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PRZEDMOWA

Książ ka „Przy czy nek do Wol no ści” jest pra cą zbio ro wą.
Nie któ re frag men ty tek stu to my śli wy so kiej kla sy fa chow ców
z Pol ski i z emi gra cji. Du ża ich część po sia da po waż ny do -
ro bek na uko wy w dzie dzi nach pra wa, so cjo lo gii i eko no mii.
Mia łem ich po moc me ry to rycz ną i kry ty kę w cza sie pi sa nia
wie lu tek stów, a tak że koń co we re cen zje rę ko pi su przed pu -
bli ka cją. Nie wy mie nię tu taj żad nych na zwisk, po nie waż du -
ży wkład ma ją tak że ano ni mo wi użyt kow ni cy por ta li in ter-
ne to wych. Ale to ja je stem od po wie dzial ny za każ de sło wo.
Kie dy pra co wa łem nad tą książ ką, pro si łem wie lu na szych
pa trio tów o po moc. Nie oce nio ny wkład wnie śli czy tel ni cy ty -
go dni ka www.go niec.net oraz por ta li: www.no wy ekran.pl,
www.pra wi ca.net oraz www.wir tu al na po lo nia.com . Więk -
szość roz dzia łów tej książ ki zo sta ła opu bli ko wa na na ła mach
tych pu bli ka to rów w ce lu uści śle nia te ma tów oraz dys ku sji na
te mat moż li wych roz wią zań pa to lo gii i pro ble mów w Pol sce.
Za sto so wa łem tech ni kę zna ną po an giel sku ja ko OPM. Za -
miast „Other Pe ople Mo ney” (in nych lu dzi pie nią dze) o wie le
wię cej ko rzy ści da je „Other Pe ople Minds” (in nych lu dzi gło -
wy). Przy po mo cy in ter ne tu stwo rzy łem tym spo so bem glo -
bal ną gru pę po mo cy. W dys ku sjach na po szcze gól ne te ma ty
wzię li udział pol scy fa chow cy z róż nych kra jów, ale przede
wszyst kim z Pol ski. Je stem im bar dzo wdzięcz ny za tę po -
moc. Dzię ki nim mo głem tak że wy ja śnić wie le po jęć nie zro -
zu mia nych w Pol sce, któ re dla mnie, czło wie ka, któ ry od kil ku
de kad pro wa dzi wła sny biz nes w Ame ry ce, są oczy wi ste.
Dla te go pro szę mnie nie wi nić, je śli pew ne te ma ty, aby mia -
ły sze ro kie zro zu mie nie (mass ap pe al), opi sa łem bar dziej
szcze gó ło wo. W wy ni ku ta kiej wspa nia łej współ pra cy z po -



wsta łą spon ta nicz nie gru pą  na szych pa trio tów, a tak że dy -
żur nych ad wer sa rzy wszech obec nych na fo rach in ter ne to -
wych, „Przy czy nek do Wol no ści” jest książ ką bar dziej re al ną
i kon kret ną. Ja sam przy tej pra cy wie le się na uczy łem. Jest
to te sta ment mo jej dzia łal no ści po li tycz nej. Resz ta za le ży od
Was sa mych. 

W każ dym roz dzia le tej książ ki do ku men tu ję, że roz wój
kra ju za le ży przede wszyst kim od lu dzi w rzą dzie, któ rzy wy -
wo dzą się z na szej eli ty na ro do wej. Tyl ko ta ka gru pa lu dzi
bę dzie mia ła wi gor i ry gor, aby wszyst kie po ru szo ne w tej
książ ce oraz in ne ko rzyst ne dla roz wo ju go spo dar ki roz wią -
za nia wpro wa dzić w ży cie.

Każ dy bud dyj ski ogród me dy ta cyj ny jest przy kła dem per -
fek cji, z wy jąt kiem jed ne go ro gu – tam nie ma nic, aby od -
wie dza ją cy miał szan sę za sta no wie nia się, jak do koń czyć to
dzie ło. Po dob nie ja nie chcia łem w tej książ ce po dać wszyst -
kich roz wią zań pro ble mów, któ re ha mu ją roz wój go spo dar -
czy Pol ski. Ta książ ka to tyl ko skrom ny „Przy czy nek do
Wol no ści” z na dzie ją, że za nim odej dę z te go świa ta, do brzy
Po la cy wspól nym wy sił kiem ru szą ko ło za ma cho we swo jej
go spo dar ki w wal ce o byt w kur czą cym się świe cie, gdzie nie
ma jał muż ny ani li to ści, a jest po twor ny wy zysk i znie wo le nie
za brak od wa gi i wła snej stra te gii roz wo ju.

Stan Tymiński
27 stycznia 2013, Acton, Kanada

www.rzeczpospolita.com
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WSTĘP

Pol ska to nie ma ły kraj. Pro szę so bie wy obra zić wiel kie i
cięż kie ko ło za ma cho we, któ re ma wa gę 100 ton. Je den czło -
wiek nie da ra dy te go ko ła ru szyć z miej sca. Ale jest to moż -
li we z du żą licz bą lu dzi. Więc za czy na my wspól nie te ko ło
pchać. Naj pierw jed ną czwar tą ob ro tu, aby je ru szyć z miej -
sca. Po tem po ło wę ob ro tu i... ca ły ob rót. Mo zol nie i z wiel kim
wy sił kiem. Po tem dwa ob ro ty. Czte ry. Osiem. Szes na ście i
już jest nam co raz ła twiej to wiel kie ko ło po py chać. Cie szy -
my się, że już moż na je to czyć. Po tem dwa dzie ścia pięć ob -
ro tów na mi nu tę. Pięć dzie siąt. Sto i idzie nam co raz ła twiej.
Aż na resz cie lek ko po py cha jąc, ma my trzy sta ob ro tów na mi -
nu tę. To pięć ob ro tów na se kun dę. To ko ło ma te raz ty le ener -
gii, że trud no je za trzy mać. Jak to do brze, że nam się uda ło.
Uda ło nam się, bo wszy scy po py cha li śmy to ko ło w jed nym
kie run ku. 

Po dob nie jest z na szym kra jem, Pol ską. Po je dyn czo je -
ste śmy za sła bi i nie zor ga ni zo wa ni, aby nasz kraj po pchnąć
w kie run ku roz wo ju. Py ta niem jest, czy my, in dy wi du ali ści,
wy cho wa ni w rzym sko ka to lic kiej kul tu rze pol skiej, mo że my
to zro bić ra zem? Czy też te go ro dza ju wspól ny pro jekt prze -
ra sta na sze moż li wo ści i każ dy z Nas znaj dzie so bie ma łe i
lek kie ko ło, aby je sam to czyć? Bę dzie na wet z te go ty tu łu
dum ny. Ty le, że dla Pol ski, ale i dla nie go sa me go, nic z te go
do bre go nie wy ni ka. Tak was ła two zła mią jak te po je dyń cze
za pał ki.

W dzi siej szych cza sach świat, po przez roz wój te le ko mu -
ni ka cji oraz trans por tu, stał się ma ły. Nie li czy my ki lo me trów,
aby prze mie ścić się mię dzy kon ty nen ta mi. Li czy my go dzi ny.
I na wet nie trze ba gdzieś le cieć, po nie waż mo że my wziąć



udział w wi de okon fe ren cji w da le kim kra ju. I to za dar mo
przez in ter ne to wy sky pe. Han del i wy mia na tech no lo gii są fe -
no me nem glo bal nym. I od nieść suk ces na are nie świa to wej
w po je dyn kę, jest nie moż li we. Je den czło wiek jest na to za
ma ły. Za sła by. W dzi siej szych cza sach kon ku ru je się o miej -
sca pra cy, byt i do bro byt, tyl ko w du żych, zor ga ni zo wa nych
gru pach. My, wszy scy Po la cy w kra ju i ci roz sia ni po świe cie,
je ste śmy kul tu ro wo jed nym na ro dem. Je ste śmy du żą kul tu -
ro wo zor ga ni zo wa ną gru pą. I obec ne za gro że nia eko no micz -
ne Pol ski zmu sza ją nas do wspól ne go dzia ła nia. Dla te go
ra zem trze ba ru szyć na sze ko ło za ma cho we go spo dar ki z
miej sca i za cząć go co raz szyb ciej to czyć.

Kie dy pa trzę się dzi siaj na fil my ob ra zu ją ce Mar sze Nie -
pod le gło ści w dniu 11 li sto pa da, to sil niej mi bi je ser ce, kie dy
wi dzę las pol skich flag nie sio nych przez Po la ków. Ale też wi -
dzę przed ni mi to wiel kie ko ło za ma cho we, ja kim jest na sza
Pol ska. Wiel kie ko ło za ma cho we, któ re stoi w miej scu. Je -
stem pe wien, że każ dy z Was chce po móc, aby to ko ło za -
cząć szyb ko po to czyć w kie run ku roz wo ju. W kie run ku
zwy cię stwa nad bie dą i po ni że niem. 

Nie wąt pli wie moi ad wer sa rze za raz krzyk ną, że to, co po -
wy żej po wie dzia łem, to jest na cjo na lizm. Ale nie za po mi naj -
my, że w cza sie wiel kiej świa to wej de pre sji eko no micz nej w
la tach 30. XX wie ku, w cza sie Wiel kie go Kry zy su Go spo dar -
cze go, kie dy świat ka pi ta li stycz ny był bez ro bot ny i głod ny, a
Ro sja by ła pi ja na krwią bol sze wic kiej re wo lu cji, naj więk sze
suk ce sy mia ły kra je, któ re się zmo bi li zo wa ły, aby pchać swo -
je ko ła za ma cho we w kie run ku in ter wen cyj nej go spo dar ki na -
cjo na li stycz nej – od New De alu pre zy den ta Fran kli na
Ro ose vel ta w Sta nach Zjed no czo nych, po Czte ro let ni Plan
In we sty cyj ny wi ce pre mie ra Eu ge niu sza Kwiat kow skie go w
Pol sce. Bo tyl ko ta ka na cjo na li stycz nie ukie run ko wa na go -
spo dar ka ma moż li wo ści zmo ty wo wa nia pa trio tycz ne go lu dzi
w cza sach świa to we go prze ło mu.

Przez ostat nie ćwierć wie ku po zmia nie ustro ju Po la cy od -
czu li na wła snej skó rze wy pa cze nia roz be stwio ne go neo ko -
lo nial ne go ka pi ta li zmu, a przez po przed nie pół wie ku gnę bił
nas dyk ta tor ski ko mu nizm. Ile cza su moż na się uczyć na wła -
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snych błę dach i cier pieć z te go po wo du. Naj wyż szy czas, aby
okre ślić się ja ko na ród z wła snym pla nem ak cji, któ ry nie tyl -
ko po mo że nam prze trwać świa to we za wie ru chy, ale da nam
moż li wo ści pra cy i zy sku dla sie bie, dla Pol ski i dla przy szłych
po ko leń. 

Kie dy w 1990 ro ku nie ocze ki wa nie przez dzie sięć dni ze -
bra łem 140 ty się cy pod pi sów na po par cie mo jej kan dy da tu -
ry na pre zy den ta RP, mo je pla ny roz wo ju go spo dar cze go dla
Pol ski by ły po ni ża ją co ośmie sza ne. Moi ad wer sa rze gło si li,
że je dy ny słusz ny plan miał tyl ko Le szek Bal ce ro wicz. Wie le
lat póź niej z so cjo pa tycz ną szcze ro ścią sam przy znał się do
błę du. Przy znał, że w swo jej szo ko wej re for mie nie uwzględ -
nił ludz kich moż li wo ści. Czy li, że nie uwzględ nił naj waż niej -
sze go i de cy du ją ce go czyn ni ka wszel kie go roz wo ju go spo-
dar cze go. A tym sa mym okrut nie stłam sił ży wot ność eko no -
micz ną na sze go na ro du. W 1992 ro ku do pra co wa łem wraz
z doc. Jó ze fem Kos sec kim „Plan roz wo ju dla Pol ski”. Zo stał
on opu bli ko wa ny przez Par tię „X” ja ko „Plan X” i jest do dzi -
siaj nie zmien nie ak tu al ny. Ni niej sza książ ka sta no wi je go roz -
sze rze nie i uak tu al nie nie. Jest jesz cze jed ną ce gieł ką bu do-
wa nia fun da men tu Pol ski. Przy czyn kiem do wol no ści dla me -
go uko cha ne go kra ju.

W wy bo rach pre zy denc kich w 1990 ro ku gło so wa ło na
mnie pra wie 4 mi lio ny Po la ków w każ dej tu rze wy bo rów. Ta
książ ka jest dla lu dzi, któ rzy mi wte dy za ufa li swo im gło sem
wy bor czym. Ale jest przede wszyst kim dla ich sy nów i có rek,
aby sko rzy sta li z mo ich do świad czeń wal ki o pol skość. Ich
ro dzi ce za to, że na mnie wte dy gło so wa li, by li ośmie sza ni, a
na wet prze śla do wa ni. By li obe lży wie na zy wa ni „ho mo so vie -
ti cus” przez an ty pol skie śro do wi sko „Ga ze ty Wy bor czej” i „Ty -
go dni ka Po wszech ne go”. Dla te go przy to czę w tym miej scu
na uko wą cha rak te ry sty kę so cjo lo gicz ną tych Po la ków, któ -
rzy na mnie wte dy gło so wa li, po to aby ich dzie ci mo gły być
z nich dum ne:

„Lu dzi Ty miń skie go naj trud niej (by ło) skró to wo okre ślić.
Moż na jed nak po wie dzieć, że je go zwo len ni cy nie co bar dziej
scep tycz nie niż wy bie ra ją cy po zo sta łych kan dy da tów od no -
si li się do idei de mo kra cji, na to miast wy ka za li sil niej sze skłon -
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no ści do prze strze ga nia jej prak tycz nych re guł: wol no ści sło -
wa oraz upraw nień do ko rzy sta nia z de mo kra cji bez po śred -
niej. Ana li za sied miu cech «oso bo wo ści nie de mo kra tycz nej»
wska zu je, iż był to elek to rat «sy me trycz nie» róż ny od elek to -
ra tu Wa łę sy. Miał więc ce chy, któ re sprzy ja ją bez kon flik to we -
mu ży ciu w po rząd ku de mo kra tycz nym. Do dać do te go
wy pa da ce chy wska zu ją ce na po czu cie kon tro li nad wy da -
rze nia mi, nie chęć do ma ni pu lo wa nia oto cze niem oraz brak
na iw ne go opty mi zmu. Elek to rat ten zde cy do wa nie od rzu cał
roz wią za nia ega li tar ne. 

Na le ży więc otwar cie przy znać, iż hi po te za gło szo na prze -
ze mnie i To ma sza Żu kow skie go, na pod sta wie wstęp nej
ana li zy da nych su ge ru ją ca, iż zwo len ni cy Sta na Ty miń skie -
go to zbio ro wość o skłon no ściach au to ry tar nych i an ty de mo -
kra tycz nych, wy ma ga sko ry go wania. Zwo len ni cy S. Ty miń-
skie go, mi mo iż wy wo dzą się ze śro do wisk na ogół nie sprzy -
ja ją cych prak ty ko wa niu de mo kra cji, sta no wią gru pę lu dzi naj -
bar dziej świa tłych w swym krę gu i za ska ku ją co no wo cze śnie
my ślą cych. Tak po win na brzmieć no wa hi po te za na te mat
elek to ra tu Ty miń skie go” 

(Ra do sław Mar kow ski, „O psy cho lo gicz nych «pro fi lach»
elek to ra tów”, w: „Bi twa o Bel we der”, w opra co wa niu Mi ro sła -
wy Gra bow skiej i Ire ne usza Krze miń skie go, Wy daw nic two Li -
te rac kie Kra ków 1991).

Dla te go z wdzięcz no ści dla Wa szych ro dzi ców, któ rzy na
mnie gło so wa li 23 la ta te mu, i tym sa mym za ufa li mi Wa szą
przy szłość – przy szłość swo ich dzie ci, ja, Wasz pa trio ta w
wie ku 65 lat, da ję Wam tę książ kę ja ko mój te sta ment – przy -
czy nek do Wa szej wol no ści. Co bę dzie da lej, to już za le ży od
Was sa mych.

Moi ro dzi ce od bu do wa li Pol skę po II woj nie świa to wej z
ogrom nym za pa łem i po świę ce niem, bez ka pi ta łu. Cięż ką
pra cą. Da li nam przy kład, że jest to moż li we wbrew wszyst -
kim za le ce niom Ban ku Świa to we go czy Mię dzy na ro do we go
Fun du szu Wa lu to we go. Mam na dzie ję, że ta książ ka wbrew
pro pa gan dzie moż nych te go świa ta, pod po wie Wam, jak to
się ro bi.
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Przy czy nek 1. Wia ra w przy szłość jak wia ra
w Bo ga

Chcę wie rzyć w świe tla ną przy szłość na ro do wej Pol -
ski, tak jak chcę wie rzyć w Bo ga. Chcę po móc bu do wać
nasz raj na tej zie mi

W Pol sce, zwłasz cza w okre sie kam pa nii wy bor czych, sły -
chać na wo ły wa nia o pro gram po li tycz no -go spo dar czy. O lu -
dzi, któ rzy są w sta nie go zre ali zo wać, już nie. Nie da się
od dzie lić pro gra mu od lu dzi, któ rzy go two rzą i re ali zu ją. Pro -
gram moż na ukraść. Ale bez lu dzi, któ rzy go wdro żą w ży cie,
nie bę dzie zre ali zo wa ny. Bo zło dzie je nie krad ną go po to, by
go re ali zo wać. Krad ną go po to, by oszu kać wy bor ców. By
prze cią gnąć ich na swo ją stro nę na czas wy bo rów.

Kra dzież my śli po li tycz nej po zo sta je z re gu ły bez kar na.
Me cha nizm tej kra dzie ży po le ga z re gu ły na tym, że du że
par tie, któ re ma ją du że moż li wo ści fi nan so we, przy własz cza -
ją so bie mo zol nie wy pra co wa ny pro gram mniej szej par tii po -
li tycz nej. Mia łem z tym do czy nie nia w Ka na dzie, gdzie Mi ke
Har ris i je go par tia (Pro gres si ve Con se rva ti ve Par ty of On ta -
rio), ukra dli pro gram po li tycz no -go spo dar czy Par tii Li ber ta -
riań skiej. By łem w 1990 ro ku jej li de rem i mia łem w po wsta niu
te go pro gra mu du ży udział. Mia łem i mam z tym do czy nie -
nia w Pol sce. Nie zna ny wcze śniej Ja nusz Brycz kow ski, An -
drzej Lep per i je go „Sa mo obro na” ma ni pu la cyj nie prze ję li w
1993 ro ku, na mie siąc przed wy bo ra mi do par la men tu, na -
sze biu ro i na szą plat for mę wy bor czą Par tii „X”, zna ną ja ko
„Plan X”. Obec nie zaś mam wąt pli wą sa tys fak cję, że te zy
„Pla nu X” i ha sła wy bor cze, nad któ ry mi pra co wa łem 20 lat
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te mu, przy własz czy ły so bie ta kie par tie po li tycz ne, jak PiS i
SLD. Mo je wo ła nie o „god ne” ży cie, dziw nie brzmi w ich
ustach.

Oczy wi ście myśl po li tycz na i pro gra my po li tycz no -go spo -
dar cze są bar dzo waż ne. Oświe tla ją in te lek tu al nie dro gę po -
li tycz ną. Są la tar nia mi my śli na po lu woj ny po li tycz nej i
go spo dar czej, w któ rej ła two się za gu bić w ko lej nych star -
ciach. I stra cić z oczu ce le stra te gicz ne. Pro gram po li tycz ny
to stra te gia roz wo ju kra ju. Bez po zy tyw ne go pro gra mu po li -
tycz no -go spo dar cze go moż na iść tyl ko po wła dzę dla wła -
dzy. Czy li po to, by kraść, mal wer so wać, sprze nie wie rzać,
wy prze da wać i kła mać. Dla te go sa mo zwań cze eli ty po li tycz -
ne ta kich głę bo ko prze my śla nych pro gra mów nie ma ją. Dla -
te go nie ma ją wła snej my śli po li tycz nej. Bo nie jest im tak
na praw dę do ni cze go po trzeb na. Pol ska myśl po li tycz na nie
jest po trzeb na, by gra bić Po la ków. Pol ski pro gram po li tycz -
no -go spo dar czy nie jest po trzeb ny, by sa me mu okra dać i po -
zwa lać ob cym okra dać pol ską go spo dar kę i pol skie spo łe-
czeń stwo. Dla te go obec ne par tie po li tycz ne i ich li de rzy nie
ma ją wła snych pro gra mów po li tycz no -go spo dar czych. Dla -
te go są bez płod ne in te lek tu al nie i ja ło we ide owo. I dla te go
krad ną cu dze my śli i cu dze pro gra my. Krad ną, gdyż po sia -
da nie pro gra mu czy tyl ko za własz czo nych ha seł, uła twia
oszu ki wa nie po ten cjal nych wy bor ców. Bo prze cież nie o re -
ali za cję tych pro gra mów i ha seł im cho dzi.

Dla te go też pro gra my po li tycz no -go spo dar cze każ dej par -
tii po win ny być jaw ne i opu bli ko wa ne przez Pań stwo wą Ko -
mi sję Wy bor czą  po re je stra cji kan dy da tów przed wy bo ra mi.
Już sam fakt, że par tie i ich li de rzy nie pre zen tu ją swo je go
pro gra mu w trak cie kam pa nii wy bor czej, po wi nien je dys kwa -
li fi ko wać w oczach wy bor ców. A opu bli ko wa ny kon kret ny pro -
gram po li tycz no -go spo dar czy wi nien stać się póź niej-  szą
pod sta wą oce ny dzia łal no ści par tii po li tycz nej. Tak rzą dzą cej,
jak i opo zy cyj nej. Wy bor ca bę dzie mógł po rów nać to, co par -
tia rze czy wi ście ro bi ła, z tym co mia ła zro bić, w ce lu ich oce -
ny.

Ale nie da się od dzie lić pro gra mu od lu dzi, któ rzy ma ją go
re ali zo wać. Bo tak na praw dę to lu dzie są naj waż niej si do re -
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ali za cji stra te gicz ne go pro gra mu dla Pol ski. Bez ich de ter mi -
na cji i wi go ru nie do pil no wa ny pro-  gram po li tycz ny nie ma ży -
cia, jest mar twy. Bez pa trio ty zmu, uczci wo ści, ide owo ści i
al tru izmu, te my śli i pro gra my sta ją się tyl ko oszu stwem po -
li tycz nym.

