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Z MARIANEM WOLSKIM, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, rozmawia Marek Tytko.
Mały Piotruś, uczeń trzeciej klasy, skarżył się ciągle na bóle głowy. Nauczycielka pyta: — Może zjadłeś coś nieświeżego? — Nie, bo ja nie jadłem od wczoraj śniadania — wyjąkał Piotruś. Głodne dzieci? Tak. To przypadki wcale nieodosobnione — w szkole, przedszkolu...
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Marian Wolski: — Restytucja lukę społeczną...
ziemiaństwa wypełni pewną
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CZAS
ki mleka i bułki dla 6 mln uczniów w okresie roku wy-, niósłby 1,5 bln zł Władz na to nie stać.
Sprawa musi więc być rozwiązana na poziomie szkoły, przy jej współpracy z rodzicami. Specjaliści z Zakładu Pediatrii Społecznej i Medycyny Szkolnej Instytutu Matki i Dziecka mówią, że niezależnie od wszystkich trudności, co najmniej jeden podstawowy posiłek jest realny do wprowadzenia: śniadanie
szkolne Może to być kanapka własna ucznia lub zafundowana przez szkołę, wzbogacona owocami, warzywami oraz napojem przygotowa nym w szkole lub przynoszonym z domu. Ten posiłek powinien być spożywany w czasie dłuższej przerwy, ale o warunki musi też zatroszczyć sie szkoła.
To da się zrobić nawet w najbiedniejszej szkole. Szkoła, która godzi się na głód — Jest nie tyle biedna prymitywna i krótkowzroczna.
 T. KWAŚNIEWSKA
PONIEDZIAŁEK, 8 LUTEGO 1993

Negatywny obraz ziemiaństwa by! wytrwale kształtowany przez szkołę komunistyczną, celowo wypaczającą prawdziwy obraz tej warstwy społecznej. Teraz to się zmienia. Mogło powstać Polskie Towarzystwo Ziemiańskie.
Towarzystwo utworzono
we wrześniu 1990 r. na walnym zjeździe w Warszawie, jednakże jego historia jest nieco dłuższa. Początek zorganizowania sie ziemian to i- inicjatywa Stanisława Załuskiego z Gdańska, który na łamach tygodnika „Ład" (12.11. 1989 r.) zamieścił apel do ziemian — zarówno przedwojennych właścicieli, jak i ich potomków — o nadsyłanie o sobie informacji. W lutym 1990 r. z inicjatywy pana Załuskiego w Domu Literatury w Warszawie doszło do spotkania środowiska ziemiańskiego Zapadły wówczas decyzje o powołaniu organizacji mające i reprezentować	interesy
ziemian w nowej sytuacji polityczne!.
Jakie są cele Pol-
skiego Towarzystwa Ziemiańskiego?
	Pierwszym statutowym celem jest integracja środowiska ziemiańskiego, pomoc członkom Towarzystwa i ich rodzinom, wychowanie młodzieży w duchu poszanowania tradycji oraz ochrona pomników" przeszłości ziemiaństwa. Drugim — działanie na rzecz ulepszenia i unowocześnienia polskiej gospodarki rolnej i leśnej. W tej dziedzinie Towarzystwo nawiązało kontakty z podobnymi organizacjami za granicą. Wykorzystujemy też potencjał intelektualny członków Towarzystwa — profesorów nauk rolniczych. ekonomistów i praktyków — zaangażowanych w te prace Trzecim celem Towarzystwa w obecnym okresie najważniejszym, jest dążenie do zwrotu ziemianom części zagrabionego im przez komunistów mienia

Chciałbym w tym miejscu z naciskiem podkreślić, że już pierwszy Zjazd PTZ przyjął uchwałę stanowiącą podstawę naszej działalności w zakresie reprywatyzacji. Wtedy to środowisko ziemiańskie stwierdziło, że ziemia, która przeszła w trakcie reformy w 1944 r. w ręce rolników indywidualnych. stanowi nienaruszalną on własność i nie będzie przedmiotem jakkolwiek działań prawnych zamierzających do jej zwrotu. Tak więc PTZ zmierza do rewindykacji tylko tej części mienia naszych członków, która znajduje się w rękach państwa
W społeczeństwie polskim trwa dyskusja nad prywatyzacją i reprywatyzacją. Jakie jest stanowisko Towarzystwa w tej sprawie?
