
Mia³o byæ god-
nie i symbolicz-
nie a wysz³o jak 
zwykle.
Kiedy tu¿ po 
godzinie 15.00 
na przystanek 
pod Urzêdem 

Miejskim przy dŸwiêkach 
marsza ¿a³obnego podjecha³ 
okryty ¿a³obnym kirem tram-
waj a w drzwiach ukaza³ siê 
Andrzej Pieczyrak, powita³ 
go... wybuch œmiechu. Nie 
œmiali siê tylko organizatorzy 
po¿egnania.
 
Gdyby nie licznie zgromadzeni 
dziennikarze, w uroczystoœci 
pożegnania gliwickiego  tram-
waju uczestniczy³oby nie 
wiêcej ni¿ 30 osób. Przy 
u¿yciu rêcznego sprzêtu 
nag³aœniaj¹cego zachêcano 
do wziêcia udzia³u w referen-
dum i odwo³ania prezydenta. 
Wyliczano zalety tramwaju i 
mankamenty autobusów, któ-
re ju¿ od wtorku ruszaj¹ na 
trasê 4. Kolportowano rów-
nie¿ ulotki Gazety Polskiej. 

P³omienne 
wyst¹pienia 
zak³óci³y na 
15 minut 
komunikacjê na 
ul. Zwyciêstwa 
– stoj¹cy 
tramwaj 
uniemo¿liwia³ 
bowiem przejazd 
stoj¹cym za nim 
w korku samo-
chodom. 
Zdenerwowani kierowcy ry-
zykownie decydowali siê na 
wymijanie go z lewej strony. 
Szkoda, ¿e organizatorzy nie 
s³yszeli wypowiadanych pod 

ich adresem uwag, mo¿e wte-
dy zastanowiliby siê czy aku-
rat w taki sposób nale¿a³o 
¿egnaæ siê z tramwajem. 

Na koniec 
nie mog³o 
zabrakn¹æ 
pami¹tkowego 
zdjêcia uczest-
ników oraz 
odegranego na 
tr¹bce capstrzy-
ku. 
Przy ponurych dŸwiêkach, 
powiewaj¹cych czarnych 
p³achtach  i wyg³aszanych 
przez megafon apelach, 
tramwaj wraz z ¿a³obnikami 
odjecha³ na pêtlê na Wójto-
wej Wsi. 

- Mam nadziejê, ¿e moja 
kandydatura by³a wczeœniej 
zapowiedziana i nie by³o do 
niej zastrze¿eñ – ¿artowa³ 
Buzek.
- Proszê sprawdziæ czy 
op³aci³ sk³adki  – w tym 
samym tonie wtórowali mu 
nowi partyjni koledzy. 

Na “now¹ drogê” Jerzy 
Buzek otrzyma³ ksi¹¿kê 
Krzysztofa Daukszewicza 
z dedykacj¹ zawieraj¹c¹ 
proœbê „o zachowanie sto-
sownego dystansu do poli-
tyki i polityków”. 
Podczas spotkania z 
cz³onkami kó³ gliwickiego i 
zabrzañskiego by³y premier 
podzieli³ siê najnowszymi 

informacjami dotycz¹cymi 
dzia³alnoœci parlamentu.

Niejako przy okazji wyjaœni³ 
siê status prezydenta 
Zygmunta Frankiewicza, 
nieobecnego na spotka-
niu. Dowiedzieliœmy siê, 
¿e mimo i¿ nadal figuruje 
on na oficjalnej stronie 
Platformy to do partii ju¿ 
nie nale¿y. Wprawdzie nie 
z³o¿y³ rezygnacji, jednak 
po rozwi¹zaniu gliwickich 
struktur partii w wymaga-
nym okresie 6 miesiêcy nie 
zg³osi³ akcesu do ¿adnego 
z kó³ PO. Tym samym au-
tomatycznie przesta³ byæ 
cz³onkiem partii. 

- Wst¹pi³ Pan oficjalnie 
do Platformy Obywatel-
skiej. Chcia³ Pan czy 
musia³?

- Ju¿ wczeœniej by³em w 
100 procentach identyfi-
kowany z Platform¹. Tak 
wiêc, czy by³em w partii 
czy nie, to i tak by³em z ni¹ 
uto¿samiany. Uwa¿am, ¿e 
jest to partia z której progra-
mem w wiêkszoœci mogê siê 
zgodziæ – bo oczywiœcie nie 
ze wszystkim. Nie ma takiej 
partii na œwiecie ¿eby z jej 
dzia³aniami czy programem 
identyfikowaæ siê w 100 
procentach. Na tym polega 
partyjnoœæ, ¿e musimy jakoœ 
pogodziæ siê z tysi¹cem in-
nych ludzi, którzy myœl¹ 
trochê inaczej. Platforma 
to partia, która ma dzisiaj 
ogromny wp³yw na losy Pol-
ski i w pewnym sensie na 
losy Europy - bo Polska jest 
krajem wp³ywowym. Jestem 
przekonany, ¿e ten wp³yw 
bêdzie coraz wiêkszy. War-
to wiêc byæ w takiej partii – 
¿eby wp³ywaæ na losy Euro-
py, kraju, Œl¹ska czy Gliwic. 

- Dlaczego zdecydowa³ 

siê Pan na ko³o 
w Gliwicach?

- Trudno byæ w innym kole ni¿ 
to, które dzia³a w mieœcie, 
w którym siê mieszka.

- Donald Tusk 
zasygnalizowa³, ¿e jest 
zwolennikiem parytetu 
na listach wyborczych, 
czyli zagwarantowania 
minimum 50% miejsc 
kobietom.

- Ja równie¿ jestem za.

- W takim razie jest 
Pan w “konflikcie” 
z partyjnymi kolegami, 
którzy doœæ niechêtnie 
odnosz¹ siê do tego 
pomys³u...

- To nie jest jedyny “konflikt” 
w Platformie - s¹ znacznie 
powa¿niejsze. Kobiety na 
pewno nas nie podziel¹, 
tylko zgodzimy siê z jakimœ 
rozwi¹zaniem. Je¿eli chodzi 
o mnie to jestem nawróco-
ny na parytet.

Rozmawia³a 
Nina Drzewiecka

GLIWICE. Jerzy Buzek, przewodnicz¹cy 
Parlamentu Europejskiego od niedzieli 
jest oficjalnie cz³onkiem gliwickiego 
ko³a Platformy Obywatelskiej.

rozmowa z Jerzym Buzkiem

Komentarz subiektywny Niny Drzewieckiej