Jed nak na wet pa trio tycz ni, uczci wi i ide owi lu dzie z do -
brym, a na wet bar dzo do brym pro gra mem po li tycz no -go spo -
dar czym, nie bę dą w sta nie nic zro bić sa mi. Nie bę dą w
sta nie nic zro bić bez pa trio tycz nej mo bi li za cji Po la ków. I to
nie w for mie wie lo ty sięcz nych ma ni fe sta cji z ty sią ca mi flag
bia ło -czer wo nych i jed nym pu stym ha słem „sil nej Pol ski”. I
nie w for mie bez sil ne go kry ty ko wa nia przez na cjo na li stycz -
ne gru py ka na po we ży dow skiej gru py wła dzy w Pol sce, bo
to nie da je kon kret nych wy ni ków.

To my, Po la cy, je ste śmy głów ny mi wi no waj ca mi wła snych
pro ble mów: ni skich za rob ków, bie dy, bez ro bo cia, ko rup cji,
utra ty wła sne go prze my słu, ol brzy mie go za dłu że nia, za ła ma -
nia sys te mu opie ki zdro wot nej, per spek ty wy za ła ma nia sys -
te mu eme ry tal no -ren to we go itd. Wszech wła dza post ko mu-
ni stycz nej oli gar chii, pa no sze nie się ży dow skiej gru py wła -
dzy w Pol sce, ma ni pu lo wa nie Pol ską przez ob ce rzą dy czy
an ty pol skie me dia we wła snym kra ju, to ka ra za na sze pol -
skie tchó rzo stwo, obez wład nia ją cą bier ność, brak jed no ści w
dzia ła niu, nie moc w po pie ra niu wła snych li de rów i wła snych
or ga ni za cji po li tycz nych. Ka ra za brak stra te gii i jed no ści ce -
lu. To na sze pol skie tchó rzo stwo, wy god na bier ność i po li -
tycz ne le ni stwo umoż li wi ło na rzu ce nie Pol sce fa sa do wej i
fik cyj nej de mo kra cji dzię ki pro por cjo nal nej or dy na cji wy bor -
czej do Sej mu. I nie tyl ko nie po tra fi my się zmo bi li zo wać, że -
by w mi lio no wym pro te ście, tak jak Ser bo wie, po dejść pod
par la ment i zmu sić go do zmia ny Kon sty tu cji i or dy na cji wy -
bor czej. Al bo go po pro stu roz pę dzić. Nie po tra fi my na wet ze -
brać fun du szy po 10 zł od oso by, aby wes przeć tych, któ rzy
chcą to dla nas zro bić. Po zwa la my so bie na rzu cać ko lej nych
kom pra dor skich pre zy den tów. Bo nie po tra fi my wes przeć
fun du sza mi na szych wła snych or ga ni za cji po li tycz nych i ich
li de rów na ty le wcze śniej, aby wy gra li wy bo ry pre zy denc kie.
Mi mo, że jest praw dą, iż na sza czer wo na post ko mu ni stycz -
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na oli gar chia po pra wi ła w prze szło ści kil ka wy bo rów na ko -
rzyść swo ich par tii i swo ich kan dy da tów, to jed nak bra ku je jej
od wa gi, aby fał szo wać je cał ko wi cie, tak jak sfał szo wa ła wy -
bo ry pre zy denc kie w 1990 ro ku. Boi się mię dzy na ro do wej
opi nii pu blicz nej. Nie po tra fi my na wet zro bić ma łe go wy ło mu
w tej fa sa do wej de mo kra cji i wpro wa dzić przy naj mniej ja kąś
licz bę wła snych re pre zen tan tów, bo prze cież prze łom w ra -
mach pro por cjo nal nej or dy na cji wy bor czej jest nie moż li wy.

Kie dyś jed na z mo ich có rek za py ta ła mnie, dla cze go w
ame ry kań skich i ka na dyj skich pro gra mach te le wi zyj nych na -
zy wa się Po la ków mię cza ka mi (wimps). Naj pierw za tka ło
mnie i nie wie dzia łem, co po wie dzieć. Po tem po my śla łem o
tym, co mo gą o nas my śleć po szcze gól ni przed sta wi cie le in -
nych na ro dów, wi dząc, jak wciąż bez rad nie na rze ka my na
stan na szej oj czy zny. Oczy wi ście mo gą mieć wra że nie, że
je ste śmy mię cza ka mi, i po tem mó wić o tym gło śno. Nie da
się ukryć zbyt dłu go praw dy o nas sa mych. Nie da się żyć
zbyt dłu go chwa leb ną prze szło ścią po przed nich po ko leń. A
prze cież nie chce my być na zy wa ni mię cza ka mi. Nie chce my
przy no sić wsty du na szym sy nom i cór kom. Oni po win ni być
z nas dum ni!

Dla cze go ja ko na ród da je my się bez kar nie ob ra żać, okra -
dać i wy zy ski wać? Dla cze go je ste śmy pol ski mi „mię cza ka -
mi” w oczach in nych na ro dów? Dla cze go tak czę sto tchó rzy-
my ja ko spo łe czeń stwo na ro do we? Dla cze go nie pro te stu je -
my prze ciw te mu, co z na mi ro bią? A część z nas to po pro -
stu zwy kli tchó rze. Tchó rzą w pra cy, tchó rzą w urzę dzie,
tchó rzą na uli cy, tchó rzą w au to bu sie. Tchó rzą w spra wach
ma łych i tchó rzą w spra wach wiel kich. Co gor sza, nie wi dzą
w tym nic złe go. Tak jak świę te psy. Dla cze go tak się dzie je?

Dla te go, że po zwo li li śmy przez te ostat nie kil ka dzie siąt lat
nisz czyć nasz pa trio tyzm. Po zwo li li śmy, naj pierw ko mu ni -
stom, a po tem post ko mu ni stycz nej oli gar chii i ży dow skiej gru -
pie wła dzy w Pol sce, zdu sić nasz pa trio tyzm. Po zwo li li śmy
im drwić z pol sko ści i ośmie szać pol skość. Po zwo li li śmy im
drwić i ośmie szać wiel ką pol ską hi sto rię. Po zwo li li śmy im
nisz czyć na szą toż sa mość i du mę na ro do wą. W me diach, w
ma so wej kul tu rze, w in sty tu cjach pu blicz nych, w szko łach i
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na uczel niach wyż szych. A nasz we wnętrz ny oku pant nisz -
czył i nisz czy pol skość ce lo wo i pla no wo. Wie, że lu dzi bez
toż sa mo ści na ro do wej i du my na ro do wej ła two pod po rząd -
ko wać, za stra szyć i zro bić z nich współ cze snych chło pów
pod da nych. Za to mi zo wa ną i bez wol ną ma sę pół dar mo wej si -
ły ro bo czej. I to nie jest przy pa dek, że po ro ku 1989 mi mo
for mal nej nie pod le gło ści, de mo kra cji i wol no ści, nie po wsta -
ło żad ne wy bit ne dzie ło li te rac kie, fil mo we czy ar ty stycz ne.
Że nie ma twór ców i dzieł ma mia rę Że rom skie go, Wit ka ce -
go, Tu wi ma czy He ma ra. I w tej an ty pol skiej at mos fe rze nic
waż kie go kul tu ro wo i ar ty stycz nie nie po wsta nie.

I dla te go za miast być spo łe czeń stwem dum nych i pew -
nych swo ich na ro do wych war to ści i ra cji Po la ków, sta li śmy
się spo łe czeń stwem za lęk nio nych, nie pew nych sie bie i po -
gu bio nych w świe cie pol skich oby wa te li. By nie rzec zwal cza -
ją cych sie bie sa mych pol skich tu byl ców. A bez du my
na ro do wej, si ły na ro do wej toż sa mo ści i pew no ści swo ich na -
ro do wych war to ści i ra cji, czło wiek kar le je. Nie jest dum nym,
sil nym i pew nym swo ich wła snych war to ści i ra cji czło wie -
kiem, męż czy zną, ko bie tą, oby wa te lem i pra cow ni kiem. Bez
sil nej na ro do wej toż sa mo ści nie moż na być dum nym czło -
wie-  kiem. Ba, nie moż na na wet czuć się męż czy zną. Wte dy
je steś pol skim „mię cza kiem”, któ re go ła two za stra szyć, zma -
ni pu lo wać, okraść i oszu kać. „Mię cza kiem” bez aspi ra cji i wo li
by cia lep szym, mą drzej szym i sku tecz niej szym. A w koń cu
sta jesz się zwy kłym tchó rzem!

Bez du my na ro do wej i si ły na ro do wej toż sa mo ści nie moż -
na być dum nym i sil nym czło wie kiem. I nie moż na być dum -
nym i sil nym pol skim spo łe czeń stwem. A bez te go nie ma
na ro do wych aspi ra cji i wo li two rze nia rze czy co raz więk -
szych, co raz lep szych i co raz mą drzej szych. Bez te go nie tyl -
ko nie sta nie my się li czą cym się w Eu ro pie i świe cie
na ro dem, a w świe cie za ostrza ją cej się w wy ni ku II Wiel kie -
go Kry zy su świa to wej woj ny eko no micz nej, prze sta nie my
naj pierw się li czyć, a po tem prze sta nie my ist nieć.

Mu si my się sa mi wresz cie otrzą snąć, ock nąć i po zbie rać.
Z dnia na dzień, a po tem już co dzien nie. Każ dy z nas mu si
co dnia od ra biać „pra cę do mo wą” z od bu do wy pa trio ty zmu.
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W so bie i wo kół sie bie. W swo jej gło wie, w ro dzi nie, w miej -
scu za miesz ka nia i w miej scu pra cy. Od bu do wy wać pa trio -
tyzm, to wró cić do ko rze ni dum nej hi sto rii pol skie go na ro du.
Dum ne go na ro du, któ ry ni gdy nie da wał się ujarz mić, ale też
ni gdy nie chciał ni ko go ujarz miać. Od bu do wy wać pa trio tyzm,
to wró cić do do rob ku wspa nia łej pol skiej kul tu ry. Od bu do wy -
wać pa trio tyzm, to prze ciw sta wiać się na co dzień czyn nie
wszel kim pró bom ośmie sza nia i drwie nia z pol sko ści. I z ludz -
kich, chrze ści jań skich i na ro do wych war to ści. To prze ciw sta -
wiać się z peł ną de ter mi na cją i si łą wszel kim pró bom za stra-
sza nia, po ni ża nia i okra da nia. Od bu do wy wać pa trio tyzm, to
od bu do wy wać na ro do wą so li dar ność mię dzy Po la ka mi, aby
Po lak był dla Po la ka bra tem, a nie wro gim po tworem. Mu si -
my wza jem nie so bie po ma gać i wza jem nie sie bie wspie rać.
Wspie rać i wspo ma gać każ de go dziel ne go Po la ka, wal czą -
ce go o sil ną i wol ną Pol skę. A przede wszyst kim po ma gać i
wspie rać swo ich re pre zen tan tów, or ga ni za cje i li de rów pol -
sko ści. I roz po cząć bez względ ną i bez par do no wą wal kę z an -
ty po lo ni zmem. Z an ty pol ski mi me dia mi, z an ty pol ski mi in sty-
tu cja mi i ich ludź mi. Ta wal ka, to jaw ne i bezwzględ ne prze -
ciw sta wia nie się wszel kim prze ja wom an ty po lo ni zmu. W for -
mie pu blicz nych pro te stów, boj ko tów, wy klu cza nia i nie po s-
łu szeń stwa oby wa tel skie go. Aż po uży wa nie si ły w for mie in -
ter wen cji oby wa tel skich w przy pad kach, gdy bez kar nie i w
ma je sta cie pra wa na ru sza się pol ską ra cję sta nu i ob ra ża pol -
ską god ność na ro do wą. I wo kół te go trze ba jak naj szyb ciej
or ga ni zo wać się po li tycz nie. Sa mo or ga ni zować się w wa run -
kach we wnętrz nej oku pa cji.

Tyl ko my sa mi mo że my w so bie sa mych, na szych dzie -
ciach i wnu kach od bu do wać pol skość. Od bu do wać du mę i
toż sa mość na ro do wą. Od bu do wać pol ski pa trio tyzm. Mi mo
we wnętrz nej oku pa cji i wbrew we wnętrz ne mu oku pan to wi.
Ma my re ali zo wać prze sła nie Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go
– Od ro dzić du sze ludz kie, zmie nić czło wie ka, zro bić go lep -
szym, zro bić go wyż szym, zro bić go po tęż niej szym i sil niej -
szym, oto jest wa sze za da nie.

Mu si my sa mi zmie niać na sze pol skie du sze, zmie niać się
sa me mu i po móc zmie niać się in nym, ro bić sie bie i in nych
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lep szym czło wie kiem i lep szym Po la kiem, ro bić sie bie i in -
nych wyż szym du cho wo, ro bić sie bie i in nych po tęż niej szym
i sil niej szym, i etycz nie, i in te lek tu al nie. Bo nikt in ny za nas
te go nie zro bi. Bo dro ga tchó rzo stwa i krę tac twa jest krót ka,
nie pro wa dzi do wiel ko ści i chwa ły.

Dzi siej szy świat go spo dar czy jest opar ty na bez względ -
nej kon ku ren cji eko no micz nej, bę dą cej no wo cze sną woj ną
eko no micz ną po mię dzy na ro da mi. W tej woj nie glo bal na ko -
rzyść jed ne go na ro du na da nym po lu go spo dar czym, ozna -
cza mniej prze strze ni dla wzro stu eko no micz ne go dru gie go
na ro du. Przy szłość Pol ski za le ży, tak jak ni gdy wcze śniej, od
sa mych Po la ków. Gdy by tyl ko mo gli się obu dzić i oba lić pa -
so żyt ni cze eli ty po li tycz ne, któ re ży wią od kil ku dzie się ciu lat.
Na rzę dziem do te go są Kon sty tu cja i więk szo ścio wa or dy na-
cja wy bor cza opar ta na jed no man da to wych okrę gach wy bor -
czych (JOW), tak jak w Ka na dzie, Wiel kiej Bry ta nii, Fran cji i
USA. Po la cy za wsze mo gą od bu do wać wła sne pań stwo. Za -
wsze moż na zbu do wać do brą po zy cję glo bal ną wła sne go
kra ju, na ro du i pań stwa, opar tą na swo jej wła snej we wnętrz -
nej si le i na tu ral nych atu tach na sze go kra ju. Za wsze moż na
za cząć od no wa. Jed nak bez ko rup cji i zło dziej stwa oraz ma -
ni pu la to rów i krę ta czy na urzę dzie pre zy den ta, w par la men -
cie i w kra jo wej ad mi ni stra cji. Za to z pa trio tycz ną wia rą w
na sze wiel kie moż li wo ści ja ko na ro du.

Chcę pod kre ślić, że w mo im pań stwie na ro do wym jest
miej sce dla wszyst kich oby wa te li, łącz nie z Po la ka mi i oby -
wa te la mi pol ski mi po cho dze nia bia ło ru skie go, li tew skie go,
ukra iń skie go, czy też ży dow skie go. Za wsze bę dę wdzięcz ny
Po la kom bia ło ru skie go i li tew skie go po cho dze nia za to, że w
wy bo rach pre zy denc kich w 1990 ro ku ob da rzy li mnie za ufa -
niem i da li mi po nad 90% (Haj nów ka) swo ich gło sów. Każ dy
oby wa tel i je go uni kal ne zdol no ści bę dzie po trzeb ny do od -
bu do wy kra ju. Ale nie to le ru ję cu dzo ziem ców i ich et nicz nych
po bra tym ców, kra jo wych agen tów, któ rzy za pie nią dze ob ce -
go pań stwa chcą zbu rzyć i ogra bić, a na wet prze jąć nasz
kraj, aby się na zy wał Poyln, a nie Pol ska.

Chcę wie rzyć w świe tla ną przy szłość na ro do wej Pol ski,
tak jak chcę wie rzyć w Bo ga. Chcę po móc bu do wać nasz raj
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na tej zie mi. Ta na sza wia ra stwo rzy przy szłość na wie ki wie -
ków. Amen.
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Przy czy nek 2. Plan Bal ce ro wi cza – te ra pia
szo ko wa dla Pol ski 

Naj więk szą wi nę za wdro że nie „pla nu Bal ce ro wi cza”
po no szą pol sko ję zycz ne me dia, któ re wy szy dza ły i
ośmie sza ły wszel kie in ne pro po zy cje i nie da ły moż li wo -
ści pu blicz nej de ba ty na te mat przy szło ści go spo dar czej
na sze go kra ju

Dziś już wie my, że w cza sie zmia ny ustro jo wej w Pol sce,
na rzu co ny Pol sce plan go spo dar czy zwa ny „pla nem Bal ce -
ro wi cza” był nisz czą cy dla na szej go spo dar ki i na sze go spo -
łe czeń stwa. Był to na der per fid ny wa riant po pu lar nej te ra pii
szo ko wej, hi sto rycz nie sto so wa nej w wie lu in nych kra jach.

Tzw. plan Bal ce ro wi cza był klo nem, wy mu sza nym przez
Za chód na cze le z USA na kra jach sła biej roz wi nię tych i za -
dłu żo nych, agen dy Con sen su su Wa szyng toń skie go. Je go
rze czy wi stym ce lem by ło otwar cie ryn ków tych kra jów, w tym
zwłasz cza ryn ków fi nan so wych, dla ich nie ogra ni czo nej eks -
plo ata cji przez Za chód. Pod sta wo we za ło że nia te go klo nu
opra co wał na wio snę 1989 ro ku przed sta wi ciel ży dow skiej
oli gar chii fi nan so wej w USA Geo r ge So ros. Je go plan „te ra -
pii szo ko wej” za kła dał wów czas prze ję cie, w za mian za dłu -
gi, pol skie go prze my słu pań stwo we go oraz dra stycz ne cię cia
wy dat ków pu blicz nych, a so cjal nych przede wszyst kim. Plan
„te ra pii szo ko wej” So ro sa zo stał za ak cep to wa ny za rów no
przez przed sta wi cie li ko mu ni stycz ne go rzą du Mie czy sła wa
Ra kow skie go, jak i gru pę tzw. so li dar no ścio wych „do rad ców”
na cze le z Bro ni sła wem Ge rem kiem. Ten fakt udo ku men to -
wał G. So ros w swej książ ce Un derw ri ting De mo cra cy, opu -
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bli ko wa nej w No wym Jor ku w 1991 ro ku. Dość szcze gó ło wo
omó wił w niej swo ją ro lę w tzw. trans for ma cji ustro jo wej ko -
mu ni zmu – od za ło że nia w Pol sce swej Fun da cji Ba to re go w
1988 i spo tka nia z gen. Woj cie chem Ja ru zel skim, po przed -
sta wie nie idei te ra pii szo ko wej ko mu ni stycz ne mu pre mie ro -
wi M. Ra kow skie mu.

Osta tecz ną wer sję pla nu „te ra pii szo ko wej” So ro sa opra -
co wał spon so ro wa ny przez nie go „cu dow ny” eko no mi sta z
kla nu har wardz kiej ma fii Jef frey Sachs. W opu bli ko wa nym w
2006 ro ku pol skim tłu ma cze niu książ ki J. Sach sa Ko niec wal -
ki z nę dzą, przed sta wił szcze gó ło wo oko licz no ści po wsta nia
osta tecz nej wer sji pla nu. W czerw cu już po czę ścio wo wol -
nych wy bo rach wraz z przed sta wi cie lem Mię dzy na ro do we go
Fun du szu Wa lu to we go Da vi dem Lip to nem, w re dak cji in for -
ma cyj nej „Ga ze ty Wy bor czej” po wstał osta tecz nie tzw. plan
Bal ce ro wi cza – Pra co wa li śmy ca łą noc do świ tu, a w koń cu
wy dru ko wa li śmy pięt na sto stro ni co wy tekst, w któ rym przed -
sta wi li śmy za sad ni cze kon cep cje i pla no wa ny chro no lo gicz -
ny po rzą dek re form. Po je go ak cep ta cji przez trium wi rat
„So li dar no ści”, jak J. Sachs na zy wa Ada ma Mich ni ka, Jac ka
Ku ro nia i Bro ni sła wa Ge rem ka, i koń co wej ak cep ta cji Le cha
Wa łę sy, de cy du ją ca oka za ła się roz mo wa w sierp niu 1989
ro ku z de sy gno wa nym do ro li no we go pre mie ra Ta de uszem
Ma zo wiec kim. Mu siał zna leźć ko goś, kto na praw dę był by w
sta nie pod jąć się tak ogrom ne go wy sił ku. Wspo mniał o Lesz -
ku Bal ce ro wi czu, któ re go nie zna łem – pi sze J. Sachs. – W
koń cu to wła śnie Bal ce ro wicz po kie ro wał wy ko na niem trud -
nych za dań go spo dar czych. Plan w wer sji J. Sach sa w osta -
tecz nej wer sji zo stał za ak cep to wa ny na je sie ni 1989 ro ku
przez Mię dzy na ro do wy Fun dusz Wa lu to wy. Wszedł do re ali -
za cji w za ak cep to wa nym przez Sejm pa kie cie 11 ustaw, a na -
zwa no go „pla nem Bal ce ro wi cza”, choć sam Bal ce ro wicz
ni gdy nie miał nic wspól ne go z je go stwo rze niem.

Bal ce ro wicz, któ ry uro dził się w 1947 ro ku w go spo dar -
stwie śred nio rol nym, dość wcze śnie po ka zał swój ta lent do
abs trak cji cy fro wych i pew nie dzię ki te mu ukoń czył nie tyl ko
stu dia ma gi ster skie na SGPiS, ale na wet stu dia dok to ranc -
kie. To ogrom ny je go awans spo łecz no -za wo do wy. Na stu -
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diach w SGPiS Bal ce ro wicz zaj mo wał się głów nie eko no mią
po li tycz ną so cja li zmu. Jak wspo mi na doc. Jó zef Kos sec ki,
któ ry po znał Bal ce ro wi cza na swo im se mi na rium w gma chu
Ko mi te tu War szaw skie go PZPR w 1980 ro ku, wy ka zał on cał -
ko wi tą igno ran cję w dzie dzi nie psy cho lo gii go spo dar czej – w
ogó le nie ro zu miał pro ble mu mo ty wa cji lu dzi do pra cy. Ta
igno ran cja mu zo sta ła. Pod czas swo je go „szko le nia” w USA
uchwy cił tyl ko spra wę wal ki z in fla cją, bo to by ło naj bar dziej
kom pa ty bil ne z eko no mią mark si stow ską, któ ra sta le bo ry ka -
ła się z pro ble mem ko mu ni stycz nej „go spo dar ki nie do bo ru”.
Pro blem ko niecz no ści dła wie nia po py tu w go spo dar ce so cja -
li stycz nej, w związ ku ze sta ły mi w niej nie odo bo ra mi po da ży,
był bo wiem nie usta ją cy. W 1980 ro ku Bal ce ro wicz gło sił bar -
dzo ory gi nal ną te zę, że Pol skę zba wią ban ki. Trze ba przy -
znać, że te mu po dej ściu zo stał wier ny.