	PTZ skupia ludzi, którzy w wyniku wywłaszczeń komunistycznych utracili swoje mienie. Jest zatem w sposób oczywisty zaangażowane w proces przywracania własności. czyli reprywatyzację. Zdajemy sobie sprawę, że nienaruszalność prawa własności jest jednym z głównych elementów, wręcz podstawą systemu kapitalistycznego, do jakiego zmierza Polska Jak wiadomo. nieuregulowanie spraw własności w Polsce skutecznie odstrasza potencjalnych inwestorów zagranicznych. Trudno sobie wyobrazić, aby ktoś naiwnie angażował środki finansowe w mie- nie, którego stan prawny nie jest wyjaśniony. Obawy te znalazły niejednokrotnie swój wyraz w wystąpieniach przedstawicieli Polonii, a także organizacji międzynarodowych. Przykładem — niedawny A- pel Warszawski Światowej Unii Właścicieli Nieruchomości.

Interes zarówno polskich ziemian, jak i innych wywłaszczonych grup społecznych splata się w sposób zasadniczy z interesem ogólnonarodowym: chodzi przecież o praworządność i wiarygodność Polski na arenie międzynarodowej oraz o restytucję warstwy średniej. Takie właśnie pojmowanie reprywatyzacji widzimy w Czechach, na Słowacji i Węgrzech Zwrot mienia prawowitym właścicielom jest tam jednym z najistotniejszych etapów przebudowy ustroju. W Polsce natomiast wciąż czekamy na ustawę reprywatyzacyjną. Nadal panuje chaos prawny w tej dziedzinie Uwłaszcza sio gminy bez wcześniejszego określenia, które grunty mogą podlegać roszczeniom da- wnych właściciel. Próbuje się przerowadzać prywatyza- re przed reprywatyzacją Działania te doprowadzają niejednokrotnie do powstania zaległości prawnych uniemożliwiających przywrócenie mienia w naturze. PTZ — w oparciu o ekspertyzy autorytetów w dziedzinie rolnictwa i ekonomii — wielokrotnie podkreślało, że zwrot mienia prawowitym właścicielom jest najtańszym, najbardziej naturalnym i nie obciążającym budżetu państwa sposobem prywatyzacji.
Ewentualne odszkodowania za mienie, którego nie da sie zwrócić w naturze, można wypłacać w formie bo- now reprywatyzacyjnych. Obciążałoby to skarb państwa, a nie budżet. Wyolbrzymione są zatem enuncjacje w środkach masowego przekazu o rzekomych bilionowych kosztach reprywatyzacji mających obciążyć podatnika Ziemianie przyjmują jako najlepszą tzw, opcje zerowa — przejmując gospodarstwa rezygnujemy z dochodzenia odszkodowań z tytułu utraty korzyści, a państwo powinno, naszym zdaniem. odstąpić od egzekwowania podatków spadkowych, od wzbogacenia oraz różnych innych opłat związanych np. z wydzieleniem geodezyjnym gruntów. Wysoce krzywdzące jest, według nas, projektowanie obciążenie powracających właścicieli długami hipotecznymi powstałymi w czasie pięćdziesiecioletniej gospodarki komunistycznej.
Słyszy się głosy, że środowiska wywłaszczonych właścicieli powinny odstąpić od swoich roszczeń, ponieważ całe społeczeństwo, z małymi wyjątkami, było poszkodowane przez komunizm. Czy zatem nie powinno się zrezygnować z jakichkolwiek roszczeń?
