 

Obserwując tłumy 
na ulicach Teheranu, 
nie przypuszczaliśmy, 
że kryje się w nich 
zarzewie buntu.

Zaś my Polacy mamy 
własny powód, 
by dobrze życzyć 
Irańczykom.

dla kraju z energetyką opartą na węglu. 
Ekologiczna wrażliwość Parlamentu Eu-
ropejskiego przejawia się w skłonno-
ści do zaostrzania regulacji wychodzą-
cych z Komisji Europejskiej. Tak stało 
się w przypadku redukcji pozwoleń na 
emisję C02, by podbić ich ceny. Jeszcze 
gorzej poszło to na arenie międzyrządo-
wej, skoro zezwolenia na inwestowanie 
w energetykę węglową przypadły jedy-
nie Bułgarii i Rumunii. Mam nadzieję, 
że uda się obronić kluczowe dla przy-
szłości energetyki rozwiązania w zakre-

 dokończenie ze str. 2

Stoimy na polskiej bramce
sie tzw. pakietu zimowego. Nie chodzi 
przy tym o uporczywą obronę energety-
ki węglowej, ale o racjonalne, stopniowe 
i społecznie akceptowane wycofanie się 
w kierunku odnawialnych źródeł ener-
gii. Jest to konieczność zrozumiała dla 
Polaków, także na Śląsku, odkąd do-
świadczają skutków smogu. 48 000 Po-
lek i Polaków rocznie umiera przedwcze-
śnie z tego powodu.

Wyzwań jest więcej: pracownicy de-
legowani, pakiet mobilności i generalnie 
filar socjalny, który dla wielu krajów jest 

Obserwując tłumy na ulicach Tehe-
ranu, nie przypuszczaliśmy, że kryje się 
w nich zarzewie buntu. Parę tygodni po 
naszym wyjeździe zrobiło się tam gorą-
co – zawiedzione nadzieje związane z po-
rozumieniem nuklearnym, zniesieniem 
sankcji i otwarciem kraju ujawniły się 
w ulicznych protestach. Gdy prezydent 
Trump w swej mądrości podżegał do re-

u  Konferencja prasowa Delegacji PO w Parlamencie Europejskim

pretekstem dla protekcjonizmu i zniwe-
lowania konkurencyjności usług z Europy 
Wschodniej. Zaczyna się batalia budżeto-
wa. Im więcej wyzwań i napięć, tym bar-
dziej ujawnia się nieskuteczność rządu. 
Roboty przybywa, a rządowej aktywności 
w Brukseli ubywa. Rząd PiS pobił rekord 
Europy, mnożąc wiceministrów – jest ich 
96. Rekordowa liczba przeszła w lichą 
jakość...   n

Relacje z Iranem nie są łatwe z uwagi 
na głębokie różnice kulturowe. Szanując 
odmienność i dorobek cywilizacyjny tego 
dumnego kraju, nie mogę przymykać oczu 
na naruszenia praw człowieka, a szczegól-
nie na nadużywanie kary śmierci, także 
w przypadku młodocianych. Prowadzi-
łem delegację Parlamentu Europejskiego 
do Teheranu w listopadzie 2017 roku, gdy 
właśnie w tej kwestii dokonywał się prze-
łom. Nawet islamscy Strażnicy Rewolucji 
przełknęli poprawkę w ustawie o prze-
ciwdziałaniu przemytu narkotyków, która 
może ocalić życie tysiącom skazanym.

wolty, co mogło zakończyć się krwawą 
jatką, przytomny głos z Unii Europejskiej 
apelował do władz o zaniechanie prze-
mocy i wsłuchanie się w postulaty pro-
testujących. Tylko tak można wspomagać 
reformatorskie siły i aspiracje młodego 
pokolenia w kraju, który jest niearabską, 
szyicką wyspą w arabskim otoczeniu.

Zaś my Polacy mamy własny powód, 
by dobrze życzyć Irańczykom. Wymogłem 
wizytę w bajecznym Isfahan – jest to Per-
sja w najlepszym wydaniu. Tam w czasie 
wojny opiekę znalazły setki polskich dzieci, 
w większości sierot, wyprowadzonych przez 
armię Andersa z ZSRR. Zawiozłem całą eu-
ropejską delegację na cmentarz ormiański, 
a tam na polskim cmentarzyku czekały na 
nas biało-czerwone bukiety kwiatów. Dzię-
kuję, bracia Ormianie!   n
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u  Piknik Europejski Janusza Lewandowskiego i bieg  
Euro-Run, wrzesień 2017

u  Majówkowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar  
Janusza Lewandowskiego, maj 2017

Sportowo i regionalnie

Biura 
Janusza Lewandowskiego 
Posła do Parlamentu 
Europejskiego

Biuro w Sopocie
ul. Boh. Monte Cassino 25/26
81-767 Sopot
Tel. 882 690 178
biuro@januszlewandowski.pl 
Biuro w Kwidzynie
ul. Warszawska 14
82-500 Kwidzyn
Tel. 55 261 68 64

Parlement européen
Bât. Altiero Spinelli
12E102, 60, rue Wiertz 
B-1047 Bruxelles
Tel. +32(0)2 28 452 42 
janusz.lewandowski@ep.europa.eu
 
Parlement européen
Bât. Louise Weiss 
 T11013
1, avenue du Président Schuman
F-67070 Strasbourg 
Tel. +33(0)3 88 1 752 42
janusz.lewandowski@ep.europa.eu 

www.januszlewndowski.pl
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