Wą ska spe cja li za cja w dzie dzi nie fi nan sów, za to bez
uczuć emo cjo nal nych, czy też po czu cia wi ny za krzyw dy po -
wsta łe ze swo ich dzia łań, wska zu je na ce chy so cjo pa tycz ne
oso bo wo ści, a na wet na psy cho pa tię. Psy cho pa tię, czy li cho -
ro bę psy chicz ną, któ ra jest nie bez piecz na, ale nie wy ma ga
ho spi ta li za cji. Ta kie go wła śnie czło wie ka po trze bo wa li do te -
ra pii szo ko wej w Pol sce jej au to rzy – USA i Za chód, ame ry -
kań ska oli gar chia fi nan so wa, Bank Świa to wy i Mię dzy na ro-
do wy Fun dusz Wa lu to wy. Po trze bo wa li ko goś mier ne go, ale
za to po słusz ne go i wier ne go. Chłop skie go so cjo pa tę z ty tu -
łem dok to ra eko no mii, czap ku ją ce go moż nym te go świa ta.

Kie dy zo sta łem za re je stro wa ny ja ko kan dy dat na pre zy -
den ta, Le szek Bal ce ro wicz od sa me go po cząt ku kam pa nii
wy bor czej był mo im ulu bio nym „chłop cem do bi cia”. Do no -
szo no mi z ku lu arów Sej mu, że na rze kał z te go po wo du, po -
nie waż ni gdy nie spo dzie wał się żad nej kry ty ki. Na każ dym
wie cu wy bor czym po wta rza łem ha sło, któ re póź niej przy -
własz czył so bie An drzej Lep per, „Bal ce ro wicz mu si odejść”.
A by ło go za co bić. Za pry wa ty za cję. Za sta ły kurs do la ra.
Za po da tek ob ro to wy. Za po pi wek. Za chęć prze ka za nia pol -
skich ban ków w rę ce za gra nicz nych in we sto rów. Za nisz cze -
nie ban ków spół dziel czych. I za blo ka dę w tym sa mym cza sie
wszel kich ini cja tyw po wsta nia no wych ban ków, ta kich jak
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Bank So li dar no ści przy Stocz ni Gdań skiej.
Już w pierw szym ro ku tych okrut nych dzia łań do pro wa dził

on do spad ku pro duk tu kra jo we go brut to (PKB) o 40%, ale
po zo ro wał suk ces „kre atyw ną” księ go wo ścią. W cza sach ko -
mu ni zmu w Pol sce, w cza sie cen tral nie ste ro wa nej go spo -
dar ki, naj więk szym pro ble mem przed się biorstw pań stwo-
wych by ło za opa trze nie w su row ce. A więc dy rek to rzy tych
przed się biorstw „cho mi ko wa li” znacz ne za pa sy, aby mieć sta -
łą pro duk cję. Przy sta łym kur sie do la ra, Bal ce ro wicz prze wa -
lo ry zo wał te za pa sy w zło tów kach, aby po ka zać, że je go
dzia ła nie jest suk ce sem dla Pol ski. Był to księ go wy szwin del
na ska lę kra ju, któ re go oby wa te le na gle po czu li wiel ką bie dę
i strach o swo je miej sca pra cy. Czuł się sil ny, po nie waż rząd
ame ry kań ski za bez pie czał kurs zło tów ki fun du szem sta bi li -
za cyj nym na mi liard do la rów. Fun dusz ten ni gdy nie był uży -
ty do te go ce lu, po nie waż ry nek wa lu to wy w pierw szych
la tach zmia ny ustro ju w Pol sce był bar dzo sła by.

Prof. Ka zi mierz Po znań ski z Uni wer sy te tu w Sta nie Wa -
szyng ton w USA pod li czył w swo jej książ ce „Wiel ki prze kręt”,
że Pol ska za pa no wa nia Bal ce ro wi cza stra ci ła 85 mi liar dów
do la rów. Ja uwa żam, że ta su ma jest znacz nie za ni żo na, po -
nie waż Bal ce ro wicz przy sta łym kur sie do la ra w okre sie kil -
ku lat nie wpro wa dził po dat ku od pro cen tów ban ko wych. A
więc ja ki kol wiek in we stor za gra nicz ny mógł wy mie nić twar -
dą wa lu tę na zło tów ki i przez rok za ro bić 60% od ka pi ta łu. Al -
bo i wię cej. Przez kil ka lat Pol ska by ła ra jem na zie mi dla
ro dzi mych i mię dzy na ro do wych spe ku lan tów. Ta kich wła śnie
jak wę gier ski Żyd z USA G. So ros czy kra jo wa spół ka Art -B.
Ni gdy i ni gdzie na świe cie nie moż na by ło ty le bez piecz nie
za ro bić bez po dat ku i bez re je stru zy sków. A prze cież ten
zysk był wy pra co wa ny przez Po la ków. W ta ki to spo sób Bal -
ce ro wicz ro bił tyl ko to, co po tra fił – kosz tem ludz kiej pra cy
du sił in fla cję i tym sa mym zdu sił ży wot ność na ro du. Nor mal -
ny czło wiek z su mie niem ni gdy by te go nie zro bił. Ale to jest
nic dla psy cho pa ty, któ ry su mie nia mo ral ne go nie po sia da.

W 1992 uda ło mi się do stać in for ma cję na te mat pro gra -
mu kom pu te ro we go do bu do wy mo de lu go spo dar ki da ne go
kra ju. A więc usta wi łem ten pro gram z da ny mi Pol ski w 1990
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ro ku i z przy ci skiem jed ne go kla wi sza zo ba czy łem wy kres
PKB na na stęp ne ćwierć wie ku. By łem za szo ko wa ny, że przy
sta łym kur sie do la ra wy kres przez okres kil ku lat wy ka zy wał
wzrost, ale po tem na gle spa dał w dół. Uwa ża łem to za bar -
dzo waż ne. Od kry łem ma te ma tycz ny wzór na ha ka, ja ki mie li
prze ciw so bie Po la cy. Per fid ny plan Bal ce ro wi cza pro wa dził
do znie wo le nia bie dą po kil ku la tach po zor ne go roz wo ju. My -
śla łem wte dy, że z po wo du te go ha ka kraj pad nie za 10 lat,
bo nie prze wi dzia łem, że ko lej ne rzą dy za dłu żą Po la ków na
bi lion zło tych, aby nas tym znie wo lić i utrzy mać się przy ko -
ry tach wła dzy. Bal ce ro wicz miał ra cję – wie rzył w ban ki i co
chciał, to da ły.

Oso bi ście, ni gdy bym nie do pu ścił do sta łe go kur su do la -
ra, po nie waż to grzech sprze dać zło to za pół ce ny. Mój plan
za kła dał 10% rocz nej in fla cji i wzmo żo ną dzia łal ność eks por -
to wą z po mo cą pro tek cjo ni zmu dla se lek tyw nie wy bra nych
ga łę zi pol skiej go spo dar ki, aby jak Chi ny wy eks por to wać
bez ro bo cie do in nych kra jów. W kon tra ście do „pla nu Bal ce -
ro wi cza” wy kres me go pro gra mu go spo dar cze go dla Pol ski
wy ka zał zdro wy wzrost PKB, przy jed no cze snym wzro ście
do cho dów Po la ków. Dzia ła jąc po par ty zanc ku, moż na by ło
w cza sie dwóch de kad do go nić Za chód. Nie chcę tu taj wy -
mie niać na zwisk lu dzi, któ rzy oso bi ście prze ko na li do per fid -
ne go mo de lu re for my Bal ce ro wi cza ów cze sne go pre zy den ta
Pol ski gen. Woj cie cha Ja ru zel skie go i wszyst kie par tie po li -
tycz ne. Trud no na wet ich za to wi nić, po nie waż ten okrut ny
plan był też pro mo wa ny w Pol sce przez am ba sa dę USA.
Przy ję cie te go pla nu da wa ło bez kar ność od cho dzą cej eki pie
po li tycz nej za grze chy po peł nio ne w cza sie ko mu ni zmu. Naj -
więk szą wi nę za wdro że nie „pla nu Bal ce ro wi cza” po no szą
pol sko ję zycz ne me dia, któ re wy szy dza ły i ośmie sza ły wszel -
kie in ne pro po zy cje i nie da ły moż li wo ści pu blicz nej de ba ty
na te mat przy szło ści go spo dar czej na sze go kra ju. Obec nie,
kie dy wi dzę, jak ogrom nie ten szko dli wy i bez dusz ny „plan
Bal ce ro wi cza” za szko dził Po la kom, nie mam żad nej sa tys -
fak cji z te go po wo du, że ćwierć wie ku te mu mia łem ra cję.

Jed no cze śnie nie tra cę na dziei, że od no wa go spo dar cza
Pol ski jest moż li wa. Dla te go bul wer su ją mnie ta kie książ ki jak
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wy żej wspo mnia ny „Wiel ki prze kręt” prof. Po znań skie go, któ -
ry koń czy swo ją pra cę pe sy mi stycz nym zda niem: „ja ko eko -
no mi sta, nie wiem, jak bu do wać ka pi ta lizm bez ka pi ta łu”.
Wie le przy kła dów moż na zna leźć w kra jach, któ rym uda ło się
dojść do po zio mu względ ne go do bro by tu, nie po trzeb ni tam
by li ta cy eko no mi ści, któ rzy tyl ko po tra fią jak księ go wi pod li -
czyć hi sto rycz ne stra ty. Nie je stem eko no mi stą – od 38 lat je -
stem pry wat nym przed się bior cą i od cza su do cza su, kie dy
wy ma ga te go sy tu acja, je stem po li ty kiem. Kie dy ży łem przez
trzy la ta w Pe ru (1982-1985), przej rza łem na oczy i zo ba czy -
łem, że po li ty ka jest naj więk szą dźwi gnią w ludz kim świe cie.
Zo ba czy łem, że to jest dźwi gnia, któ ra ła two mo że zmie nić
los mi lio nów lu dzi. Za rów no na do brą, jak i złą przy szłość.
By łem tym od kry ciem olśnio ny. Ni gdy przed tem nie in te re so -
wa ła mnie po li ty ka, a na gle zmie ni łem zda nie i tak uwa żam
do dzi siaj. War to wal czyć o po sza no wa nie wol no ści oby wa -
te li oraz chro nić ich przed wszel ką gra bie żą – ro dzi mą i za -
gra nicz ną, aby każ dy czło wiek miał pra wo do owo ców swo jej
pra cy.

Moi ro dzi ce od bu do wa li Pol skę z gru zów i bez ka pi ta łu po
II woj nie świa to wej. A to dla te go, że by ła w nich wiel ka ra -
dość z po wo du za koń cze nia woj ny. Ten okres „wio sny lu du”
w swo ich książ kach pięk nie opi su je Ma ria Dą brow ska, w któ -
rej do mu w Ko mo ro wie pod War sza wą ja ko na sto la tek cza -
sem by wa łem. Ludz ki en tu zjazm i za pał to waż niej sze niż
ka pi tał war to ści. Pol ska bę dzie bo ga tym kra jem, kie dy bę -
dzie my mie li ta kie uczu cie w na szych ser cach, że my, lu dzie
wol ni, bu du je my nasz wspól ny dom. Wa run kiem za sad ni -
czym, czy li ka mie niem wę giel nym ta kiej bu dow li, jest wy szy -
dza ne dziś pań stwo na ro do we ze swo ją wła sną kul tu rą i
chę cią do wspól nej wal ki o byt i do bro byt, na are nie mię dzy -
na ro do wej.

Mu si cie uwie rzyć na pod sta wie licz nych przy kła dów in -
nych kra jów, że tyl ko pań stwo na ro do we stwo rzy wa run ki do
zwięk sze nia licz by miejsc pra cy i do bro by tu swo ich oby wa -
te li. Wszel kie in ne pla ny na rzu co ne przez ob cych do pro wa -
dzą do dal sze go znie wo le nia, bie dy, aż po za gła dę
bio lo gicz ną na sze go pol skie go na ro du. Do sko na le so bie zda -
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ję spra wę, że ta kie stwier dze nie dzia ła jak czer wo na płach ta
na by ka na na szych od wiecz nych wro gów, któ rzy nas chcą
zdo mi no wać i upo ko rzyć. I wła śnie dla te go, że tak bar dzo jest
im strasz ne pań stwo na ro do we, po win ni śmy o tym mó wić i
to ro bić. Na tym fron cie już sam strach na szych opo nen tów
da je nam obiet ni cę zwy cię stwa i wska zu je dro gę do roz wo ju
go spo dar cze go Pol ski.
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Przy czy nek 3. Ro sja – naj więk sza gra bież
XX wie ku

Jak Ro sja stra ci ła 500 mi liar dów do la rów

Nie któ rzy eko no mi ści oce nia ją, że w cza sie zmia ny ustro -
ju, skut kiem go spo dar czej te ra pii szo ko wej, nasz na ród stra -
cił co naj mniej 85 mi liar dów do la rów. Jest to dwa ra zy wię cej
niż za gra nicz ny dług Pol ski w 1989 ro ku. Skut kiem te go jest
ro sną ce bez ro bo cie, śmie cio we umo wy o pra cę i ma so wa
uciecz ka ka pi ta łu oraz mło dych lu dzi z Pol ski.

Na sa mym po cząt ku wy bo rów pre zy denc kich w 1990 ro -
ku, spo tka łem się w ka wiar ni ho te lu Mar riott w War sza wie z
se kre ta rzem po li tycz nym am ba sa dy Sta nów Zjed no czo nych
Da nie lem Frie dem. Na je go wła sną proś bę. Był to Ame ry ka -
nin et nicz nie ży dow ski. Kie dy usie dli śmy na ka wę przy sto -
li ku, za py ta łem, czy spraw dził mo je re fe ren cje w Ka na dzie.
Od po wie dział, że spraw dził też mo je re fe ren cje w Pe ru, i za -
py tał, co chciał bym zro bić ja ko pre zy dent RP. Po wie dzia łem
mu o dwóch naj waż niej szych rze czach – „chcę tej sa mej
kon sty tu cji, ja ką ma USA, i wol ne go do stę pu do ryn ków mię -
dzy na ro do wych”. Po mo ich sło wach za pa dło mil cze nie i wy -
czu łem, że mo ja od po wiedź nie by ła po je go my śli. Nie
wie dzia łem wte dy, ja kie miał on nie cne pla ny wo bec Pol ski.
Kil ka lat póź niej D. Fried zo stał am ba sa do rem USA w Pol -
sce, a jesz cze po tem pod se kre ta rzem sta nu przy Con do le -
ez zie Ri ce, od po wie dzial nym za po li ty kę ame ry kań skie go
im pe rium w ca łej Eu ro pie Środ ko wow schod niej i Ro sji.

Re for ma ustro jo wa zwa na „pla nem Bal ce ro wi cza” w rze -
czy wi sto ści by ła pla nem rzą du USA i uro dzo ne go na Wę -
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grzech ży dow skie go spe ku lan ta fi nan so we go (Geo r gy
Schwartz), zna ne go ja ko Geo r ge So ros. G. So ros, przy po -
mo cy eko no mi sty Sta ni sła wa Go muł ki, prze ko nał pre zy den -
ta PRL ge ne ra ła Woj cie cha Ja ru zel skie go do swe go pla nu
go spo dar cze go. Prze ko nał W. Ja ru zel skie go, że je go plan,
któ ry wy ma gał „te ra pii szo ko wej” i szyb kiej pry wa ty za cji
przed się biorstw pań stwo wych, był naj bar dziej opty mal nym
pla nem re for my go spo dar czej Pol ski. Był to je dy ny plan ak -
cep to wa ny przez am ba sa do ra USA, Bank Świa to wy oraz
Mię dzy na ro do wy Fun dusz Wa lu to wy. Pod ta ką pre sją za -
twar dzia ły ko mu ni sta ge ne rał Woj ciech Ja ru zel ski się ugiął.
I od dał Pol skę w brud ne rę ce bez względ nych ka pi ta li stów. A
Pol ska mia ła być dla Ro sji przy kła dem wzbo ga ce nia się ko -
mu ni stycz nej no men kla tu ry.

G. So ros za trud nił so bie do po mo cy eko no micz ne go „cu -
da ka” – mło de go pro fe so ra eko no mii z Uni wer sy te tu Ha rvar -
da w USA, Jef freya Sach sa. J. Sachs wy róż nił się wcze śniej
pry wa ty za cją w Bo li wii, któ ra wbrew opi nii lan so wa nej przez
me dia za koń czy ła się fia skiem i po se rii za mie szek spo łecz -
nych, spo wo do wa ła prze ję cie wła dzy przez le wi co we go pre -
zy den ta Evo Mo ra le sa.

J. Sachs, et nicz nie bia ło ru ski Żyd, jesz cze przed 1990 ro -
kiem przy je chał do Pol ski kil ka dzie siąt ra zy, aby ro ze znać
się w sy tu acji, oce nić stan pol skiej go spo dar ki i przy go to wać
ją do pry wa ty za cji. Do pusz cze nie re pre zen tan ta G. So ro sa,
któ ry za zło dziej skie spe ku lanc-  two był z wie lu kra jów wy -
rzu ca ny, do ta kich taj nych in for ma cji rzą do wych, to tak jak -
by wpu ścić li sa do kur ni ka. Po tych wi zy tach J. Sachs do brze
wie dział, któ re czę ści go spo dar ki są naj bar dziej ren tow ne.
Był on do pusz czo ny do nie jaw nych in for ma cji na te mat go -
spo dar cze go sta nu pań stwa, a w dzi siej szych cza sach ta ka
we wnętrz na, nie jaw na in for ma cja po zwa la za ro bić ol brzy mie
pie nią dze. Dla te go wszel ki han del we wnętrz ny ta ką uprzy -
wi le jo wa ną i nie jaw ną in for ma cją jest w kra jach roz wi nię tych
ostro ka ra ny przez pra wo. Ta ki kon flikt in te re sów nie jest bo -
wiem to le ro wa ny. A gdzie J. Sachs, tam i G. So ros ze swo -
im spe ku la cyj nym ka pi ta łem fi nan so wym.

Do wie dzia łem się o dzia ła niach J. Sach sa już na po cząt -
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ku pre zy denc kiej kam pa nii wy bor czej w 1990 ro ku i by łem
tym po ra żo ny. Zde rzy łem się z nim ostro w pro gra mie „na
ży wo” Ni gh tli ne trans mi to wa nym z Pol ski, przy oglą dal no ści
po nad 10 mi lio nów Ame ry ka nów. Pod wa ży łem wte dy je go
me to dy uzdro wie nia go spo dar ki Pol ski. Za re ago wał na to
na der krzy kli wie i na wet po wtó rzył kłam stwo za „Ga ze tą Wy -
bor czą”, że by wa łem w Li bii i z te go po wo du nie moż na by -
ło mnie trak to wać na se rio.

Dla te go, kie dy pod ko niec pierw szej tu ry wy bo rów pre zy -
denc kich uda ło mi się otrzy mać taj ne dy rek ty wy rzą du Ta de -
usza Ma zo wiec kie go, ma ją ce na ce lu spry wa ty zo wa nie za
bez cen pierw szych czte rech przed się biorstw pań stwo wych,
na cze le z ów cze sną Hu tą „War sza wa”, uży łem te go do
ostre go ata ku na nie go i je go rząd. Pu blicz nie na zwa łem pre -
mie ra T. Ma zo wiec kie go zdraj cą na ro du.

My śla łem wte dy, że przez mo ją ostrą i nie ustan ną kry ty -
kę tzw. pla nu Bal ce ro wi cza i oba le nie rzą du T. Ma zo wiec kie -
go, w któ rym Le szek Bal ce ro wicz był wi ce pre mie rem i
mi ni strem fi nan sów, L. Bal ce ro wicz tak że odej dzie w nie byt
z je go per fid nym pla nem gra bie ży ma jąt ku na ro do we go Pol -
ski. Prze cież to głów nie dzię ki skut kom je go okrut nej re for -
my wpro wa dzo nej w stycz niu 1990 ro ku, uda ło się oba lić
rząd pre mie ra T. Ma zo wiec kie go w wy ni ku je go prze gra nej
w I tu rze wy bo rów pre zy denc kich. Nie ste ty sta ło się ina czej.
By łem ogrom nie zdu mio ny, kie dy za raz po wy bo rach Lech
Wa łę sa za po wie dział, że L. Bal ce ro wicz i je go plan mu szą
zo stać. Jak to nie daw no ujaw nił bli ski współ pra cow nik L.
Wa łę sy, by ło to wy ni kiem żą dań am ba sa dy USA. L. Wa łę sa
szyb ko po wo łał no wy rząd pre mie ra Ja na Krzysz to fa Bie lec -
kie go, zno wu z L. Bal ce ro wi czem ja ko mi ni strem fi nan sów.
A pre mie rem pol skie go rzą du zo stał czło wiek, któ ry po wie -
dział pu blicz nie, że pierw szy mi lion trze ba ukraść. J.K. Bie -
lec ki bły ska wicz nie i po ci chu roz prze dał za bez cen 1256
przed się biorstw pań stwo wych, z któ rych wie le by ło na wy -
so kim po zio mie ren tow no ści i mia ło bo ga te in wen ta rze su -
row co we. Do dzi siaj nie wie my, w czy je rę ce te przed się bior-
stwa by ły od da ne.

Nie by łem na wet za sko czo ny, kie dy się do wie dzia łem
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dwa la ta póź niej, w 1992 ro ku, że ten„cu dow ny” eko no mi sta
J. Sachs wraz ze swo imi ko le ga mi z Uni wer sy te tu Ha rvar -
da, ja ko fak tycz ni na jem ni cy G. So ro sa, zmon to wa li ame ry -
kań sko -ży dow ski ze spół do rad czy dla pre zy den ta Ro sji
Bo ry sa Jel cy na. A B. Jel cyn ich ko lej ny plan „te ra pii szo ko -
wej” wpro wa dził w ży cie de kre ta mi pre zy denc ki mi. I wbrew
pro te stom ro syj skie go par la men tu. Do dam, że opór ro syj -
skiej Ra dy Naj wyż szej wo bec „te ra pii szo ko wej”, skoń czył
się w 1993 ro ku jej roz wią za niem przez B. Jel cy na. Do szło
do krwa wej roz pra wy woj ska z pro te stu ją cy mi de pu to wa ny -
mi, w któ rej zgi nę ło ofi cjal nie 156 osób, a nie ofi cjal nie 700
do 800. Po raz pierw szy w hi sto rii i Ro sji, i Eu ro py par la ment
ostrze li wa ły czoł gi.