— Rachunek krzywd jest ogromny. Pominąwszy wąską grupę ludzi, którzy w PRL korzystali z przywilejów, władza komunistyczna uniemożliwiała zdecydowanej większości społeczeństwa rozwijanie sie. Proszę jednak pamiętać, że dotknęło to również ziemian, którzy stracili podwójnie. Po pozbawieniu mienia przyszła kolej na dyskryminacje. Uniemożliwiano nam — z powodu samego tylko pochodzenia — dostęp do wyższych uczelni Utrudniano dostęp do lepiej płatnych stanowisk pracy. Nie wspomnę już o więzieniach i wywózkach w głąb Rosji. Był to rodzaj banicji społecznej. Jaka inną grupę społeczną dotknęły takie restrykcje, jak no. zakaz przebywania w promieniu 30 kilometrów od miejsca wywłaszczonego gospodarstwa? Przepis ten nie został do tej pory uchylony! ES Zatem III Rzeczpospolita utrzymuje nadal pewne restrykcyjne akty wprowadzone przez sowieckiego najeźdźcę?
— Niestety tak Stalinowskie prawa PKWN będące Dla jednych już tylko martwa literą, zachowały wobec nas swoja moc sprawczą. Na- -dal jesteśmy pozbawieni na- szych rodzinnych warsztatów pracy domów, a nawet -uchomości. tak szumnie o- becnie nazywanych dziełami sztuki, a które w rzeczywistości rzadko miały większą wartość artystyczną. Swoje pamiątki rodzinne możemy dzisiaj oglądać w muzeach. Ziemianie nie chcą odwrócić biegu historii Uznajemy zatem konsekwencje tzw. refor-
my rolnej z 1944 r. i — jak już powiedziałem — w żadnym wypadku nie dążymy do odebrania ziemi będącej w rękach chłopów. Żądamy natomiast przywrócenia części naszych praw Niepojętą jest rzeczą, że dekrety okupacyjne, nie mające żadnej mocy prawnej — Rząd na Uchodźstwie w grudniu 1939 roku z góry zdelegalizował wszelkie rozporządzenia władz okupacyjnych, tak niemieckich, jak i sowieckich — nadal dyskryminują niektóre grupy społeczne.
Wróćmy jeszcze do reprywatyzacji. Mówił Pan o kosztach z nią związanych. Zwrotu jakiego areału ziemi domaga sie Towarzystwo?
Musimy powrócić na chwile do roku 1944, tj. do chwili przeprowadzenia przez PKWN tzw. reformy rolnej. Według danych Instytutu E- konomiki Rolnictwa w Warszawie, na terenie ziem II Rzeczypospolitej wchodzących w skład obecnej Polski — zatem z wyłączeniem tzw. ziem odzyskanych — PKWN skonfiskowało 2,7 miliona hekta- ów ziemi, z czego rozparcelowano 1,7 miliona ha. Pozostałą cześć. tj. milion ha. zatrzymał skarb państwa. Do tych właśnie gruntów PTZ zgłasza swoje roszczenia. Wszystkich użytków rolnych w Polsce jest ok. 19 mln ha
	łącznie z tzw. ziemiami odzyskanymi. Zatem z rachunku wynika, że domagamy się zwrotu zaledwie 5 proc. u- żytków rolnych. Liczby te mówią same za siebie.
El Czy ziemiaństwo chce wrócić na rolę?
	Zdecydowana większość ziemian chce wrócić na wieś. Posiadamy doświadczenie w pracy na roli Wielu z nas pracowało w rolnictwie. PTZ kontaktuje sie z organizacjami o podobnym profilu w innych krajach, np. Propriété Agricole we Francji. Daje nam to możliwość wymiany doświadczeń i pomocy kredytowej

EU Czy ziemiaństwo jest warstwą społeczną, na która powinna postawić wolna Polska?
