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– Co skłoniło Pana, do ponownego startowania w wybo-
rach do Sejmu?

– Przez blisko 30 lat byłem posłem (w latach 1985-2015). 
Zaczynałem jeszcze w starym systemie, bo w 1985 r. za rządów 
m.in. Rakowskiego. Pamiętam żywność na kartki i wiele upoko-
rzeń Polaków związanych ze starym systemem.

Musieliśmy przejść trudną drogę od gospodarki niedobo-
rów do wolnego rynku i demokracji bez przymiotników (socja-
listycznej). Mówiąc trochę żartobliwie skłonił mnie wywiad z li-
derem partii rządzącej, w którym stwierdził, że obecny rząd bę-
dzie szedł w odwrotnym kierunku niż wszystkie dotychczasowe. 
Jeżeli tak będzie, to nie ma siły – wrócimy tam, skąd wyszliśmy, 
czyli do socjalizmu, a  ja jako ten, który całą młodość przeżył 
w tym systemie, mógłbym się przydać. A mówiąc na poważnie, 
uważam, że wiele spraw postawiliśmy na głowie. Jestem na 
tyle jeszcze silny i na tyle doświadczony, aby z powrotem sta-
wiać je na nogi, a wyborcy zadecydują, kto będzie posłem.

– Idziecie tym razem z ruchem Kukiza i innymi środowiska-
mi, dlaczego przyjęliście taką strategię? 

Moim zdaniem jednym z  większych dylematów jaki stoi 
przed nowym parlamentem jest poszukiwanie narodowej zgody.

Był okres, kiedy z ruchem Kukiza prowadziliśmy ostry spór 
– prawie wojnę. Liderzy, zarówno Prezes Kosiniak-Kamysz, jak 
i  Paweł Kukiz, pokazali, że skoro oni potrafili się porozumieć 
to możemy przynajmniej próbować pogodzić zwaśnionych ro-
daków. Tym bardziej, że na naszych listach są samorządowcy, 
decyzjami rządzących pozbawiani środków finansowych, a tym 
samym z  coraz mniejszymi szansami na zaspokojenie potrzeb 
naszych małych ojczyzn. Są wreszcie nauczyciele, którzy nie 

z własnej winy muszą obserwować tragedię wielu uczniów i ich 
rodziców. Reformę zrobiono wg zasady „jakoś to będzie”. Są też 
inne środowiska.

Obchodziliśmy rocznicę wybuchy II wojny światowej. Wspo-
minając tragiczne ofiary, przychodzi refleksja, do jakich trage-
dii dochodzi, jeżeli nie mamy przyjaciół. Wszystkie środowiska 
startujące z naszych list są gotowe umacniać pozycję kraju na 
arenie międzynarodowej, szukając tego, co nas łączy z innymi, 
a nie machając szabelką.

Byłem jednym z dwóch ministrów PSL w czasie negocjacji 
naszego wstąpienia do Unii Europejskiej. Gdybyśmy wówczas 
nie mieli przyjaciół w  Europie, pewnie do dziś nie bylibyśmy 
w Unii Europejskiej.

– Polska jednak szybko się rozwija. 
– Już faraonowie wiedzieli, że są lata tłuste, a po nich nie-

stety lata chude. Napoleon, rekrutując swoich generałów nie 
pytał o doświadczenia wojenne tylko pytał: „Czy masz chłopie 
w życiu szczęście?”.

Trzeba przyznać, że rządzący mają dużo szczęścia i  z  tego 
należy się cieszyć. My mieliśmy jeden z największych kryzysów 
gospodarczych tego świata. Tendencje gospodarcze są takie, że 
im większy kryzys, tym później wyższy rozwój i oby tak trwało. 
W tej sytuacji uważamy, że w PiS-ie są dwie grupy działaczy. Po-
pieraliśmy w parlamencie, pomimo tego, że byliśmy w opozycji 
ten PiS, który proponował 500+, trzynastą emeryturę i  inne 
programy socjalne.

Trudno jednak popierać rosnącą arogancję władzy i masę 
pustych obietnic. Trudno nam popierać takie fakty jak to, że po-
mocnik aptekarza zwalnia generałów; prokuratura nie przyjmu-

je do wiadomości zawiadomienia o wręczonej łapówce. Trudno 
popierać puste obietnice, jak miliony mieszkań czy 1 mln samo-
chodów elektrycznych, czy znaczne zwiększenie dopłat dla rolni-
ków – nic bowiem z tego nie wyszło. A już oczernianie niewin-
nych osób za środki publiczne w Ministerstwie Sprawiedliwości 
pokazuje, że z takim PiS-em jest nam nie po drodze.

– Ale mafię VAtowską zlikwidowano.
– We Włoszech jak rozbiją mafię, to podają do publicznej 

wiadomości nazwiska aresztowanych mafiosów. Czy możemy 
wymienić w  kontekście mafii vATowskiej, kogo aresztowano? 
A może jest tak, że mafia z paliw przemieściła się na leki, bo to 
ma większe zyski. Tego typu wypowiedzi jak rozbiliśmy mafię 
vATowską dobrze sprzedają się publicystycznie nie mają nieste-
ty wiele wspólnego z rzeczywistością.

Działanie według zasady opisanej przez satyryka „jedna 
partia jest w tym kraju co ma takie hobby, co rozdawać lubi for-
sę, zanim ją zarobi” jest działalnością na krótką metę. Musimy 
zmierzyć się ze znacznie trudniejszymi sprawami, jak obudzenie 
resortu ochrony środowiska (40 tys. Polaków rocznie umiera 
z uwagi na skażenie środowiska), jak uzdrowienie służby zdro-
wia – są liczne przypadki śmierci w oczekiwaniu na pomoc leka-
rza, jak wsparcie sfery budżetowej, nauczycieli, urzędników itd.

Zanosi się na to, że woźny czy odźwierny, z  całym szacun-
kiem dla tych zawodów, będzie zarabiał tyle co dyplomowany 
nauczyciel, pielęgniarka, urzędnik czy lekarz rezydent – z  tym 
też trudno się zgodzić.

Każdy, kto zostanie wybrany, musi się przygotować do roz-
wiązania również trudnych problemów.

Rozmowa ze Stanisławem Żelichowskim
długoletnim posłem i Ministrem Ochrony Środowiska,

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Materiał finansowany przez Komitet Wyborczy PSL













DOBROWOLNY ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCY

BEZ PODATKUEMERYTURA 

SŁUŻBA ZDROWIADOSTĘPNA 

PRĄD, POWIETRZETANI CZYSTE 

  ŻYWNOŚĆZDROWA, TRADYCYJNA