Tym ra zem J. Sachs był bar dzo ostroż ny. Sam po zo stał
w cie niu ja ko pro fe sor Uni wer sy te tu Ha rvar da. A do brud nej
ro bo ty eko no micz nej w Ro sji, zna lazł „słu pa” – mło de go
ame ry kań skie go eko no mi stę Jo na tha na Haya, któ ry na -
uczył się ję zy ka ro syj skie go w in sty tu cie lin gwi stycz nym w
Pe ters bur gu. Mło dy J. Hay szyb ko zo stał oso bi stym do rad -
cą pre mie ra Ro sji Je go ra Gaj da ra i mi ni stra pry wa ty za cji
Ana to li ja Czu baj sa. Dzię ki taj nym in for ma cjom na te mat pry -
wa ty za cji dziew czy na J. Haya, Beth Her bert, za ło ży ła pierw -
szy w Ro sji li cen cjo no wa ny fun dusz ak cji gieł do wych. Kil ka
lat póź niej obo je wzię li ślub, a ich fun dusz Pal la da As sets
sprze da li z du żym zy skiem. Plan zna ny ja ko „500 dni”, był
ta ki sam jak w Pol sce – naj pierw te ra pia szo ko wa dla Ro -
sjan, dla ich cał ko wi tej dez orien ta cji, a po tem po śpiesz na
pry wa ty za cja w ce lu mak sy mal nej gra bie ży ma jąt ku na ro do -
we go. Ten plan miał fi nan so we wspar cie ame ry kań skiej
agen cji rzą do wej USAID na su mę po nad 350 mi lio nów do -
la rów. Cie szył się ten plan tak że naj wyż szą re ko men da cją
Ban ku Świa to we go i Mię dzy na ro do we go Fun du szu Wa lu to -
we go. Wi ce pre zy dent USA Al Go re oso bi ście nad zo ro wał,
aby ten plan był wy ko na ny w ca ło ści.

Kie dy Ro sja nie obu dzi li się kil ka lat póź niej i po zby li się
G. So ro sa i lu dzi J. Sach sa, z ich kra ju wy cie kło już po nad
500 mi liar dów do la rów go tów ki, któ ra zo sta ła „wy pra na”
głów nie w ban kach No we go Jor ku. Cał ko wi cie zo stał znisz -
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czo ny ry nek fi nan so wy i Ro sja prze sta ła spła cać za gra nicz -
ne po życz ki, po nie waż na gle sta ła się ban kru tem. 66% ma -
jąt ku na ro do we go zna la zło się w rę kach sze ściu ro syj skich
oli gar chów, z któ rych pię ciu jest po cho dze nia ży dow skie go.
Po nad 15 mi lio nów Ro sjan z po wo du na głej bie dy i cho rób
stra ci ło ży cie.

Moż na po wie dzieć, że spu sto sze nia by ły po rów ny wal ne
do zrzu ce nia kil ku na stu bomb ato mo wych na Ro sję. Spe ku -
lant G. So ros w jed nym ze swo ich wy wia dów pra so wych po -
wie dział, że by łe Im pe rium So wiec kie sta ło się Im pe rium
So ro sa. Wy ku pił on po ci chu za bez cen per ły ro syj skiej go -
spo dar ki. Kraj, któ ry prze żył krwa wą re wo lu cję bol sze wic ką
i kosz tem ogrom nych ofiar ludz kich fak tycz nie wy grał z Hi -
tle rem II woj nę świa to wą, zo stał zdra dziec ko ude rzo ny no -
żem w ple cy i wił się w kon wul sjach, do cza su kie dy Wła di mir
Pu tin zo stał pre mie rem Ro sji i za trzy mał krwo tok nie le gal nie
wy wo żo nych pie nię dzy.

Wie lu ko men ta to rów tej nie wy obra żal nej afe ry uwa ża, że
ca ła ak cja bez przy kład ne go zu bo że nia Ro sji by ła za pla no -
wa na, aby raz na za wsze znisz czyć jej po tę gę woj sko wą.
Nie bar dzo zresz tą to się uda ło, po nie waż za raz po tem ce -
ny ro py i ga zu po szły na gle do gó ry i Ro sja tym spo so bem
zbi lan so wa ła swój bu dżet i unik nę ła pu łap ki za dłu że nia za -
gra nicz ne go, któ ra by ła by wy mu szo na po życz ka mi z Ban ku
Świa to we go i Mię dzy na ro do we go Fun du szu Wa lu to we go.
Pol ska na to miast ga zu i ro py nie mia ła.

Ca ły me cha nizm tej po twor nej gra bie ży ma jąt ku na ro do -
we go Ro sji szcze gó ło wo opi sa ła ame ry kań ska dzien ni kar ka
An ne Wil liam son w swo jej książ ce „Pla ga – jak Ame ry ka
zdra dzi ła Ro sję”. Tej książ ki ni gdy nie chciał wy dru ko wać ża -
den wy daw ca w USA, a sa ma A. Wil liam son od ro ku 2009
ta jem ni czo znik nę ła z pu blicz ne go po la wi dze nia. Jej ar cy -
cie ka wa książ ka, a czy ta się ją jak naj lep szy kry mi nał, za -
wie ra ostrą kry ty kę nie mo ral nej po li ty ki za gra nicz nej USA.
Uda ło mi się do stać jej roz dzia ły po świę co ne szcze gó łom tej
ma ni pu la cji. Moi zna jo mi Ro sja nie mó wią dzi siaj, że wte dy
wie rzy li w pięk ne sło wa o re for mach i da li się oszu kać szal -
bier czym spe ku lan tom. Ale w koń cu Ro sja nie sko rzy sta li z
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oka zji, gdyż ko le dzy J. Sach sa z Ha rvar du na bo ku krę ci li
so bie lo dy z pie nię dzy ame ry kań skie go rzą du, czy li ame ry -
kań skich po dat ni ków. Mię dzy in ny mi in we sto wa li oni rzą do -
we pie nią dze USA w ro syj skie fir my, któ re po ma ga li po tem
pry wa ty zo wać z zy skiem dla sie bie rzę du 500%. Ro sja nie to
na gło śni li i na pod sta wie do wo dów licz nych prze stępstw fi -
nan so wych gru pa „cu dow nych” eko no mi stów z Ha rvar du zo -
sta ła zli kwi do wa na. Ca ła afe ra zna la zła się w ame ry kań skim
są dzie, ale za tę gra bież stu le cia nikt nie po szedł do wię zie -
nia. Pre sti żo wy Uni wer sy tet Ha rvar da zgo dził się wy pła cić
po nad 26,5 mi lio na do la rów ka ry. Ale ka rie ry za wo do we „cu -
dow nych” eko no mi stów mia ły się le piej niż kie dy kol wiek. Bill
i Hi la ry Clin ton ukrę ci li ca łej spra wie łeb i nie do pu ści li do se -
nac kich prze słu chań, jak to pro po no wa li nie któ rzy re pu bli -
kań scy se na to ro wie. Tyl ko Lar ry Sum mers, pre zy dent
Uni wer sy te tu Ha rvar da, a po li tycz nie za cie kły pro mo tor Izra -
ela, zo stał zmu szo ny do dy mi sji.

A więc Po la cy nie są je dy nym umę czo nym na ro dem, któ -
ry zo stał bez li to śnie ogra bio ny. Ci sa mi lu dzie i w ta ki sam
spo sób, a sto su jąc te sa me me to dy, ogra bi li wiel ką Ro sję,
po dob nie jak i Pol skę i wie le in nych kra jów. Chi ny, Ma le zja,
czy też są sied nia Bia ło ruś, w ogó le nie wpu ści ły lu dzi So ro -
sa. I tym sa mym mia ły o wie le wię cej ka pi ta łu na swój roz -
wój i na po trze by spo łecz ne swo ich oby wa te li. Pro pa gan da
de mo kra cji i neo li be ra li zmu oka za ła się być tyl ko przy go to -
wa niem kra ju do te ra pii szo ko wej i gra bie ży. I wpę dze niem
kra ju w za leżność od za gra nicz nych po ży czek ban ko wych.

Tzw. plan Bal ce ro wi cza w Pol sce i tzw. plan Czu baj sa w
Ro sji nie zmier nie wzbo ga ci ły So ro sa i ma łą gru pę oli gar -
chów oraz ko mu ni stycz nej no men kla tu ry przez bru tal ne po -
gwał ce nie dwóch pod sta wo wych wa run ków do roz wo ju:
po sza no wa nia wła sno ści, tak pry wat nej, jak pań stwo wej,
oraz tę pie nia wszel kie go ro dza ju gra bie ży. Przed zmia ną
ustro ju go spo dar ki Pol ski i Ro sji by ły sa mo wy star czal ne –
bra ko wa ło tyl ko ba na nów i ka wy. Moż na by ło wy brać in ne
pla ny. Ta kie na przy kład, ja kie wy bra ły Bra zy lia czy Chi ny,
któ re mo gą być dzi siaj dum ne ze swo ich go spo dar czych
osią gnięć.
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Mo rał jest ta ki, że ni gdy nie moż na ufać za gra nicz nym
do rad com. Pol sce i Ro sji w cza sie zmia ny ustro ju do ra dza li
lu dzie, któ rzy ni gdy nie zbu do wa li żad ne go za kła du pra cy,
tyl ko po tra fi li je nisz czyć. W od po wie dzi na py ta nie, jak się
w przy szło ści uchro nić przed ta ką gra bie żą, po wiem tyl ko,
że do obro ny i roz wo ju kra ju po trzeb ny jest rząd pa trio tów, a
nie zdraj ców i ma to łów. Tyl ko pań stwo na ro do we mo że
uchro nić swo ich oby wa te li od ze wnętrz nych ma ni pu la cji i za -
pew nić wzrost go spo dar ki kra ju, a co za tym idzie, zwięk -
szyć licz bę miejsc pra cy i sta le two rzyć lep sze moż li wo ści
roz wo ju dla swo ich oby wa te li. Aby na sza Oj czy zna by ła mat -
ką, a nie okrut ną ma co chą. Do dam jesz cze, że lep szy do -
mek cia sny, ale wła sny. Amen.
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Przy czy nek 4. An ty se mi tyzm i an ty po lo nizm

An ty se mi tyzm jest to broń po li tycz na uży wa na w Pol -
sce przez ma łą, ale sil ną i zwar tą ży dow ską gru pę wła -
dzy

Aby wy ja śnić an ty po lo nizm, trze ba wy ja śnić pro blem an -
ty se mi ty zmu. Z mo ich oso bi stych do świad czeń wy ni ka, że
an ty se mi tyzm jest to broń po li tycz na uży wa na w Pol sce
przez ma łą, ale sil ną i zwar tą ży dow ską gru pę wła dzy. Ta
gru pa uży wa za rzu tu an ty se mi ty zmu po to, aby spo wo do -
wać śmierć cy wil ną prze ciw ni ka. To jest for ma po li tycz nej
klą twy. An ty se mi ta – to ja kiś strasz ny czło wiek, ra si sta nie -
na wi dzą cy Ży dów i pew nie in nych lu dzi. Ra si sta!

W Pol sce czę sto by łem oskar ża ny o an ty se mi tyzm. Pa -
mię tam te go skut ki, kie dy sta łem przy ulicz nych sto li kach i
po ma ga łem Par tii „X” w zbie ra niu pod pi sów po par cia, ko -
niecz nych do re je stra cji w wy bo rach do Sej mu w 1993 ro ku.
W War sza wie, Po zna niu i Wro cła wiu na mój wi dok star sze
pa nie plu ły pod no gi, a po tem roz cie ra ły swo je plwo ci ny sto -
pa mi o zie mię, coś mó wiąc do sie bie pod no sem. By ło to dla
mnie cie ka we, bo ni gdy ta kie go folk lo ru nie wi dzia łem. Do -
wie dzia łem się, że to zwy czaj ży dow ski. Dla te go po po wro -
cie do Ka na dy za py ta łem mo ich zna jo mych ka na dyj skich
Ży dów, co to jest we dług nich an ty se mi tyzm. Ich zda niem
jest o’key, gdy się Ży dów nie lu bi. Nic w tym złe go. Każ dej
na cji moż na nie lu bić. Moż na nie lu bić Niem ców, tak jak moż -
na nie lu bić Ży dów czy Po la ków. To ani nie an ty ger ma nizm,
ani nie an ty se mi tyzm, ani też an ty po lo nizm. Bo to rzecz nor -
mal na. Lu dzie ma ją pra wo ko goś nie lu bić. To zwy czaj nie
ludz kie. To nie jest nie na wiść. A prze cież te pa nie, któ re plu -
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ły na mój wi dok, nie na wi dzi ły mnie dzię ki „Ga ze cie Wy bor -
czej” Ada ma Mich ni ka. To ga ze ta Mich ni ka two rzy ła at mos -
fe rę nie na wi ści wo bec lu dzi ta kich jak ja. I to tyl ko dla te go,
że kry tycz nie wy ra ża łem się nie o Ży dach, tyl ko o nie licz nej
ży dow skiej gru pie wła dzy w Pol sce. A prze cież w Pol sce nie
ma prze ja wów nie na wi ści do Ży dów. Nikt nie plu je na ich wi -
dok, tak jak owe pa nie plu ły na wi dok Sta ni sła wa Ty miń skie -
go. Ni gdy też żad nej nie na wi ści nie ży wi łem. Do ni ko go.
Nie na wiść to uczu cie ne ga tyw ne. Ono od cią ga ener gię czło -
wie ka od kon struk tyw ne go dzia ła nia. To od bie ra du żo ener -
gii ży cio wej. To czło wie ka osła bia. I choć by dla te go jest
ab sur dal ne. I je śli Ży dzi z gru py wła dzy w Pol sce mo gą do
ce lów po li tycznych rzu cać klą twę an ty se mi ty zmu i siać nie -
na wiść do swo ich pol skich prze ciw ni ków, to ja na zwa łem to
an ty po lo ni zmem. An ty po lo nizm to uczu cie nie na wi ści do Po -
la ków i pro pa go wa nie ta kie go uczu cia. To jest po ję cie wpro -
wa dzo ne do obie gu pu blicz ne go prze ze mnie. Jesz cze na
po cząt ku lat 90. nie uży wa no ta kie go okre śle nia.

Ja skra wym przy kła dem ta kie go za cho wa nia był Piotr Naj -
sztub, mło dy dzien ni karz „Ga ze ty Wy bor czej”. Na po cząt ku
lat 90. miał on za da nie, aby się mną za jąć i mnie pil no wać.
W prak ty ce cho dził za mną jak wier ny pies. I na wet aby być
obec nym na zjeź dzie za ło ży ciel skim Par tii „X”, wy peł nił i
pod pi sał de kla ra cję człon kow ską, któ rą za cho wa łem na pa -
miąt kę mi mo je go póź niejszej proś by, aby ją znisz czyć. Ty -
le, że sa la za gło so wa ła wów czas prze ciw je go obec no ści i
mu siał cze kać na mnie przy wyj ściu z bu dyn ku, aby do wie -
dzieć się, gdzie po ja dę da lej. W 1991 ro ku, kie dy wy jeż dża -
łem z Pol ski do Ka na dy, P. Naj sztub cze kał na mnie przy
bram ce do sa li pa sa że rów na lot ni sku Okę cie w War sza wie.
Aku rat mia łem w kie sze ni ma so wej pro duk cji za baw kę, któ -
rą ktoś mi dał ja ko żart. By ło to ma łe czar ne pla sty ko we pu -
de łecz ko z gło śnicz kiem i gu zi kiem. Kie dy się na ci snę ło ten
gu zik, to sły chać by ło gło śne „fuck you”. Po nie waż nie chcia -
łem mieć kło po tu z kon tro lą przy wej ściu na sa lę od lo tu, z
uśmie chem da łem to pu de łecz ko Naj sztu bo wi na po że gna -
nie. Ja kież by ło mo je zdzi wie nie, kie dy się do wie dzia łem, że
na stęp ne go dnia „Ga ze ta Wy bor cza” za mie ści ła je go spra -
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woz da nie z me go od lo tu z Pol ski z uwa gą, że da łem mu za -
baw kę, któ ra mó wi „ty pie przo ny Ży dzie”. No niech mi ktoś
po wie, czy je stem w błę dzie, je śli są dzę, że jest to sze rze -
nie nie na wi ści ra so wej.

Ale po mi ja jąc ten fakt, uwa żam, że isto tą kon flik tu po mię -
dzy ży dow ską gru pą wła dzy w Pol sce a Po la ka mi jest za -
sad ni cza róż ni ca kul tu ro wa. Za sad ni cza róż ni ca po mię dzy
kul tu rą ży dow ską a kul tu rą pol ską. Kul tu ra pol ska jest zbu -
do wa na na kul tu rze ła ciń sko -ka to lic kiej. Kul tu ra ży dow ska w
Pol sce jest czymś dla niej zu peł nie ob cym. Do dam, że jest
jesz cze w Pol sce obec na kul tu ra bi zan tyj ska. Na uko wo te
róż ni ce prze ana li zo wał pro fe sor Ma rian Ma zur, a wcze śniej
ja ko róż ni ce po mię dzy cy wi li za cja mi zde ter mi no wa ny mi kul -
tu ro wo, opi sał pro fe sor Fe liks Ko necz ny. Kon ty nu ował to do -
cent Jó zef Kos sec ki, mój za stęp ca w Par tii „X” w la tach
1991-1995. Tak że ja z punk tu wi dze nia tych na ukow ców
uwa żam, że jest to wal ka po li tycz na, a nie ra so wa czy et -
nicz na. Za wsze tak by ło w hi sto rii świa ta, iż je że li na da nym
te re nie geo gra ficz nym współ ży ją dwie gru py kul tu ro we, dwie
kul tu ry, ta kie jak kul tu ra pol ska i kul tu ra ży dow ska, to jed na
bę dzie się sta ra ła za jąć do mi nu ją cą po zy cję. I tu taj nie cho -
dzi o to, ko go jest mniej, a ko go wię cej, bo oczy wi ście li czeb -
nie ży dow ska gru pa wła dzy jest nie wiel ka, mak sy mal nie
kil ka set osób. Ale mi mo to, ta ma ła gru pa ży dow ska jest na
to pie, tak w po li ty ce, jak i w me diach. Jest na to pie nie tyl ko
dzię ki cha rak te ry stycz nej dla tej kul tu ry agre syw no ści, na -
zy wa nej „ży dow ską huc pą”. Jest na to pie głów nie dzię ki ze -
wnętrz nym źró dłom fi nan so wa nia w Pol sce. Jest też na to pie
ze wzglę dów hi sto rycz nych. To Sta lin na rzu cił Pol sce w 1944
ro ku pol sko ję zycz ny rząd ży dow ski w Lu bli nie. Do te go do -
szło pa no wa nie gru py ży dow skiej w apa ra cie re pre sji ko mu -
ni stycz nej, od Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go po czy-
nając. Ta ki był punkt wyj ścia ist nie nia w Pol sce współ cze -
snej ży dow skiej gru py wła dzy.

W 1532 ro ku ma ła gru pa (169) Hisz pa nów pod bi ła im pe -
rium In ka, li czą ce wte dy 16 mi lio nów lu dzi. Wpły wy tej gru -
py trwa ją do dzi siaj, mi mo te go, że por raz pierw szy w swo jej
hi sto rii obec nie Pe ru wiań czy cy ma ją rząd na ro do wy sfor mo -
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wa ny przez pre zy den ta (by łe go puł kow ni ka ar mii) Ol lan ta
Hu ma la z Par tii Na cjo na li stycz nej Pe ru.

Kon se kwen cją do mi nu ją cej po zy cji kul tu ry ży dow skiej w
Pol sce jest sta łe wy pie ra nie kul tu ry pol skiej. To, że Ko ściół
ka to lic ki w Pol sce współ cze snej jest przed mio tem sta łych
ata ków me dial nych, bę dąc sta le po ni ża ny i ob ra ża ny, jest
wy ni kiem pa no wa nia kul tu ry ży dow skiej gru py wła dzy, wro -
giej wo bec kul tu ry ła ciń sko -chrze ści jań skiej, z ja kiej wy ro sła
kul tu ra pol ska. Ha sła wie lo kul tu ro wo ści, glo ba li za cji i ko smo -
po li ty zmu są prze ja wem ta kiej do mi na cji. Jej prze ja wem jest
też mar gi na li zo wa nie i ru go wa nie w ży ciu pu blicz nym
wszyst kie go, co jest pol skie; od kul tu ry lu do wej po szcze gól -
nych re gio nów, po do ro bek kla sycz nej kul tu ry wyż szej. Ja to
trak tu ję ja ko spe cy ficz ny ro dzaj spor to wej ry wa li za cji, w któ -
rej dru ży na mi prze ciw ny mi są dwie od mien ne kul tu ry. A to
jest nor mal ne, że w trak cie ta kiej spor to wej ry wa li za cji są i
fau le. Na wet ostre. Z ko pa niem po kost kach. Ale to nie po -
wód, aby krzy czeć o nie na wi ści ra so wej czy et nicz nej. Spo -
tka łem się z tym, że wie lu Po la ków mru czy pod no sem
nie chęt ne wo bec Ży dów uwa gi. Ale prze cież w Pol sce nie
ma ak tów prze mo cy czy wro giej agre sji wo bec Ży dów i ich
kul tu ry. Więc jak moż na mó wić o nie na wi ści ra so wej. Nie na -
wiść ra so wa ty pu an ty se mi tyzm pro wa dzi nie tyl ko do ak tów
prze mo cy, ale i do mor derstw. A nie by ło ta kich przy pad ków
we współ cze snej Pol sce, więc o ja kim an ty se mi ty zmie my
mó wi my? To jest tyl ko wal ka kul tu ro wa, i to jesz cze pro wa -
dzo na we dług kul tu ral nych za sad. Choć trze ba za uwa żyć,
że ży dow ska gru pa wła dzy w Pol sce jest wy jąt ko wo agre -
syw na i per fid na. Ale cze go ocze ki wać od wil ka. Wilk za wsze
bę dzie mor do wał owce. Ta ka jest je go na tu ra. Więc od kul -
tu ry ży dow skiej gru py wła dzy w Pol sce mu si my ocze ki wać
ta kich jej cech, jak agre syw ność czy chęć do mi na cji oraz
ma ni pu la cji i spe ku la cji w każ dej dzie dzi nie. Ale mi mo to nie
ma do wo dów, że Ży dzi w Pol sce są trak to wa ni z nie na wi -
ścią. Wręcz prze ciw nie, wie lu Po la ków im przy kla sku je i ich
ad o ru je. Do brze to do ku men tu ją wy ni ki gło so wa nia w ko lej -
nych wy bo rach par la men tar nych.