	Z całą pewnością tak Wolne, demokratyczne państwo powinno być budowane przez społeczeństwo ludzi wolnych niezależnych ekonomicznie i świadomych swojej roli. Komunistyczne wywłaszczenia w latach 40. miały usunąć te właśnie niezależną, patriotycznie nastawioną grupę społeczną. Restytucja ziemiaństwa wypełni pewną lukę społeczną. Z jednej strony ma szansę powstać w Polsce sieć lokalnych centrów kultury w postaci dworów. pałaców i zamków dostępnych dla zwiedzających
	tak. jak to jest w Niemczech czy Francji, Podniosłoby to znacznie atrakcyjność turystyczną wielu małych miejscowości, dotychczas pod tym względem nie wykorzystanych. Właściciel jest zawsze najlepszym opiekunem o- biektu zabytkowego, jeżeli w nim mieszka. Ziemianie z całą pewnością będą także otaczali mecenatem artystów naukowców, odciążając tym samym — chociaż częściowo
	budżet państwa i podatników. Z drugiej strony sprawnie funkcjonujące gospodarstwa ziemiańskie stworzą nowe miejsca pracy dla bezrobotnych. Chcemy produkować tanią żywność. Pamiętać należy przy tym, że im większy areał, tym tańsza jest żywność na nim produkowana

Mam nadzieję, że powrót ziemian na wieś odbędzie sie w sposób naturalny. Większość z nas zachowała do tej pory bliskie kontakty z ludnością zamieszkująca tereny naszych byłych majątków. Łącza nas też te same chrześci- jańsko-narodowe wartości umiłowanie pracy na roli.
Dziękuję za rozmowę.
 Głód w szkole
Kto poda szklankę mleka?
-Dziecko przebywa w szkole średnio 5—6 godzin dziennie, a gdy dojeżdża — poza domem jest i 8—10 godzin. Żywieniowcy mówią; dziecko powinno zjeść posiłek co 4 godziny i zaspokoić pragnienie. Uczucie głodu pogarsza bowiem nastrój, zdolność do pracy, koncentracji, zwiększa drażliwość. Podobne skutki powoduje odwodnienie, które zarazem sprzyja tworzeniu sie karnicy układu moczowego i dróg żółciowych.
Były kiedyś boje o szklankę mleka wrażenie robił brak stołówki w szkole. W sklepikach. oprócz zeszytów, sprzedawano głównie dropsy, pączki i słodkie bułeczki, co nie przynosiło specjalnego pożytku zdrowiu. Przeciwnie, nasiliło próchnice i uczyło złych nawyków żywieniowych.
Ale teraz pojawiła się nowa "plaga”: zasładzanie. Szkoły, żeby zarobić jakieś pieniądze. wynajmują różnym prywatnym osobom miejsce na sprzedaż. Głównie ciastek i coca-coli. Jeśli tej coca-coli nie ma albo rodzice nie dali pieniędzy — pije się kranowę Coś pić trzeba, choćby po lekcjach wf w czasie których uczeń solidnie się wypoci.
A coś "konkretnego" na pu- sty żołądek? Przeważnie pizza. hamburger lub hot-dog, w cenie 10 zł i powyżej. Czy każda matkę stać na zafundowanie swemu dziecku codziennie takiego "rarytasu”? Abstrahując już od tego, czy sa to te posiłki, które młodemu organizmowi są najbardziej potrzebne. Ale z drugiej strony, czego wymagać od kogoś kto prowadząc kiosk w szkole, chce po prostu zarobić? Żołądki uczniów — to nie jego sprawa.
W takich warunkach wszelkie nauczanie zasad racjonalnego żywienia mija się z celem. I wygląda na to, że dziś właściwie nie ma już możliwości zorganizowania dla wszystkich dzieciaków obiadów, choćby jednodaniowych, bo zaledwie 30 proc. szkół ma stołówki z zapleczem. W budżecie państwa i samorządów lokalnych brakuje pieniędzy. Na nich nie ma co liczyć Wyliczono że koszt tylko szklan