Co cie ka we, moi zna jo mi Ży dzi ka na dyj scy i ca ła spo łecz -
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ność ży dow ska w Ka na dzie, ta kich cech kul tu ro wych, jak
agre syw ność, chęć do mi na cji i spe ku la cji, nie wy ka zu je. W
wie lo kul tu ro wej Ka na dzie z ludź mi po cho dze nia ży dow skie -
go nor mal nie się współ pra cu je i współ ży je. A kie dy opo wia -
dam o prak ty kach ży dow skiej gru py wła dzy w Pol sce,
ka na dyj scy Ży dzi nie kry ją swe go znie sma cze nia. W Pol sce
też po zna łem wie lu kul tu ral nych Ży dów, któ rzy ży dow skiej
gru py wła dzy w Pol sce nie lu bią, czy też wręcz jej nie na wi -
dzą. Zna na by ła w Pol sce an ty pa tia śp. prof. Lu dwi ka Has -
sa i Ada ma Mich ni ka. A to dla te go, że więk szość Ży dów w
Pol sce jest tak sa mo po szko do wa na jak my, rdzen ni et nicz -
nie Po la cy. Otóż ta ma ła gru pa wła dzy ży dow skiej ni gdy się
z ni mi nie po dzie li ła łu pa mi te ra pii szo ko wej Bal ce ro wi cza.
Nie po dzie li ła się też do la ra mi, któ rych do sta li dzie siąt ki mi -
lio nów w la tach 80. od róż nych or ga ni za cji w Ame ry ce. Nie
dzi wo ta, że z ta kim po par ciem fi nan so wym oraz wspar ciem
po li tycz nym moż nych te go świa ta, zmie nia jąc na zwy kon tro -
lo wa nych przez sie bie par tii po li tycz nych, dą żą do cał ko wi -
tej po li tycz nej do mi na cji w na szym kra ju.

Waż nym ośrod kiem ży dow skiej wła dzy w Pol sce jest za -
ło żo na w 1988 ro ku Fun da cja im. Ste fa na Ba to re go w War -
sza wie, fi nan so wa na przez Geo r ge’a So ro sa, zna ne go ze
spe ku lanc kich ata ków fi nan so wych w wie lu kra jach. W Ra -
dzie tej fun da cji są mię dzy in ny mi Jan Krzysz tof Bie lec ki,
Bog dan Bo ru se wicz, Woj ciech Fi bak, Ol ga Krzy ża now ska,
Han na Su choc ka, An drzej Ole chow ski i ks. bp Ta de usz Pie -
ro nek. W skład ra dy przed śmier cią wcho dzi li Je rzy Tu ro -
wicz, ks. Jó zef Ti sch ner i Bro ni sław Ge re mek.

In nym waż nym ośrod kiem wła dzy tej gru py ży dow skiej
jest Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych, gdzie sta łą prak ty -
ką jest mia no wa nie am ba sa do rów i kon su lów spo śród ży -
dow skiej gru py wła dzy. Stwa rza to sy tu ację nie uf no ści do
tych urzę dów ze stro ny Po la ków na emi gra cji. Ha mu je to
pro mo cję na szej kul tu ry oraz pro mo cję na szej pro duk cji eks -
por to wej. Pla ców ki dy plo ma tycz ne po win ny być ob sa dzo ne
przez żar li wych pa trio tów, któ rzy ca łym ser cem bę dą ak tyw -
nie pro mo wać Pol skę z jak naj lep szych stron i są dum ni ze
swe go kra ju. Za wsze, kie dy mia łem do czy nie nia z pla ców -
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ka mi MSZ, czu łem się, jak bym był w biu rze ob ce go mi, nie -
przy ja zne go kra ju. Nie ży czę so bie spo tka nia jesz cze jed ne -
go am ba sa do ra Pol ski, któ ry w roz mo wie ze mną się śli ni i
czu ję, że mną gar dzi i mnie nie na wi dzi tyl ko za to, że je stem
Po la kiem.

Nie wiem, dla cze go lu dzie ży dow skiej gru py wła dzy sta -
le zmie nia ją na zwę swo ich par tii po li tycz nych i uda ją pol -
skich pa trio tów w cza sie wy bo rów. Po win ni oni śmia ło
wy stą pić na are nie po li tycz nej ja ko par tia ży dow ska, aby po -
dob nie jak mniej szość nie miec ka mieć swo ich po słów w Sej -
mie. Wte dy by śmy mo gli z ni mi uczci wie grać w po li tycz ną
pił kę na pol skim bo isku. Nie wi dzę w tym nic złe go, aby Po -
la cy ży dow skie go po cho dze nia et nicz ne go mie li swo ją par -
tię po li tycz ną w Sej mie. Na to miast ist nie je po waż ny kon flikt
in te re sów, kie dy ta gru pa z po mo cą moż nych te go świa ta
ukry wa swo je po cho dze nie i na chal nie na rzu ca nie ko rzyst -
ne dla Po la ków roz wią za nia, aby prze jąć więk szość fi nan -
so wych i pań stwo wych in sty tu cji w Pol sce. Na tej płasz czyź-
nie nie cho dzi o an ty se mi tyzm, czy też an ty po lonizm, ale o
to czy ja bę dzie Pol ska.

Prze ra ża ją ca jest bez czel ność tej gru py w nisz cze niu na -
szej na ro do wej kul tu ry oraz pro mo cji Po la ków ja ko an ty se -
mi tów. To ten den cyj nie pi sa ne książ ki, jak choć by „Ma lo wa ny
ptak” au tor stwa Je rze go Ko siń skie go, by łe go part ne ra Mar -
ty ny Li siec kiej -Klinz. To by ła pra cow ni ca Urzę du Wo je wódz -
kie go w Ka to wi cach, któ ra w 1990 ro ku otrzy ma ła na wet ty tuł
Miss Biz ne su. A pra sa za chwy ca ła się jej zdol no ścia mi fi nan -
so wy mi. Rok po za ło że niu Pro sper Bank wy emi to wał ak cje,
któ re zna la zły chęt nych na byw ców. Je go ka pi tał był nie wiel -
ki – kil ka mi lio nów zło tych, a kre dy tów udzie la no z na ru sze -
niem za sad ban ko wych. Już w 1992 r. NBP za wie sił dzia ła-
nie za rzą du Pro sper Ban ku i mia no wał je go ko mi sa rycz ne -
go nad zor cę. Osta tecz nie z od sie czą przy był Kre dyt Bank,
dzię ki fi nan so we mu wspar ciu NBP. W 1994 r. Mar ty nę Li -
siec ką -Klinz aresz to wa no pod za rzu tem na ra że nia Pro sper
Ban ku na stra tę po nad 50 mld ów cze snych zło tych oraz
przyj mo wa nia ła pó wek od biz nes me nów ubie ga ją cych się o
kre dy ty. Jej wspól nik Je rzy Ko siń ski w 1991 ro ku po peł nił sa -
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mo bój stwo w swo im miesz ka niu w No wym Jor ku. Czy ta kie
dzie ła jak książ ka „Ma lo wa ny ptak” i prze kręt fi nan so wy z
Pro sper Ban kiem to nie jest skraj ny kul tu ro wy i fi nan so wy
an ty po lo nizm?

Przy kła dów nie mo ral nej ko lu zji jest tak wie le w co dzien -
nej pra sie, że tyl ko na ro do wy rząd mo że ochro nić Po la ków
przed ta ki mi ata ka mi an ty po lo ni zmu. W imię po sza no wa nia
praw wła sno ści jed nost ki oraz ochro ny przed gra bie żą mie -
nia pry wat ne go i pań stwo we go. Nie moż na od bu do wać go -
spo dar ki kra ju, kie dy je ste śmy pod sta łym ata kiem gru py
wła dzy jed nej z mniej szo ści na ro do wych czy et nicz nych za -
miesz ka łych na te re nie Pol ski.
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Przy czy nek 5. Ko rup cja nisz czy na ród

Ko rup cja w po li ty ce jest kosz tow na, po nie waż przez
sko rum po wa ny sys tem wy bor czy ma my pla gę złych po -
li ty ków

Po trzech la tach po by tu w Pe ru (1982-1984) wró ci łem do
Ka na dy, ku pi łem no wy dom i za ją łem się od bu do wą mo jej
fir my, któ ra przez brak in wen cji pod upa dła w cza sie mo jej
nie obec no ści. Ale bar dzo tę sk ni łem za Pe ru. A to dla te go, że
ży łem tam jak król ze wspar ciem pra cow ni ków, któ rzy ni gdy
nie by li ska że ni ani so cja li zmem, ani ko mu ni zmem. W prak -
ty ce ozna cza ło to, że zgod nie ze sta rą kul tu rą, któ ra do dziś
ist nie je w więk szo ści kra jów, moi pra cow ni cy wie rzy li, że je -
śli ich szef, czy li ich li der, ma do brze, to im też bę dzie do -
brze. A więc nie tyl ko by łem przez mo ich pra cow ni ków
trak to wa ny z naj wyż szym sza cun kiem, ale tak że czu łem się
bez piecz ny, po nie waż każ dy pra cow nik dbał o biz nes. Każ -
dy na swój spo sób. Do te go stop nia, że czę sto za nim coś
po wie dzia łem, to już to by ło zro bio ne. To by ło cał kiem in ne
od kul tu ry pra cow ni ków wy cho wa nych w ko mu ni zmie, któ -
rzy czę sto, je śli tyl ko zro zu mie li ja kiś pro blem, to uwa ża li już,
że ich pra ca zo sta ła wy ko na na. Dla te go mo głem spo koj nie
wró cić do Ka na dy, bo w mo ich pe ru wiań skich fir mach zo sta -
wi łem sil ne, prze szko lo ne ze spo ły, któ re sa me mo gły so bie
dać ra dę z co dzien ny mi wy zwa nia mi biz ne su.

Rok po mo im wy jeź dzie z Pe ru do sta łem pro po zy cję ob -
ję cia sta no wi ska gu ber na to ra pro win cji Lo re to z lo ka li za cją
jej sto li cy w mie ście Iqu itos. Je śli cho dzi o te ren, jest to naj -
więk sza pro win cja w Pe ru, głów nie tro pi kal ny ob szar dżun -
gli ama zoń skiej. Ob szar 369.000 km kwa dra to wych to jed na
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trze cia Pe ru. Ob szar więk szy od 323.000 km kw. te ry to rium
Pol ski. Za miesz ka ny przez mniej wię cej mi lion lu dzi, w tym
kil ka na ście szcze pów in diań skich, róż nią cych się ję zy ka mi,
kul tu rą, a na wet fi zycz nym wy glą dem. Sto li cą pro win cji jest
dro gie, bied ne, ale we so łe mia sto Iqu itos.

Czło wiek, któ ry był wte dy gu ber na to rem pro win cji, chciał
zre zy gno wać z te go sta no wi ska, aby za jąć się swo ją fa bry -
ką ma ka ro nów, któ ra by ła bli sko ban kruc twa pod glo bal nym
ata kiem ni skich cen z im por tu. Sta no wi sko gu ber na to ra pro -
win cji jest mia no wa ne przez Mi ni ster stwo Pre zy den ta z rzą -
du cen tral ne go. A więc w tej spra wie na je sie ni 1986 ro ku
przy je chał do mnie do Ka na dy pe ru wiań ski mi ni ster z dwoj -
giem asy sten tów, z któ rych je den świet nie mó wił po pol sku,
po nie waż ukoń czył stu dia in ży nie ryj ne w Szcze ci nie. Ofer ta
sta no wi ska gu ber na to ra by ła dla mnie in te re su ją ca i cie ka -
wa, ale ją sta now czo od rzu ci łem. Trzej pa no wie od je cha li z
ni czym. Od rzu ci łem ją dla te go, że wa run kiem, abym zo stał
gu ber na to rem pro win cji Lo re to, by ła ko rup cja.

Otóż lo kal na lud ność ogrom nym wy sił kiem wy wal czy ła,
aby po zo sta wiać w pro win cji Lo re to pro cent do cho dów od
wy do by cia ro py naf to wej przez fir my ame ry kań skie, głów nie
Oc ci den tal Pe tro leum. W 1986 ro ku by ło to oko ło 50 mi lio -
nów do la rów rocz nie. Zna ne ja ko „Pe tro -Ka non”. By ły to pie -
nią dze do dys po zy cji gu ber na to ra na roz wój pro win cji. W
za mian za sta no wi sko gu ber na to ra mo im obo wiąz kiem mia -
ło by być prze ka za nie po ło wy tych pie nię dzy w go tów ce w rę -
ce cen tral nej ad mi ni stra cji w Li mie.

Na ko niec by ła krót ka roz mo wa w ka wiar ni w To ron to. Mi -
ni ster przed sta wił pod sta wo wy wa ru nek ofer ty, a ja po wie -
dzia łem, że ja ko gu ber na tor te go nie zro bię. Po wie dział mi
wte dy wprost – „To my cię za bi je my”. I to był ko niec te ma tu.
Kil ka mie się cy po tem w cza sie mo jej wi zy ty w Iqu itos ten że
mi ni ster, z wdzięcz no ści za mo ją go ścin ność w cza sie je go
wi zy ty w Ka na dzie, wrę czył mi wiel ki dy plom uzna nia za mój
udział w roz wo ju pro win cji Lo re to. Do dam tyl ko, że kie dy zaś
je go par tia APRA prze gra ła na stęp ne wy bo ry, na pi sał do
mnie list z proś bą o pra cę.

Czte ry la ta póź niej, w be to no wym bu dyn ku, gdzie mie ści -
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ły się biu ra gu ber na to ra, któ ry fak tycz nie był „słu pem” władz
cen tral nych, w nie dzie lę, a więc w dzień wol ny od pra cy, wy -
buchł na gle wiel ki po żar. Ogień po chło nął wszyst kie ar chi -
wa do ku men tu ją ce je go dzia łal ność przez okres czte rech lat,
aż do cza su prze ka za nia wła dzy ko lej nej par tii, któ ra wy gra -
ła na stęp ne wy bo ry. Wy bu chły z te go po wo du w mie ście Iqu -
itos po waż ne za miesz ki ulicz ne, a po li cja nie for tun nie za bi ła
dwo je lu dzi. W rocz ni cę ich śmier ci i tych wy da rzeń na wie -
lu do mach w Iqu itos po wie wa ją czar ne fla gi.

Ja ko kan dy dat na pre zy den ta RP by łem pod da ny pró bie
ko rup cji pod ko niec pierw szej tu ry wy bo rów w 1990 ro ku. Za -
dzwo nił do mnie śp. Ro man Sam sel, któ ry mi przed tem po -
ma gał w pra cy nad książ ką „Świę te Psy”. Był bar dzo
zde ner wo wa ny i prze ję ty. I za py tał, czy mógł by się ze mną
zo ba czyć w czte ry oczy w par ku nie da le ko dwo ru w Pę ci -
cach ko ło War sza wy, gdzie wy naj mo wa łem kil ka po koi. Spo -
tka łem się z nim o zmro ku pod wiel kim drze wem. Drżą cym
gło sem po wie dział, że był u nie go oso bi sty ad iu tant pre zy -
den ta gen. Woj cie cha Ja ru zel skie go, płk Wie sław Gór nic ki.
I chce mi prze ka zać, że od cho dzą cy pre zy dent jesz cze ma
zło to w swo jej kan ce la rii i chęt nie by mi je dał za to, że bym
„do brze” się wy po wia dał o sta nie wo jen nym, któ rym przez
dwa la ta ter ro ry zo wał Pol skę. Po czu łem się tym wiel ce ob -
ra żo ny. Nie by łem pe wien, czy to nie by ła pro wo ka cja wro -
giej mi „Ga ze ty Wy bor czej”. Ale zna łem Sam se la na ty le, że
my śla łem, że chy ba mó wił praw dę. Wi dzia łem, że był nad
wy raz prze stra szo ny tym, co mó wił. Oczy wi ście zi gno ro wa -
łem tę ofer tę. Na wet nie spy ta łem, ile te go zło ta by ło. Nie by -
ło ce ny, za któ rą moż na by ło mnie ku pić!

W 1992 ro ku ja ko li der Par tii „X” by łem za pro szo ny na
ban kiet w am ba sa dzie Chiń skiej Re pu bli ki Lu do wej w War -
sza wie. Ja kie by ło mo je zdzi wie nie, kie dy zo ba czy łem, że
za pro sze ni go ście to głów nie ca łe kie row nic two par tii by łej
no men kla tu ry ko mu ni stycz nej, czy li So ju szu Le wi cy De mo -
kra tycz nej. Przed ban kie tem w głów nej sa li am ba sa dy, któ -
ra mia ła pięk ną mar mu ro wą pod ło gę, z uśmie chem pod szedł
do mnie szef związ ko wej cen tra li OPZZ Al fred Mio do wicz w
ce lu to wa rzy skiej roz mo wy. Za pra szał mnie do swo je go do -
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mu na „wspól ne go to wa nie” obia du. Na stęp nie za po znał
mnie ze sto ją cym po środ ku sa lo nu by łym pre mie rem PRL
Mie czy sła wem Ra kow skim, dru gą oso bą po pre zy den cie
Woj cie chu Ja ru zel skim (a wie lu uwa ża, że by ło od wrot nie).
A Ra kow ski w cza sie grzecz no ścio wej ze mną roz mo wy gło -
śno krzyk nął – „Olek, chodź że tu taj, za po znam cię z Ty miń -
skim”. Pod szedł do nas mło dy czło wiek, sku lo ny jak zbi ty
pies i bo jaź li wie, bez sło wa po dał mi rę kę i szyb ko się zwi -
nął.

Tak po zna łem mło de go li de ra SLD, póź niej sze go pre zy -
den ta RP przez dwie ka den cje. Wte dy jesz cze nie wie dzia -
łem, że Ra kow ski i Kwa śniew ski by li wspól ni ka mi
PRL-owskiej spół ki „In ter ster”. Ta spół ka jesz cze przed 1989
ro kiem sko rzy sta ła z ogrom nych sum bez zwrot nych po ży -
czek, któ re po cho dzi ły z Mi ni ster stwa Spor tu, gdzie Kwa -
śniew ski był mi ni strem. W cza sie wy bo rów w 1990 ro ku
do sta łem od „So li dar no ści” w Gdań sku do ku men ty po twier -
dza ją ce, że lu dzie bli scy Alek san dra Kwa śniew skie go na
krót ko przed wy bo ra mi pre zy denc ki mi w 1990 ro ku, za aran -
żo wa li wpła tę du żej su my na ko rzyść kam pa nii Le cha Wa łę -
sy.

Mój in stynkt i prze czu cie nie po zwa la ły na współ pra cę z
ludź mi, któ rzy, jak to wy ka za ły do brze udo ku men to wa ne sej -
mo we wy po wie dzi, gra bi li pol skie pań stwo. Oni nie są zło -
dzie ja mi tyl ko dla te go, że mie li więk szość gło sów w Sej mie.
Dla te go w 1994 ro ku nie od po wie dzia łem na oso bi ste za pro -
sze nie do po li tycz nej współ pra cy ze stro ny Alek san dra Kwa -
śniew skie go i Lesz ka Mil le ra. Gdy bym na to po szedł, to dziś
był bym czło wie kiem bez ho no ru. Obec nie pra sa do no si, że
Alek san der Kwa śniew ski za „do radz two” otrzy mu je po nad
600.000 zł rocz nie od Ja na Kul czy ka, naj bo gat sze go oli gar -
chy w Pol sce.

Pa to lo gie ko rup cji są po wszech ne w kra jach, gdzie tak
jak w Pol sce nie ma moż li wo ści wy mia ny po li tycz nych elit.
Gdzie nie ma ka te go rycz ne go roz dzia łu wła dzy usta wo daw -
czej, wy ko naw czej i są dow ni czej. Muszę tak że do dać brak
wol nych me diów, po nie waż ta „czwar ta” wła dza w Pol sce za -
cho wu je się ha nieb nie, kry jąc fak tycz nie sko rum po wa nie po -
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zo sta łych władz. A te wła dze, za ję te ko rup cją, nie ma ją już
cza su ani po my ślun ku na zaj mo wa nie się roz wo jem kra ju.
Jest do brze udo ku men to wa ny sym bio tycz ny zwią zek wła -
dzy i me diów. Dla te go dzien ni ka rze me diów głów ne go nur -
tu w Pol sce cał ko wi cie stra ci li spo łecz ne za ufa nie. Po la cy
sta li się nie uf ni i wręcz wro dzy przed sta wi cie lom wszel kich
me diów. I słusz nie, po nie waż ci dzien ni ka rze, któ rych stać
by ło na obiek ty wizm, szyb ko skoń czy li ka rie ry i nie mo gli
wię cej pra co wać w Pol sce w swo im wy uczo nym za wo dzie.

Pol ska zaj mu je czo ło we miej sca na in dek sach sko rum -
po wa nych kra jów. Dla te go wie le ro dzi mych i za gra nicz nych
in we sty cji omi ja nasz kraj. A prze cież wia do mo, że w ostat -
nich la tach ko mu ni zmu oraz w cza sie te ra pii szo ko wej Bal -
ce ro wi cza, ca ły kraj był sko rum po wa ny ukła da mi, bo tyl ko
tak moż na się by ło wte dy w Pol sce ob ło wić. Wła śnie dla te -
go przy zmia nie ustro ju z nie wy daj nej go spo dar ki uspo łecz -
nio nej na go spo dar kę wol no ryn ko wą, pań stwo po win no tę pić
ko rup cję z wi go rem. Bo ko rup cja szko dzi dwóm pod sta wo -
wym wa run kom wszel kie go roz wo ju – po sza no wa niu praw
oby wa tel skich oraz tę pie niu wszel kie go ro dza ju gra bie ży.
Przez ćwierć wie ku je ste śmy świad ka mi ogrom nych afer,
któ rych au to rzy do dziś cie szą się cał ko wi tą bez kar no ścią.
Tyl ko nie licz ni do sta li wy ro ki, a by ły one nie współ mier nie ma -
łe w re la cji do ich łu pów.

Nie bę dę tu wy li czał wszyst kich afer w Pol sce. Jest to te -
mat na osob ną książ kę. Wy star czy, że wspo mnę naj więk szą
chy ba afe rę RP – afe rę FOZZ. Mno żo no w niej pie nią dze po -
przez róż ni cę mię dzy opro cen to wa niem kont wa lu to wych a
opro cen to wa niem kont zło tów ko wych przy wy so kiej in fla cji
zło tów ki. Moż na by ło za ra biać po wy żej 60% rocz nie przy
sta łym kur sie do la ra utrzy my wa nym przez Lesz ka Bal ce ro -
wi cza.

Dzia ła nia kon tro l ne ogra ni czał sta tut FOZZ, nada ny przez
rząd Mie czy sła wa Ra kow skie go, któ ry da wał dy rek to ro wi
Fun du szu moż li wo ści pro wa dze nia nie któ rych ope ra cji w ści -
słej ta jem ni cy. Moż na by ło wte dy po tro ić w ten spo sób skra -
dzio ne i za in we sto wa ne pie nią dze. Do kład nie opi sa li to śp.
prof. Je rzy Przy sta wa oraz prof. Mi ro sław Da kow ski w książ -
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ce „Via Bank i FOZZ”, za co by li przez 14 lat cią ga ni po są -
dach. Aż do wy ro ku ska zu ją ce go ad mi ni stra to rów tej ko lo -
sal nej afe ry. W ra dzie nad zor czej FOZZ za sia dał Woj ciech
Mi siąg TW „Ja cek” (IPN), pra wa rę ka Lesz ka Bal ce ro wi cza.
W okre sie 1984-1989 wcho dził w skład Ko mi sji Pla no wa nia
przy Ra dzie Mi ni strów PRL.

Ten sam me cha nizm sy fo no wa nia pol skiej go spo dar ki był
kon ty nu owa ny jesz cze póź niej przez Bank Han dlo wy, co po -
twier dził w swym wy stą pie niu w Sej mie 17 mar ca 1995 po -
seł Woj ciech Bła siak: „Kon tro la (NIK) wy ka zu je sfał szo wa nie
bi lan su ban ku, fał szo wa nie do ku men tów ban ko wych, nie le -
gal ne ope ra cje de wi zo we etc. Sa ma kon tro lu ją ca sza cu je
stra ty po nie sio ne przez pol ską go spo dar kę w wy ni ku ope ra -
cji de wi zo wych Ban ku Han dlo we go na 5 do 10 mld do la rów
w la tach 1991-1992. Ska la strat i sto so wa ne me cha ni zmy
wy raź nie wska zu ją na ści sły zwią zek z od kry ty mi przez śp.
M. Fal zma na zja wi ska mi ra bun ko we go trans fe ro wa nia de -
wiz z Pol ski”.

W Pol sce w okre sie zmia ny ustro ju zli kwi do wa no wszel -
kie me cha ni zmy kon tro li, w ce lu mak sy mal nej gra bie ży ma -
jąt ku na ro do we go. Do dat ko wo przez li chwę i przez po dat ki
gra bio no wła snych oby wa te li. Na to miast łu pież cze fir my za -
gra nicz ne, któ re za czę ły dzia łać w Pol sce, oraz za gra nicz -
ne ban ki są od ta kich po dat ków wol ne. Już sa mo to otwie ra
wro ta na wy pływ stru mie nia ka pi ta łu z Pol ski, bez żad nych
ogra ni czeń i kon tro li. Przy sta łym kur sie do la ra na wet nie ist -
niał obo wią zek re je stra cji zy sku z pro cen tów ban ko wych, w
cza sie kie dy Bal ce ro wicz kre tyń sko, wbrew wszel kim za sa -
dom lo gi ki utrzy my wał ten sta ły kurs, przy sza le ją cej hi per -
in fla cji zło tów ki. Spo wo do wa ło to ma so wą ko rup cję, kie dy
chma ry za gra nicz nych spe ku lan tów szu ka ły Po la ków na
„słu py”, aby na tym za ro bić ła twe pie nią dze. By ła to nie sa -
mo wi ta grat ka, chy ba je dy na na świe cie, gdzie moż na by ło
w krót kim cza sie po tro ić ka pi tał bez żad ne go ry zy ka i wy sił -
ku. Ca ły czas ma my jaw ny i nie jaw ny wy pływ do cho dów i
zy sków z ty tu łu za gra nicz nej wła sno ści z Pol ski. Naj wyż szy
czas, aby ten krwo tok za trzy mać.

Han del we wnętrz ną in for ma cją rzą du do dzi siaj bez kar -
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nie ba zu je na ko rup cji, bo in for ma cje na te mat pla nów rzą -
du są bez cen ne. In we sty cje na ba zie taj nych in for ma cji nie
wy ma ga ją ry zy ka, a zy ski z ta kich in we sty cji są na szko dę
oby wa te li. Dla te go w kra jach roz wi nię tych, aby te mu za po -
biec, han del in for ma cją jest ka ral ny. To jest zdra da in te re -
sów pań stwa na szko dę je go oby wa te li. Trud ne jest to do
do pil no wa nia przy rzą dach an ty pol skiej gru py wła dzy w Pol -
sce. Tyl ko rząd na ro do wy po tra fi te mu za po biec, bo bę dzie
rzą dem pa trio tów. Ina czej człon ko wie rzą du ła two pod da ją
się po ku sie ła pó wek w za mian za in for ma cje lub prze ka zu ją
taj ne in for ma cje swo jej gru pie wła dzy, w tym et nicz nej, aby
jak naj szyb ciej do pro wa dzić do znie wo le nia na sze go na ro -
du.

W prak ty ce, czym dłu żej trwa jed na gru pa wła dzy, tym
wię cej ko rup cji. A to dla te go, że z bie giem lat po wsta ją taj -
ne, wy ra fi no wa ne, trud ne do wy kry cia, trwa łe po wią za nia
mię dzy zło dzie ja mi, po li ty ka mi i pań stwo wą ad mi ni stra cją.
Zmia na eli ty wła dzy umoż li wia ze rwa nie ta kich ma fij nych po -
wią zań. A to dla te go, że od tworze nie ta kich zło dziej skich
struk tur wy ma ga ści słej se lek cji za ufa nych lu dzi, a to zaj mu -
je wie le cza su.

Jed no jest pew ne – ko rup cja jest za wsze tam, gdzie rzą -
do wa ad mi ni stra cja ma nie kon tro lo wa ną wła dzę nad pu blicz -
ny mi pie niędz mi i ma jąt kiem na ro do wym. Dla te go trze ba
sta le uświa da miać oby wa te li, że jest to bar dzo szko dli wy fe -
no men, któ ry na le ży tę pić wspól nym wy sił kiem. Na przy kład
w ta kim bo ga tym kra ju jak USA ma ło jest rzą do wej ko rup cji.
Czę ściej zda rza się ko rup cja w pry wat nych fir mach.

O ile po wyż szy tekst czy ta się jak książ kę ty pu kry mi nał,
ko rup cja rzą do wa i pry wat na bi je każ dą pol ską ro dzi nę po
kie sze ni i jest jed ną z przy czyn ubó stwa. W mo jej oce nie,
każ da ro dzi na w Pol sce tra ci na ko rup cji co naj mniej $1000,
czy li 3000 zł rocz nie. To po ziom 10% bu dże tu rzą du RP. Je -
śli po mno żyć to przez 20 lat, jest to nie ba ga tel na su ma.

Ko rup cja w po li ty ce jest kosz tow na, po nie waż przez sko -
rum po wa ny sys tem wy bor czy ma my pla gę złych po li ty ków,
a to ha mu je roz wój go spo dar ki i tym sa mym prze kre śla przy -
szłość oby wa te li i ich dzie ci. Ko rup cja jest ra kiem żerującym
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na na ro dzie. Tyl ko pa trio tycz ny rząd wy ło nio ny z na szej eli -
ty na ro do wej mo że te mu za po biec.
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Przy czy nek 6. Obec na ad mi ni stra cja to biu -
ro kra cja

Cy wi li zo wa ny kraj nie mo że ist nieć bez ad mi ni stra cji,
ale kie dy ad mi ni stra cja sta je się wro giem oby wa te li, trze -
ba uznać, że jest ona współ win na za brak roz wo ju oraz
bie dę w kra ju i dłu żej te go nie mo że my to le ro wać

Współ cze sne pań stwo pol skie to pań stwo sła be. Jest to
pań stwo sła be, a wręcz nie po rad ne w sto sun kach z in ny mi
pań stwa mi. Pań stwo ła two ule ga ją ce ich pre sjom i na ci skom.
I sa mo ta kich pre sji i na ci sków nie po tra fią ce re ali zo wać. To
za sad ni czo ogra ni cza Pol sce moż li wo ści uczest nic twa w no -
wo cze snej woj nie eko no micznej. I jest szcze gól nie groź ne w
obec nych wa run kach na ra sta ją ce go świa to we go kry zy su go -
spo darcze go. Ale pań stwo pol skie jest rów nież sła be we -
wnętrz nie. Jest to pań stwo nie po tra fią ce szyb ko i sku tecz nie
eg ze kwo wać na swo im te ry to rium sta no wionych praw i po -
dej mo wa nych de cy zji oraz re ali zo wać wła snych po li tyk. Jest
to pań stwo nie sku tecz ne i ma ło efek tyw ne, któ re przez la ta
nie mo że so bie po ra dzić z pod sta wo wy mi pro ble ma mi. Jest
to pań stwo sil nie sko rum po wa ne, a na wet skry mi na li zo wa -
ne. Jest to wresz cie pań stwo pa no szą cej się sa mo wo li biu -
ro kra tycz nej i urzęd ni czej na każ dym szcze blu wła dzy, a przy
tym skraj nie zbiu ro kra ty zo wa ne. Ta kie sła be, nie udol ne, sko -
rum po wa ne i zbiu ro kra ty zo wa ne pań stwo jest za gro że niem
dla przy szło ści Po la ków. Z ta kim sła bym pań stwem nic nie
po radzi my w no wo cze snej woj nie eko no micz nej. A w wa run -
kach nie prze wi dy wal nych skut ków kry zy su świa to we go, ta -
kie pań stwo mo że ścią gnąć na nas trud ne do prze wi dze nia
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nie szczę ścia.
Za sad ni czą przy czy ną sła bo ści współ cze sne go pań stwa

pol skie go jest oku pa cja we wnętrz na, a w kon se kwen cji brak
au ten tycz nych pol skich elit po li tycz nych i li de rów. Ta oku pa -
cja we wnętrz na jest pod trzy my wa na po li tycz nie przez te sa -
me sa mo zwań cze par tie wy ro słe z „okrą głe go sto łu”. Jest to
moż li we dzię ki ce lo wo wpro wa dzo nej i utrzy my wa nej wy bor -
czej or dy na cji pro por cjo nal nej w wy bo rach do Sej mu, dzię ki
eli tom, któ re sta le prze bie ra ją się w in ne ko stiu my po li tycz -
ne. Te eli ty i ich par tie ni gdy nie mia ły na ce lu do bra Pol ski i
Po la ków. Dla te go trak to wa ły i trak tu ją Pol skę, i pol skie pań -
stwo, jak za staw czer wo ne go suk na, któ re moż na dla sie bie
wy ry wać i wy dzie rać. Dla te go za raz po doj ściu do wła dzy te
eli ty i ich par tie trak tu ją pań stwo i wszel kie in sty tu cje pu blicz -
ne jak łup do po dzia łu. Łup w po sta ci lu kra tyw nych sta no -
wisk, sy ne kur, apa na ży, na gród, pre mii czy wo ja ży za gra nicz-
nych. Łup dla par tyj nych ko le siów, ich krew nych i zna jo mych.
A kom peten cje, kwa li fi ka cje i do świad cze nie za wo do we? A
kto by się tym przej mo wał. Trze ba rwać i wy dzie rać suk no,
pó ki coś jesz cze na pol skim sto le zo sta ło. I wszyst ko to się
dzie je na po zio mie rzą du, mi ni sterstw, spół ek Skar bu Pań -
stwa, in sty tu cji cen tral nych, te le wi zji i ra dia, wo je wo dów,
urzę dów mar szał kow skich, itp., itd. Łu pem pa da do 50 ty się -
cy lu kra tyw nych naj wyż szych sta no wisk w ad mi ni stra cji pu -
blicz nej.

Wa run kiem od bu do wy si ły pol skie go pań stwa, po zmia nie
Kon sty tu cji RP na rząd pre zy denc ki,  jest prze pro wa dze nie
wol nych wy bo rów, któ re umoż li wią wy ło nie nia au ten tycz nych
na ro do wych elit po li tycz nych. Wol ne wy bo ry prze pro wa dzo -
ne dzię ki or dy na cji więk szo ścio wej JOW po zba wią wła dzy
uzur pa tor skie pseu do eli ty i sa mo zwań cze par tie. Umoż li wią
po zy tyw ną se lek cję no wej kla sy po li tycz nej i jej no wych przy -
wód ców na ro do wych. Na po cząt ku tak wy bra ny Sejm bę dzie
jak nie do świad czo ny mło dzie niec ale z do brą za po wie dzią
na przy szłość. 

Otwo rzy to dro gę do bu do wy sil nej i spraw nej cen tral nej
ad mi ni stra cji pań stwo wej. Pań stwo pol skie mu si stać się go -
spo da rzem swo jej na ro do wej wła sno ści. Aby ta pu blicz na
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wła sność nie by ła przed mio tem biu ro kra tycz nej ko rup cji, roz -
kra da nia przez par tyj ne si twy i za rzą dza nia bez gło wy. I aby
by ła ak tyw nym go spo dar czo ka pi ta łem na ro do wym. To wy -
ma ga, zgod nie z kon cep cją pol skie go eko no mi sty Alek san -
dra Ję drasz czy ka, po wo ła nia trzech no wych in sty tu cji
go spo dar czych. Dwóch no wych in sty tu cji skar bo wych – in -
sty tu cji Skar bu Pań stwa i in sty tu cji Pro ku ra to rii Ge ne ral nej. I
jed nej in sty tu cji pro gra mo wa nia po li ty ki go spo dar czej pań -
stwa – Mi ni ster stwa Go spo dar ki.

In sty tu cją Skar bu Pań stwa bę dzie na no wo zor ga ni zo wa -
ne Mi ni ster stwo Skar bu Pań stwa. Mi ni ste rial ny Skarb Pań -
stwa skon cen tru je w swo im rę ku wszel ką pań stwo wą wła s-
ność go spo dar czą; ak cje i udzia ły w fir mach, ban kach i
przed się wzię ciach, nie ru cho mo ści i ru cho mo ści go spo dar cze
oraz fi nan so we wpły wy i zo bo wią za nia z ich ty tu łu. Nie mo -
że być już da lej tak, że pie nią dze ze sprze da ży pań stwo we -
go ma jąt ku idą na wy dat ki bu dże to we. I w ten spo sób
prze ja da się na ro do wy do ro bek. I krad nie się przy szłość nas
sa mych i na szych dzie ci. Pie nią dze ze sprze da ży ma jąt ku,
ak cji czy udzia łów tych firm, któ re są mniej po trzeb ne lub
wręcz zbęd ne, mu szą iść na two rze nie no we go ma jąt ku czy
za kup ak cji czy udzia łów tych firm, któ re są pol skie mu pań -
stwu bar dziej po trzeb ne. Skarb Pań stwa ma skon so li do wać
pań stwo wy ka pi tał i uży wać go wresz cie ja ko bro ni w woj nie
eko no micz nej. Skarb Pań stwa nie mo że, tak jak obec nie,
spra wo wać fik cyj ne go nad zo ru nad wła sno ścią pań stwo wą.
Czy li za po śred nic twem de le go wa nych do rad nad zor czych
firm i ban ków urzęd ni ków mi ni ste rial nych i par tyj nych no mi -
na cji swych ko le gów, zna jo mych i krew nych. Bo czy ni z wła -
sno ści pań stwo wej, wła sność ni czy ją. Bo to jest bez po śred-
nim źró dłem ko rup cji, kra dzie ży i nie udol no ści. Mi ni ster stwo
Skar bu Pań stwa bę dzie ob sa dzać przed sta wi cie li Skar bu wy -
łącz nie spo śród osób wy se lek cjo no wa nych przez sej mo wą
ko mi sję skar bu i za twier dzonych imien nie przez Sejm. Bę dą
to naj wy bit niej si pol scy biz nes me ni, me ne dże ro wie i na ukow -
cy, tak z kra ju, jak z za gra ni cy. Bę dą oni skła dać co rocz nie
imien ne spra woz da nia ze swej dzia łal no ści przed sej mo wą
ko mi sją skar bu. I na wnio sek Mi ni ster stwa Skar bu od wo łać
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ich mo że imien nie wy łącz nie Sejm. I to do nich, a nie do Mi -
ni ster stwa Skar bu i je go urzęd ni ków, bę dzie na le żał wy bór
pre ze sów, dy rek to rów i za rzą dów firm i ban ków z udzia łem
Skar bu Pań stwa.

Pro ku ra to ria Ge ne ral na bę dzie nie za leż ną od Mi ni ster -
stwa Skar bu in sty tu cją praw ne go nad zo ru i kon tro li go spo -
da ro wa nia mie niem, ak cja mi i udzia ła mi Skar bu Pań stwa.
Pre ze sa i za stęp ców pre ze sa Pro ku ra to rii po wo ły wać bę dzie
i od wo ły wać, na wnio sek pre mie ra, Sejm. Pro ku ra to ria zaj -
mie się ści ga niem wszel kich prze stępstw i wy kro czeń prze -
ciw ko Skar bo wi Pań stwa. Za rów no te raź niej szych, jak i
prze szłych. Prze stęp stwa prze ciw ko Skar bo wi Pań stwa zo -
sta ną uzna ne za nie pod le ga ją ce przedaw nie niu. Umoż li wi to
Pro ku ra to rii Ge ne ral nej przede wszyst kim ści ga nie gra bie ży
i zło dziej stwa do tych cza so wej pry wa ty za cji. I to od koń ca lat
80. XX wie ku po czy na jąc. 

Ale Skarb Pań stwa bę dzie je dy nie szu kał naj lep szych
spo so bów re ali za cji na ro do wej po li ty ki prze my sło wej, a sze -
rzej go spo dar czej. A ta na ro do wa po li ty ka prze my sło wa bę -
dzie two rzo na przez na no wo zor ga ni zo wa ne Mi ni ster stwo
Go spo dar ki. Mi ni ster stwo Go spo dar ki mu si stać się ope ra -
cyj nym cen trum pro gra mo wania roz wo ju go spo dar cze go.
Mu si stać się szta bem ge ne ralnym w no wo cze snej woj nie
eko no micz nej. W woj nie o od zy ska nie wła snych ryn ków zby -
tu i woj nie o po zy ski wa nie ze wnętrz nych ryn ków zby tu. W tej
woj nie mu si przy tym nie tyl ko ści śle współ pra co wać z wła -
sną ar mią eko no micz ną – pol ską go spo dar ką, ale jej efek -
tyw nie słu żyć. Od Mi ni ster stwa Skar bu Pań stwa i wła sne go
rzą du po czy na jąc, przez pol skie fir my i ban ki, po sa mo rzą dy
lo kal ne i re gio nal ne, a na pol skich oby wa te lach koń cząc. To
mu si być ści sła współ pra ca i dzia łal ność jed no znacz nie pod -
po rząd ko wa na za ra bia niu pie nię dzy przez pol skie fir my. Mu -
si im słu żyć, zbie ra jąc od nich in for ma cje, uzgad nia jąc
roz wią za nia i prze ka zu jąc in for ma cje. Eko no micz ny sztab ge -
ne ral ny mu si w tej no wo cze snej woj nie mieć świet nie zor ga -
ni zo wa ne i kom pe tent ne za ple cze na uko we i ba daw cze.
Zdol ne do nie ustan nej ana li zy sta le zmie nia ją cej się sy tu acji
go spo dar czej w kra ju i na świe cie. I wresz cie sztab ge ne ral -
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ny pol skiej go spo dar ki mu si mieć w tej no wo cze snej woj nie
eko no micz nej roz bu do wa ne służ by wy wiadow cze i kontr wy -
wia dow cze. Pol skie pań stwo mu si prze stać wresz cie uży wać
na ma so wą ska lę służb do in wi gi la cji wła snych oby wa te li. Bo
to nie oni są je go wro ga mi. Służ by wy wia dow cze i kontr wy -
wia dow cze, za rów no cy wil ne, jak i woj sko we, po win ny skon -
cen tro wać swo ją dzia łal ność na wy wia dzie i kontr wy wia dzie
go spo dar czym. Tak w kra ju, jak i po za je go gra ni ca mi. 

Za sad ni czych zmian wy ma ga ca ła ad mi ni stra cja pań stwo -
wa. Pol scy ko mu ni ści przez la ta swo ich rzą dów zbu do wa li
biu ro kra cję pań stwo wą na wzór ro syj ski. 125 lat ro syj skie go
za bo ru oraz 45 lat so wiec kiej do mi na cji umoc ni ły w pol skiej
ad mi ni stra cji tę za bor czą kul tu rę. Jest to biu ro kra cja iście bi -
zan tyj ska, do bie ra na nie na za sa dach me ry to rycz nych kwa -
li fi ka cji, lecz we dług przy na leż no ści kli ko wej lub wręcz
ro dzin nej. Ma po czu cie wyż szo ści wo bec pol skie go spo łe -
czeń stwa czy wręcz nim po gar dza. Sta le się roz ra sta, two -
rząc ko lej ne dziw ne sta no wi ska i ich uza sad nie nie. Jest sil ne
sko rum po wa na, a ła pów ki są na po rząd ku dzien nym, zaś de -
frau da cje zja wi skiem dość czę stym. Jest to biu ro kra cja, któ -
ra blo ku je wszel kie zmia ny na lep sze i roz wój. Sys tem
biu ro kra cji zbu do wa ny przez ko mu ni stów jest naj więk szym
wro giem wzro stu, mo der ni za cji i wpro wa dze nia Pol ski z suk -
ce sem w XXI wiek. Ten sys tem biu ro kra cji nie tyl ko prze trwał
po 1989 ro ku, ale jesz cze się umoc nił. Wy ra zem te go jest gi -
gan tycz ny roz rost biu ro kra cji. Licz ba urzęd ni ków ad mi ni stra -
cji pu blicz nej wzro sła z bli sko 160 tys. w 1990 ro ku, do po nad
460 tys. w 2011 ro ku.

Ta biu ro kra cja pu blicz na jest po zba wio na po li tycz nej kon -
tro li i nad zo ru ze stro ny obec nych par tii i ich elit po li tycz nych
oraz li de rów. Pusz czo no ją sa mo pas. Więc ro bi, co chce.
Roz ra sta się, jak chce, i do bie ra się, jak chce. Ko rum pu je się,
jak chce, i krad nie, jak chce. Sło wo „ad mi ni stra cja” ozna cza
dla więk szo ści Po la ków „ko rup cja i zło dziej stwo”. Nie ustan -
nie pro du ku je wiel ką licz bę ustaw, roz po rzą dzeń, za rzą dzeń
i in nych prze pi sów wy ko naw czych. Biu ro kra cja two rzy przy
tym prze pi sy ta kie, ja kie są dla niej wy god ne, i in ter pre tu je je
tak, jak dla niej wy god nie. Ma wła dzę ad mi ni stra cyj ną nad
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oby wa te lem, któ ra jest al bo bar dzo sła bo kon tro lo wa na, al -
bo w ogó le nie kon tro lo wa na. Oby wa te le sta li się dla niej
przed mio tem, któ ry ma jej być po moc ny. To nie urzęd ni cy ma -
ją im słu żyć, ale oni ma ją słu żyć urzęd ni kom. Dla tej roz pa -
sa nej i py szał ko wa tej biu ro kra cji, oby wa tel to prze stęp ca,
któ re go jesz cze nie zła pa no. Oby wa te le zo sta li wręcz wy da -
ni na łup po zba wio nej nad zo ru i kon tro li ro dzi mej biu ro kra cji.
Wi dać to zwłasz cza na sty ku ad mi ni stra cji i go spo dar ki, a w
szcze gól no ści funk cjo no wa nia ma łych i śred nich firm pry wat-
nych. Są one bez sil ne i bez bron ne wo bec wręcz utrud nia ją -
cych pro wa dze nie dzia łal no ści go spo dar czej dzia łań Urzę -
dów Skar bo wych i ZUS-u, w tym i ich czę sto ad mi ni stra cyj-
nych nad użyć łu pież czych czy wręcz kry mi nal nych prze -
stępstw. Je śli Pol ska chce mieć szan se na wal kę o go dzi wą
po zy cję w Eu ro pie i świe cie, mu si się za wszel ką ce nę po -
zbyć tej biu ro kra cji. 

Aby to zro bić, trze ba tę roz pa sa ną i sa mo wol ną biu ro kra -
cję, któ ra sta ła się już pań stwem w pań stwie, prze kształ cić
w spraw ną ad mi ni stra cję pu blicz ną. Pierw szym i naj waż niej -
szym kro kiem jest ści słe pod po rząd ko wa nie i kon tro la biu ro -
kra cji pu blicz nej przez de mo kra tycz nie wy ło nio ne no we eli ty
po li tycz ne. Tyl ko po li tycz ni re pre zen tan ci na ro du mo gą sta -
no wić o ce lach pań stwa i je go in sty tu cji. Urzęd ni cy i urzę dy
wszyst kich szcze bli i ob sza rów są wy łącz nie po to, aby sku -
tecz nie, spraw nie i bez zbęd nej zwło ki te ce le re ali zo wać. A
do pry wat nych przed się bior ców na le ży two rze nie bo gac twa.
Ad mi ni stra cja nie po win na im prze szka dzać.

W ce lu po li tycz ne go pod po rząd ko wa nia i kon tro li mu si być
prze pro wa dzo na szcze gó ło wa ana li za ce lów i za kre sów dzia -
ła nia oraz pro ce dur i prze pi sów ad mi ni stra cyj nych od mi ni -
sterstw i urzę dów cen tral nych po czy na jąc. W pierw szym
rzę dzie na le ży zli kwi do wać wiel ką licz bę zbęd nych lub szko -
dli wych spo łecz nie ustaw. W ko lej nym po su nię ciu na le ży zli -
kwi do wać zbęd ne in sty tu cje czy ich zbęd ne ko mór ki
or ga ni za cyj ne. Pol skie pań stwo mu si zro bić ge ne ral ny prze -
gląd ce lo wo ści ist nie nia i za kre su dzia ła nia wszyst kich swo -
ich in sty tu cji. Rów no le gle mu si to być ge ne ral ny prze gląd
kadr urzęd ni czych i ich kie row nictw, wraz z ich oce ną. W kon -
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se kwen cji mu si dojść do głę bo kiej re for my ca łej ad mi ni stra -
cji pol skie go pań stwa.

W opar ciu o no wą or ga ni za cję ad mi ni stra cji i do ko na ny
prze gląd oraz oce nę kadr urzęd ni czych i ich kie row nictw, do -
ko na na być mu si głę bo ka re duk cja licz by za trud nio nych
urzęd ni ków. Au to ma tycz ne ob ci na nie eta tów o 30 czy 50%
w każ dej in sty tu cji nie ma żad ne go sen su. Nic to nie uspraw -
ni, a po ja kimś cza sie i tak sy tu acja co naj mniej wró ci do
punk tu wyj ścia. No we pro ce du ry i prze pi sy mu szą za pew nić
peł ną przej rzy stość do bo ru urzęd ni ków i ich awan sów. Po to,
aby roz bić ist nie ją ce kli ki i si twy oraz unie moż li wić po wsta -
wa nie no wych. 

I rów no cze śnie mu si dojść do zna czą cej wy mia ny lu dzi w
sa mych in sty tu cjach ad mi ni stra cji i ich kie row nic twach. Uczci -
wość i fa cho wość po win ny być pod sta wowy mi kry te ria mi w
no wej po li ty ce per so nal nej. Mu si być wpro wa dzo na peł na od -
po wie dzial ność oso bi sta urzęd ni ków za błęd ne de cy zje.
Urzęd nik mu si od po wia dać za swo je de cy zje oso bi ście. I po -
no sić oso bi stą od po wie dzial ność, i praw ną, i fi nan so wą, i
dys cy pli nar ną. 

Po za po li tycz nym pod po rząd ko wa niem i kon tro lą ad mi ni -
stra cji pu blicz nej, nie zbęd ne jest wzmoc nie nie i uprosz cze -
nie pro ce dur kon tro li są do wej. Cho dzi o to, aby dać
oby wa te lo wi szyb ką i sku tecz ną moż li wość do cho dze nia
swo ich ra cji w dro dze ad mi ni stra cyj ne go po stę po wa nia są -
do we go.

Cy wi li zo wa ny kraj nie mo że ist nieć bez ad mi ni stra cji, ale
kie dy ad mi ni stra cja sta je się wro giem oby wa te li, trze ba
uznać, że jest ona współ win na za brak roz wo ju oraz bie dę w
kra ju i dłu żej te go nie mo że my to le ro wać.
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Przyczynek 7. Dwa warunki rozwoju

Konieczne jest tylko spełnienie dwóch strategicznych
warunków, aby stworzyć mocne podstawy do odbudowy
i rozwoju kraju. Pierwszym warunkiem jest poszanowa-
nie praw obywatelskich, a drugim warunkiem uniemożli-
wienie wszelkich grabieżczych praktyk

Moż na mno żyć mniej lub bar dziej roz bu do wa ne i szcze -
gó ło we pro gra my po li tycz ne i go spo dar cze. Nie mam do ta -
kiej pra cy ze spo łu fa cho wych lu dzi do po mo cy. I nie jest to
ko niecz ne na obec nym eta pie do pla no wa nia stra te gii roz -
wo ju Pol ski. Ko niecz ne jest tyl ko speł nie nie dwóch stra te gicz -
nych wa run ków, aby stwo rzyć moc ne pod sta wy do od bu do wy
i roz wo ju kra ju. Pierw szym wa run kiem jest po sza no wa nie
praw oby wa tel skich, a dru gim wa run kiem unie moż li wie nie
wszel kich gra bież czych prak tyk. Te dwa wa run ki sfor mu ło wał
je den z mo ich ulu bio nych eko no mi stów, Ame ry ka nin nor we -
skie go po cho dze nia, prof. Man cur Ol son (1932-98). Je go
ostat nia książ ka – „Wła dza i do bro byt – bez ko mu ni stycz nej
i ka pi ta li stycz nej dyk ta tu ry”, po głę bi ła mo je prze ko na nie, że
Pol ska mo że być sil na i wol na. Że mi mo trud nej sy tu acji go -
spo dar czej, jest moż li wość zej ścia z dro gi klę ski na dro gę do -
bro by tu.

Je śli te dwa wa run ki są sta le speł nia ne, to lu dzie sa mi so -
bie wy pra cu ją do bro byt. Te dwa wa run ki wy star czą, by za -
pew nić, iż Pol ska nie bę dzie tyl ko ryn kiem zby tu dla
pro duk tów i usług z za gra ni cy i ryn kiem ro dzi mej ta niej si ły
ro bo czej. Bę dzie mieć peł ny za kres ryn ków, w tym ryn ki ka -
pi ta ło we, któ re przy cią gną pro duk tyw ne i in no wa cyj ne in we -
sty cje za gra nicz ne. Tyl ko wte dy Pol ska bę dzie mia ła
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moż li wo ści, aby stać się kra jem, któ ry ma szan se na roz wój
go spo dar czy i do bro byt swo ich oby wa te li.

Naj waż niej szym wa run kiem jest to, że jak po wie trze i słoń -
ce, po trzeb na jest wol ność. Wol ność dzia ła nia i prze ciw sta -
wie nie się dra pież nym prak ty kom grup mniej szo ścio wych w
kra ju i dra pież nym prak ty kom grup ka pi ta ło wych oraz po li -
tycz nych z za gra ni cy. Te dra pież ne prak ty ki kra jo we to przede
wszyst kim ro dzi me si twy ukła dów post ko mu ni stycz nych, mo -
no po le grup za wo do wych (ko mor ni cy, no ta riu sze, ad wo ka ci),
si twy gru py wła dzy są dow ni czej i pro ku ra tor skiej, lo kal ne i re -
gio nal ne kli ki wła dzy par tyj nej, re sor to we i in sty tu cjo nal ne si -
twy po li tycz ne i biu ro kra tycz ne, od urzę dów skar bo wych i
zu sow skich po czy na jąc, czy też wresz cie wspo ma ga na przez
swo ich ziom ków z za gra ni cy ma ła ży dow ska gru pa wła dzy
me dial nej i po li tycz nej. Ta ostat nia gru pa jest naj bar dziej
szko dli wa, po nie waż ona już umoc ni ła in sty tu cjo nal nie swo -
ją wła dzę w Pol sce. Za gra nicz ne prak ty ki gra bież cze wy ni -
ka ją za sad ni czo z wa run ków, ja kie są im stwa rza ne przez
ro dzi me sko rum po wa ne i sko lo ni zo wa ne umy sło wo pseu do -
eli ty wła dzy.

Mło dy eko no mi sta Man cur Ol sen w po dró ży do Eu ro py w
1950 ro ku za dał so bie py ta nie, dla cze go wte dy kwitł roz wój
pod bi tych Nie miec, a zwy cię ską An glię gnę bił go spo dar czy
za stój. Na to py ta nie od po wie dział do pie ro w 1982 ro ku w
swo jej książ ce „Wzlot i upa dek na ro dów”. Otóż M. Ol sen od -
krył, że w każ dym ludz kim spo łe czeń stwie w mia rę upły wu
cza su za ścian ko we kar te le oraz lob by ści ro sną w si łę i za -
czy na ją wy sy sać eko no micz ny wi gor kra ju. Woj na, czy też
za miesz ki spo łecz ne bu rzą te ma fij ne ukła dy. Tak się sta ło
przez woj nę w Niem czech i Ja po nii, a w Chi nach przez re -
wo lu cję. Ale w An glii, choć pod upa dłej przez woj nę, sta re in -
sty tu cje da lej ist nia ły. Po dob nie sta ło się w Pol sce przez
kom pro mis „okrą głe go sto łu”. Na ród mo że prze zwy cię żyć ro -
dzi me ukła dy tyl ko wte dy, je śli zro zu mie, jak nie bez piecz ne
są trwa łe ma fij ne po wią za nia w ce lu wy zy sku i gra bie ży. Do -
pie ro kie dy się zbu rzy te sta re ukła dy, wte dy wpro wa dze nie
re form jest moż li we. Mao Tse -tung cie szy się dziś ogrom nym
sza cun kiem w Chi nach, mi mo te go, że zbu rzył ca ły kraj i
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wszyst kie je go sta re in sty tu cje. Ale dzię ki te mu na ba zie póź -
niej szych re form po wsta ły no we Chi ny, któ re mo gą się szczy -
cić przez dwie de ka dy dwu cy fro wym roz wo jem. Moi zna jo mi
Chiń czy cy w od po wie dzi na kry ty kę Mao Tse -tun ga mó wią,
że cza sem oj ciec po wi nien być su ro wy. Więk szość tak só wek
w Chi nach ma na przed niej szy bie wi sio rek z fo to gra fią Mao
Tse -tun ga. Ko mu nizm w Pol sce zo stał daw no te mu oba lo ny,
ale tak jak w po wo jen nej An glii, po zo sta ły u nas sta re in sty -
tu cje. Ode szła PZPR, ale po zo sta wi ła sko rum po wa ną pań -
stwo wą ad mi ni stra cję. Dla te go na si tak sów ka rze ma ją
wi sio rek z ko pią ob ra zu Czar nej Ma don ny, bo ni gdy nie mie li
praw dzi we go li de ra.

Dzię ki speł nie niu dwóch pod sta wo wych wa run ków roz wo -
ju sa mi Po la cy, każ dy na swój spo sób, po je dyn czo lub gru -
po wo, na resz cie bę dą mo gli za cząć bu do wę pań stwa, któ re
bę dzie im słu żeb ne i po moc ne. Po zo sta je py ta nie, dla cze go
ochro na praw jed nost ki da ją ca jej wol ność i unie moż li wie nie
gra bież czych prak tyk ni gdy nie sta no wi ły żą dań pol skich wy -
bor ców? Wy bor ców prze cież nie za do wo lo nych w więk szo ści
z ja ko ści bru tal ne go przej ścia szo ko we go jed nym kro kiem z
ko mu ni zmu do ka pi ta li zmu.

Przede wszyst kim dla te go, że człon ko wie wie lo mi lio no we -
go elek to ra tu wy bor cze go w Pol sce nie są zor ga ni zo wa ni i
wy ka zu ją się nie świa do mo ścią i nie wie dzą co do ko rzy ści
zwią za nych z tą zmia ną. O ile ła two jest do strzec kon kret ne
ko rzy ści człon kom ma łej gru py gra bież czej, o ty le czło nek
wie lo mi lio no we go elek to ra tu myl nie my śli, że otrzy ma je dy -
nie mi lio no we czę ści na gro dy. Dla te go mo że uwa żać, iż nie
jest war te du że go za an ga żo wa nia i ry zy ka na ra ża nia na
szwank je go po zy cji, je śli bę dzie się do ma gał zmia ny po li -
tycz nej. I ten sam czło wiek bę dzie się awan tu ro wał, je śli ktoś
mu za bie rze 100 zł. Ale nie po wie nic, kie dy wro gi mu rząd,
róż no rod ny mi po dat ka mi za bie rze mu do dat ko we 3000 zł
każ de go ro ku. To tak jak ta po wo li pod grze wa na w wo dzie
ża ba, któ ra nie wy sko czy z garn ka, aż się ugo tu je.

Wy mia na eli ty wła dzy oraz re for my w apa ra cie ad mi ni stra -
cyj nym sta ły się w Pol sce naj wyż szą ko niecz no ścią. Al ter na -
ty wą jest cią głe trwa nie au to kra tycz nej, skle ro tycz nej
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go spo dar ki, rzą dzo nej przez pod rzęd nych krę ta czy i ra bu -
siów. Cha rak ter dzia ła nia tych py szał ko wa tych mier not jest
ta ki sam, ja ki był cel oku pan tów za Sta li na – mak si mum po -
dat ków od lu dzi i przed się biorstw i oka zjo nal na pro pa gan do -
wa jał muż na dla grup mniej szo ścio wych. Post ko mu ni stycz ni
po li ty cy i biu ro kra ci ni gdy nie by li zdol ni do wy ka za nia się
więk szą wy obraź nią. Przez ćwierć wie ku mie li szan se, aby
stwo rzyć w Pol sce nor mal ne wa run ki do roz wo ju go spo dar -
ki. I nie zda li eg za mi nu. Tym bar dziej nie po win ni śmy po zwa -
lać, że by, tak jak w in nych kra jach au to kra tycz nych, ich dzie ci
zo sta ły na stęp ca mi tej chci wej i nędz nej, sa mo zwań czej i sa -
mo pro mu ją cej się pseu do eli ty po li tycz nej.

Ale wróć my do prze my śleń eko no mi sty M. Ol so na. W
swo ich póź niej szych la tach M. Ol son pod kre ślał, że aby po -
wstał do bro byt w bied nych kra jach, mu sia ły one zre for mo -
wać swo je sta re in sty tu cje rzą do we oraz wpro wa dzić w ży cie
roz sąd ne wy tycz ne po li tycz ne, zwią za ne z na ro do wą stra te -
gią roz wo ju kra ju. Bie da więk szo ści kra jów to wy nik gra bie ży
przez za sie dzia łe pseu do eli ty po li tycz ne, któ re ma ją rzą dy
do bre tyl ko dla sie bie. Bez pie czeń stwo pra wa wła sno ści oraz
za wie ra nych kon trak tów, ra zem z roz sąd ną po li ty ką go spo -
dar czą, to jest róż ni ca mię dzy bie dą a do bro by tem kra ju. W
rze czy wi sto ści te wa run ki do do bro by tu kra ju stwa rza ją lep -
sze moż li wo ści go spo dar cze go roz wo ju niż ka pi tał, za so by
na tu ral ne, edu ka cja, czy też in ne czyn ni ki opi sa ne w książ -
kach z eko no mii. To jest od po wiedź, dla cze go pro duk tyw ność
pra cow ni ka osza ła mia ją co wzra sta, kie dy prze kro czy on gra -
ni cę mię dzy Pol ską a An glią czy Niem ca mi.

Że by ta kie wa run ki stwo rzyć w Pol sce, lu dzie wła dzy w
rzą dzie mu szą mieć ser ce i ko chać swo ich ro da ków. Bo naj -
lep sza dro ga to jest dro ga ser ca. Chy ba nikt nie ma wąt pli -
wo ści, że sa mo zwań cza eli ta, któ ra nie zmien nie dzier ży
wła dzę w Pol sce od 1944 ro ku, gar dzi na mi i nas nie na wi dzi.
To dla te go ni gdy nie uwzględ nio no pod sta wo wych wa run ków
do roz wo ju go spo dar cze go pań stwa, któ re są ko niecz ne jak
po wie trze i słoń ce. I co jest bar dzo zna czą ce, nie są dro gie,
bo nic nie kosz tu ją.

Ale wi na za ten stan rze czy jest tak że po stro nie sa mych
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Po la ków. Kie dy wi dzę dzi siaj wiel kie mar sze Po la ków z mo -
rzem na szych flag na ro do wych, za wsze mam py ta nie, w ja -
kim ce lu ci lu dzie wy szli na uli ce. Cza sem mam wra że nie, że
jest to syn drom chło pa pańsz czyź nia ne go, gdzie pa rob cy
pro szą swe go pa na o po lep sze nie wa run ków ich mi zer ne go
ży wo ta. Ale w po li ty ce li czy się tyl ko si ła i go spo dar czy oku -
pant do brze to wie. Dla te go sa mo zwań cza eli ta wła dzy wy -
da je du żo pie nię dzy z bu dże tu na wła sną ochro nę: na
naj bar dziej no wo cze sny sprzęt do pod słu chów oby wa te li, na
naj bar dziej no wo cze sny sprzęt dla woj ska i po li cji, a tak że
nie współ mier nie wy so kie w sto sun ku do in nych Po la ków wy -
na gro dze nia i eme ry tu ry dla służb spe cjal nych i mun du ro -
wych. Czym wię cej lu dzi weź mie udział w mar szach
nie pod le gło ści, tym wię cej pie nię dzy bę dzie wy da ne przez
rząd na wła sną ochro nę. Pro szę zo ba czyć, ja kie dra stycz ne
ka ry we szły w ży cie w usta wie o sta nie wy jąt ko wym w Pol -
sce. Na wy pa dek gdy by za bie dze ni i znie wo le ni Po la cy by li
bar dziej agre syw ni. A więc nie ocze ku ję, że wro ga nam pseu -
do eli ta wpro wa dzi wa run ki roz wo ju opi sa ne przez Ol so na w
ży cie na za sa dzie do brej wo li.

A jed nak wy żej opi sa ne zmia ny są ko niecz ne i nie zbęd -
ne, aby Po la cy mie li prze strzeń ży cio wą we wła snym kra ju,
czy li wy star cza ją cą ilość miejsc pra cy. Po li ty ka wro gich nam
rzą dów nie ma szan sy na dal sze prze trwa nie – mo del rzą -
dze nia kra jem, któ ry trwa od ćwierć wie ku, nie jest trwa ły.
Rzą dzą ca pseu do eli ta do cho dzi obec nie do koń ca moż li wo -
ści po ży cza nia pie nię dzy w ce lu utrzy ma nia się przy wła dzy.
Ist nie ją ca sy tu acja go spo dar cza świa ta nie da je wie lu moż li -
wo ści na przy pływ du żej ilo ści go tów ki z eks por tu. W naj gor -
szym wy pad ku rząd nie zdo ła zbi lan so wać i tak mi zer ne go
już bu dże tu i zo sta nie zmu szo ny do re zy gna cji z po wo du
ban kruc twa. Po wsta nie wte dy cha os, z któ re go być mo że,
przy wiel kim szczę ściu, wy ło ni się rząd na ro do wy, któ ry za -
gwa ran tu je opi sa ne przez M. Ol so na wa run ki roz wo ju.

W in nych kra jach w przy pad ku ta kie go kry zy su wła dzę
prze ję ło by woj sko, aby za po biec re wo lu cji. Ale w Pol sce woj -
sko jest za po tul ne i za ma ło pa trio tycz ne, aby je by ło stać
na te go ro dza ju ini cja ty wę. Przy po mi nam to ja ko je den z
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moż li wych wa rian tów dal szych re form w Pol sce. Na pod sta -
wie mo ich ob ser wa cji oraz do świad czeń po li tycz nych uwa -
żam, że obec ny sys tem ga bi ne to wo -par la men tar nej wła dzy
nie ma sen su. Uwa żam, że z pew ny mi po praw ka mi ar cha -
icz nych ele men tów, naj lep szy w obec nej sy tu acji dla wpro -
wa dze nia re form w Pol sce, jest sys tem wła dzy pre zy denc kiej.
Ta ki jak w Sta nach Zjed no czo nych. Jest to sys tem rzą dze nia
kra jem bar dziej zbli żo ny do kie ro wa nia du żą ko mer cyj ną kor -
po ra cją, gdzie w sy tu acji kry zy su nie ma moż li wo ści żad ne -
go kosz tow ne go non sen su, któ ry bę dzie stra tą. Kon sty tu cja
USA za bra nia przy pad ko wym par la men ta rzy stom spra wo wa -
nia ja kich kol wiek sta no wisk rzą do wych. Za pew nia jed no -
znacz ny i kon kret ny po dział wła dzy usta wo daw czej, wy ko-
naw czej i są dow ni czej. Da je ona naj więk szą gwa ran cję na
dwa pod sta wo we wa run ki roz wo ju go spo dar cze go kra ju udo -
ku men to wa ne przez M. Ol so na: po sza no wa nie praw oby wa -
te li i ochro nę przed wszel ką gra bie żą. Ochro nę przed
gra bie żą wszel kiej wła sno ści pry wat nej i pań stwo wej.

Po li ty cy, któ rzy rzą dzi li Pol ską przez ostat nie ćwierć wie -
ku, przej dą do hi sto rii Pol ski ja ko nie udol ne, sprze daj ne mier -
no ty, któ rych je dy ną mo ty wa cją, przez brak po czu cia pew-
no ści sie bie, by ła żar łocz na chęć za bez pie cze nia fi nan so we -
go swo ich ro dzin na kil ka po ko leń. Jak to się mó wi – na zło -
dzie ju czap ka go re, i tak więk szość pol skich oli gar chów,
za miast stać się w Pol sce ofi ce ra mi roz wo ju, za in we sto wa ła
swo je zdo by te w Pol sce for tu ny za gra ni ca mi kra ju. Nie dla
nich glo ria i chwa ła. Ta kie war to ści na le żą się tyl ko dla al tru -
istycz nej eli ty w Pol sce, któ ra za wsze by ła i jest, ale ni gdy
jesz cze nie mia ła moż li wo ści wła dzy. Nad cho dzą cy kry zys
go spo dar czy da je na dzie ję, że go spo dar cza ka ta stro fa zbu -
rzy sta re ma fij ne in sty tu cje pań stwo we, a wro ga nam pseu -
do eli ta w ob li czu klę ski zo sta nie zmu szo na po rzu cić pa ła ce
wła dzy i zo sta wić otwar te drzwi dla rzą du fa cho wych pa trio -
tów. Do pie ro wte dy wszy scy ra zem, ra do śnie, mo że my po -
pchnąć ko ło za ma cho we go spo dar ki w tym sa mym kie run ku
– opie kuń czej i dy na micz nej Pol ski na ro do wej.
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Przyczynek 8. Daj nam Panie protekcjonizm

Ak cep ta cja wy mu sza nych przez Ame ry ka nów roz wią -
zań, nie jest za wsze naj lep szą dro gą. Nie każ dy kraj w
sta nie roz wo ju jest go to wy do wie lo par tyj nej de mo kra cji
i wiel kiej pry wa ty za cji ści śle re gu lo wa nej go spo dar ki

We współ cze snym świe cie pry wa ty za cja pań stwo wych
przed się biorstw za wsze by ła wy ni kiem te ra pii szo ko wej. Teo -
ria te ra pii szo ko wej jest wy ni kiem eks pe ry men tów ame ry -
kań skiej agen cji wy wia dow czej CIA, w któ rych czło wiek pod
wpły wem szo ku wy myśl nych tor tur zo sta je tak zdez o rien to -
wa ny, że tra ci swo ją oso bo wość i moż na mu na rzu cić swo -
ją wo lę. Te nie ludz kie eks pe ry men ty, za kon trak to wa ne przez
CIA w la tach 50. i 60. mię dzy in ny mi w kil ku szpi ta lach w Ka -
na dzie, wy szły na jaw i po wsta ła z te go po wo du gło śna afe -
ra (Al len Me mo rial Ho spi tal i Wey burn Ho spi tal). Otóż uży to
nad mier nej daw ki ha lu cy no gen ne go nar ko ty ku LSD w ce lu
cał ko wi tej dez orien ta cji pa cjen tów, aby w ta kim sta nie na -
rzu cić im cał kiem in ną oso bo wość. Wy ni ki tych eks pe ry men -
tów zna la zły swo je za sto so wa nie w geo po li ty ce, gdzie
ru ty no wą dy wer sją oba la no rzą dy ko lej nych kra jów. Spo łe -
czeń stwa wpro wa dza no w stan szo ko wej zmia ny kul tu ro wo -
-ustro jo wej, aby na stęp nie zdez o rien to wa nym oby wa te lom
ła two na rzu cić zło dziej ską pry wa ty za cję przed się biorstw
pań stwo wych. Ta kie go ro dza ju po stę po wa nie by ło po -
wszech ne w kra jach Ame ry ki Po łu dnio wej i we Wschod niej
Eu ro pie. A obec nie w kra jach arab skich. Opi su je je ka na dyj -
ska pi sar ka Na omi Kle in w swej „Dok try nie szo ku”. Jest to
sche mat po wta rza ny ty le ra zy, że zo stał on opa no wa ny do
per fek cji. Te kra je, któ re nie po zwo li ły na te ra pię szo ko wą i
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nie uchron ną pry wa ty za cję oraz dyk tat Ban ku Świa to we go i
Mię dzy na ro do we go Fun du szu Wa lu to we go ze wzglę du na
ich sil ny opór, po trak to wa no ja ko kra je fa szy zu ją ce, a na wet
roz bój ni cze.

Pol ska jest ja skra wym przy kła dem uda nej ak cji ta kiej te -
ra pii szo ko wej oraz gra bież czej pry wa ty za cji. Szo kiem dla
Pol ski by ła re for ma ustro jo wa wpro wa dzo na 1 stycz nia 1990
ro ku przez so cjo pa tę Lesz ka Bal ce ro wi cza, któ ry jesz cze ja -
ko ma gi strant SGPiS wy ka zy wał się cał ko wi tą igno ran cją w
dzie dzi nie psy cho lo gii go spo dar czej i nie ro zu miał pro ble mu
mo ty wa cji lu dzi do pra cy. Re ali zo wa ną zaś „te ra pię szo ko -
wą” uza sad niał swym pro stac kim po wie dze niem, że nie
moż na prze sko czyć prze pa ści w dwóch sko kach.

Ćwierć wie ku póź niej wi dzi my efek ty tej ak cji. O ile przed
1989 ro kiem Pol ska mia ła wie le ga łę zi prze my słu na przy -
zwo itym po zio mie świa to wym, to obec nie nasz dum ny kraj
zo stał spro wa dzo ny do po zio mu że bra ka. Ży je głów nie za -
si la ny za gra nicz ny mi po życz ka mi, w tym Ban ku Świa to we -
go i Mię dzy na ro do we go Fun du szu Wa lu to we go, two rzą cy mi
gi gan tycz ne już i sta le ro sną ce za dłu że nie za gra nicz ne. A
in sty tu cje Mię dzy na ro do we go Fun du szu Wa lu to we go i Ban -
ku Świa to we go, tak jak kie dyś dyk ta tor skie par tie ko mu ni -
stycz ne, przy zna ją się dziś do błę dów i wy pa czeń. Tak jak
kie dyś ko mu ni ści, obie cu ją re for my swo ich dzia łań. W mo jej
skrom nej opi nii, po zmia nach ustro jo wych z so cja li zmu na
ka pi ta lizm, chłon ny ry nek zby tu 300 mi lio nów lu dzi Wschod -
niej Eu ro py opóź nił go spo dar czą re ce sję pa zer nych kra jów
Za cho du co naj mniej o 20 lat.

Dyk tat Ban ku Świa to we go i Mię dzy na ro do we go Fun du -
szu Wa lu to we go za wsze za le cał glo ba li za cję i wol no ryn ko -
wość, po nie waż do to wa na przez pań stwo skle ro tycz na
biu ro kra cja pań stwo wych za kła dów pra cy nie da wa ła zy -
sków, tyl ko stra ty. Po da wa no licz ne przy kła dy pań stwo wych
firm, któ re tra ci ły pie nią dze i utrzy my wa ły się z pań stwo wych
do ta cji. A prze cież nie za wsze in we sty cje firm pry wat nych są
uda ne. Sum ma sum ma rum w prze strze ni cza su oka za ło się,
że je dy ne kra je, któ re mia ły zna czą cy go spo dar czy wzrost,
to kra je, któ re po te ra pii szo ko wej sto so wa ły in ter wen cjo -
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nizm, czy li pro tek cjo nizm stra te gicz nych ga łę zi swo jej go -
spo dar ki, ta kich jak hu ty, stocz nie etc. I na wet przy po mo cy
ta ryf cel nych chro ni ły swój mło dy prze mysł. Do bit nym przy -
kła dem ta kie go po stę po wa nia są Chi ny, Ja po nia, Ko rea i
Bra zy lia. Każ dy z tych kra jów w cza sie re form ustro jo wych,
czy li po te ra pii szo ko wej, miał szczę ście, że w je go rzą dzie
miał pa trio tów, któ rzy po tra fi li obro nić kraj przed ata kiem no -
wo cze snej woj ny eko no micz nej. Na wet nie trze ba by ło do
ta kiej obro ny mieć eko no mi stów – w Ja po nii re for my go spo -
dar cze zo sta ły wpro wa dzo ne przez praw ni ków, a w Ko rei i
w Chi nach przez in ży nie rów. Ka na dyj ski eko no mi sta śp.
John K. Gal bra ith po wie dział, że eko no mia to na uka dla eko -
no mi stów, któ rzy z te go ży ją. Z ko lei śp. Mar shall McLuhan,
słyn ny ka na dyj ski gu ru teo rii mass me diów, po wie dział, iż
dzi siej szy ty ran nie rzą dzi pał ką czy pię ścią, ale prze bra ny
za ba da cza ryn ku, pro wa dzi swo je sta do dro ga mi wy go dy i
kom for tu. Ce lem jest bez bo le sne znie wo le nie lu dzi. Tak jak
ta po przed nio wspo mnia na po wo li pod grze wa na ża ba w
garn ku z    nie wy sko czy, aż się ugo tu je.

Po li ty ka bez myśl nej pry wa ty za cji, któ rej do ko na ła gru pa
wła dzy w Pol sce, jest obec nie ostro kry ty ko wa na przez wie -
lu eko no mi stów. Na przy kład ame ry kań ski eko no mi sta Ian
Brem mer w swo jej no wej książ ce pt. „Każ dy na ród dla sie -
bie” (2012 r.) mó wi tak: Po mi ja jąc wła sną waż ność, ak cep -
ta cja wy mu sza nych przez Ame ry ka nów roz wią zań nie jest
za wsze naj lep szą dro gą. Nie każ dy kraj w sta nie roz wo ju jest
go to wy do wie lo par tyj nej de mo kra cji i wiel kiej pry wa ty za cji
ści śle re gu lo wa nej go spo dar ki. Ame ry kań scy twór cy za gra -
nicz nej po li ty ki mu szą zro bić wię cej, niż tyl ko zro zu mieć ten
fakt. Mu szą oni po zwo lić na lo kal ne roz wią za nia dla lo kal -
nych pro ble mów. Ada pta cja do zmien nych sy tu acji ozna cza
uni ka nie dok try nal ne go po stę po wa nia w ob li czu wy zwań dla
da ne go kra ju.

Nie ste ty Pol ska nie mia ła pa trio tycz ne go rzą du od 1944
ro ku, kie dy to ca ła gru pa przy wód ców pod ziem nej Pol ski zo -
sta ła po rwa na przez Sta li na do Mo skwy, gdzie w ty po wo ko -
mu ni stycz nym pro ce sie po ka zo wym (Pro ces Szes na stu)
ska za no ich na wie lo let nie ka ry wię zie nia. I na tych miast za -
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stą pi ła ich gru pa pol sko ję zycz nych Ży dów, spe cjal nie do te -
go ce lu przy go to wa nych przez So wie tów. To ich dzie ci i
wnucz ko wie, z po par ciem już kra jów Za cho du, nie zmien nie
rzą dzą Po la ka mi od 1944 ro ku. Współ cze śnie rzą dzą przy
po mo cy pro por cjo nal nej or dy na cji wy bor czej, któ rą się za -
wsze na rzu ca pod bi tym na ro dom. Ży dzi w pol skim rzą dzie
po pro stu speł nia ją swo ją kul tu ro wą ce chę po śred ni ków dla
moż nych świa ta, z cze go czer pią wy mier ne ko rzy ści. To dla -
te go dy rek ty wy BŚ i MFW są na tych miast przez nich po -
słusz nie wpro wa dza ne w ży cie. Stąd ha sła – glo ba li za cji,
pry wa ty za cji i de re gu la cji go spo dar ki.

Na to miast po tę pia ny i tę pio ny jest in ter wen cjo nizm, czy li
pro tek cjo nizm. Na rzę dzie po wszech nie sto so wa ne przez
kra je roz wi nię te w pierw szych de ka dach ich roz wo ju. Na do -
la ro wych bank no tach USA wi dzi my głów nie wi ze run ki ame -
ry kań skich pre zy den tów. Wy jąt kiem jest wi ze ru nek
Ale xan dra Ha mil to na (1755-1804), któ ry był se kre ta rzem
skar bu i orę dow ni kiem pro tek cjo ni zmu. Był on praw dzi wym
ar chi tek tem no wo cze snej ame ry kań skiej go spo dar ki. Gdy -
by nie on, to pod pre sją za gra nicz nej kon ku ren cji ów cze sna
Ame ry ka nie mia ła szans, aby roz wi nąć stra te gicz ne ga łę -
zie swo je go prze my słu, co póź niej po zwo li ło na roz wój glo -
bal nych firm, któ re dziś do mi nu ją świat w ob sza rach swej
dzia łal no ści. Ha mil ton przy go to wał dla Kon gre su USA „Ra -
port na te mat pro duk cji”, gdzie za pro po no wał eko no micz ną
stra te gię roz wo ju dla mło de go kra ju. W tym ra por cie ar gu -
men to wał, że ca łe ga łę zie prze my słu w swo ich za rod kach
mu szą mieć opie kę i po moc rzą du, do pó ki nie sta ną na wła -
snych no gach. Po dob nie jak dzie się cio let nie dziec ko, któ re
nie jest w sta nie kon ku ro wać z do ro sły mi i po trze bu je edu -
ka cji, opie ki i po mo cy, czy li pro tek cji. Ra port Ha mil to na nie
tyl ko wzy wał do pro tek cjo ni zmu, ale tak że za le cał pu blicz ne
in we sty cje w in fra struk tu rę, ta kie jak bu do wa nie ka na łów
wod nych, czy też dróg, roz wój wła sne go sys te mu ban ko we -
go i emi sję oszczęd no ścio wych bo nów przez rząd USA. 

Ale przede wszyst kim na wo ły wał do pro tek cjo ni zmu. Był
to głów ny plan kon ty nu owa ny przez ko lej nych pre zy den tów
Sta nów Zjed no czo nych. Je śli Ha mil ton, już ja ko współ cze -
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sny mi ni ster ja kie goś kra ju, to sa mo by po wie dział dzi siaj, to
stał by się obiek tem ata ku i cięż kiej kry ty ki za ta ką he re zję.
Je go kraj z pew no ścią nie do stał by po ży czek od BŚ i MFW.
Jak po wszech nie wia do mo, punkt wi dze nia za le ży od punk -
tu sie dze nia. Dziś go spo dar ka USA jest tak sil na, że nie po -
trze bu je pro tek cji, tyl ko ryn ków zby tu i wszel kie ob ja wy
pro tek cjo ni zmu są na tych miast tę pio ne.

Zmar li pre zy den ci USA nie mo gą nam nic pod po wie dzieć.
Ale gdy by mo gli, to by nam po wie dzie li, że dzia łal ność ko lej -
nych rzą dów w Pol sce przez ostat nie ćwierć wie ku jest do -
kład nie sprzecz na z tym, co oni ro bi li, aby zmie nić ni skiej
ran gi go spo dar kę kra ju rol ni cze go opar tą na pra cy mu rzyń -
skich nie wol ni ków, na naj więk szą go spo dar kę na świe cie. A
na sza znie wo lo na Pol ska jest wła śnie w wyj ścio wym punk -
cie o ta kiej ni skiej ran dze eko no micz nej.

Nie tyl ko Sta ny Zjed no czo ne prak ty ko wa ły pro tek cjo nizm
we wcze snych la tach swe go roz wo ju. Wszyst kie bo ga te dziś
kra je uży wa ły na rzę dzi pro tek cjo ni zmu. Uży wa ły też pań -
stwo wych do ta cji dla roz wo ju swo ich mło dych prze my słów.
Wie le z nich (An glia, Fin lan dia, Ko rea, Ja po nia) wręcz ostro
ogra ni cza ło za gra nicz ne in we sty cje. Kil ka kra jów (Au stria,
Fin lan dia, Fran cja, Sin ga pur) uży wa ło na wet pań stwo wych
przed się biorstw do bu do wy swo ich go spo da rek. Fin lan dia
we wcze snym okre sie roz wo ju go spo dar cze go wręcz uwa -
ża ła, że przed się bior stwa, któ re ma ją po nad 20% za gra nicz -
ne go ka pi ta łu, są dla niej nie bez piecz ne. Na wet Ka na da w
la tach 70. sta wi ła opór im pe ria li stycz nej eks pan sji swe go po -
tęż ne go są sia da. Ka na dyj ski pre mier so cja li sta śp. Pier re El -
liott Tru de au wzmoc nił wte dy po li ty kę pro tek cjo ni zmu
pań stwo we go. Wzmoc nił tak że ro lę związ ków za wo do wych,
aby Ka na dyj czy cy za trud nie ni przez fir my ame ry kań skie nie
cier pie li z po wo du wy zy sku. Wy ma ga ło to przede wszyst kim
em pa tycz ne go pa trio ty zmu. Oraz wie lu dy plo ma tycz nych
zdol no ści do trud nych ne go cja cji. W wy ni ku tej po li ty ki do
dzi siaj wszyst kie ban ki są w rę kach Ka na dyj czy ków. Ma ją
do bre zy ski i ni gdy nie pa da ją.

To iro nia lo su, że w ostat nich 30 la tach bo ga te kra je nie
sko rzy sta ły z dyk ta tu wol no ryn ko wo ści i glo ba li za cji. Bo za -

69



70

ło że nia wol no ryn ko we są błęd ne. Więk szość bo ga tych kra -
jów uży ła pro tek cjo ni zmu we wcze snych la tach swe go roz -
wo ju. W tym sa mym cza sie po li ty ka wol ne go ryn ku
pro mo wa na przez tzw. li be ra łów, za ha mo wa ła wzrost i
zwięk szy ła nie rów ność do cho dów po mię dzy kra ja mi bo ga -
ty mi a ty mi kra ja mi bied ny mi, któ re prze szły re for my ustro -
jo we. A wzrost go spo dar czy bo ga tych kra jów w cza sie
ostat nich 30 lat jest bar dzo ma ły. Nie wie le kra jów sko rzy sta -
ło z „do bro dziej stwa” wol ne go ryn ku i nie wie le z nie go sko -
rzy sta w przy szło ści. Dla te go pro tek cjo nizm jest ko niecz ny i
do bry dla Pol ski. Aby chro nić te miej sca pra cy, któ re ma my.
I aby gwał tow nie stwo rzyć no we miej sca pra cy w stra te gicz -
nych kie run kach roz wo ju. Kie run kach wy se lek cjo no wa nych
na pod sta wie na szych na tu ral nych atu tów, któ re jesz cze
nam zo sta ły po zło dziej skiej pry wa ty za cji, ten den cyj nie wy -
mu sza nej przez ostat nie ćwierć wie ku.
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Przy czy nek 9. Su we ren ność pol skiej zło tów -
ki

Na ro do wy Bank Pol ski wca le nie jest na ro do wy i nie
pod le ga kon tro li Sej mu ani rzą du RP

Od wie ków su we ren na wła dza każ de go wład cy w je go
pań stwie po le ga ła na tym, że za wsze mógł on wy po wie dzieć
woj nę in ne mu wład cy, na ło żyć w swo im pań stwie po dat ki i
bić wła sną mo ne tę. To by ły i są po dziś dzień nie zby wal ne
atry bu ty wszel kiej su we ren nej wła dzy pań stwo wej. Pań stwo
jest tyl ko wte dy su we ren ne, gdy mo że wy po wie dzieć woj nę,
na ło żyć po dat ki i bić mo ne tę. Mó wiąc współ cze śnie, pań -
stwo jest tyl ko wte dy su we ren ne, gdy pro wa dzi wła sną po li -
ty kę za gra nicz ną, uchwa la swój bu dżet i emi tu je swo je
pie nią dze. Są to de cy du ją ce o su we ren no ści każ de go pań -
stwa je go atry bu ty, czy li przy pi sa ne mu moż no ści.

Emi sja pie nią dza to emi sja na ro do wej wa lu ty da ne go
pań stwa. W Pol sce tą wa lu tą jest zło ty pol ski, w Ka na dzie
do lar ka na dyj ski, a w USA do lar ame ry kań ski. Pań stwo gwa -
ran tu je na ca łym swym te ry to rium, iż je go wa lu ta na ro do wa
jest le gal nym środ kiem płat no ści wszel kich zo bo wią zań i na -
leż no ści. I nikt nie mo że od mó wić za pła ty w Pol sce zło tym
pol skim, w Ka na dzie do la rem ka na dyj skim, a w USA do la -
rem ame ry kań skim. To gwa ran tu je pań stwo na mo cy swej
wła dzy. Na każ dym bank no cie w Pol sce jest pod pis pre ze -
sa i głów ne go skarb ni ka Na ro do we go Ban ku Pol skie go i na -
pis: Bank no ty emi to wa ne przez Na ro do wy Bank Pol ski są
praw nym środ kiem płat ni czym w Pol sce. Ty le, że ten bank
wca le nie jest na ro do wy i nie pod le ga kon tro li Sej mu ani rzą -
du RP. Po la kom on nie słu ży.
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Bank no ty i mo ne ty, go tów ka, to za le d wie 10% war to ści
obie gu pie nią dza w Pol sce. I w każ dym in nym kra ju. 90%
obie gu pie nią dza to pie niądz bez go tów ko wy. Pie niądz, któ -
ry znaj du je się w za pi sach cy fro wych i księ go wych kart kre -
dy to wych i ra chun ków ban ko wych. Ten pie niądz nie jest
emi to wa ny przez Na ro do wy Bank Pol ski. Ten bez go tów ko -
wy, acz naj waż niej szy dla go spo dar ki pie niądz, po wsta je w
ban kach. Pie nią dze ro dzą się w ban kach w mo men cie
udzie la nia kre dy tu i za pi sa nia te go na cy fro wych oraz księ -
go wych kon tach. Tak jak psze ni ca ro dzi się na po lu rol ni ka,
wę giel na przod kach wy do byw czych ko palń, a sa mo cho dy
na ta śmach mon ta żo wych kon cer nów sa mo cho do wych, tak
pie nią dze ro dzą się w ban kach.

Ale psze ni ca ro dzi się na po lu dzię ki pra cy rol ni ka i je go
ro dzi ny. Wę giel jest wy do by wa ny na przod kach ko palń pra -
cą gór ni ków. Sa mo cho dy na ta śmach mon ta żo wych skła da -
ją ro bot ni cy z już przez in nych ro bot ni ków wy pro du ko wa nych
czę ści. A dzię ki cze mu ro dzą się pie nią dze w ban kach? Otóż
pie nią dze w ban kach ro dzą się dzię ki ze bra nej psze ni cy, wy -
do by te mu wę glo wi i wy pro du ko wa nym sa mo cho dom. Ban ki
two rzą pie nią dze, udzie la jąc kre dy tu lu dziom i fir mom pod
na ro do wą hi po te kę ist nie ją cych war to ści eko no micz nych
psze ni cy, wę gla i sa mo cho dów, itp., itd.

Eu ge niusz Kwiat kow ski sfor mu ło wał w 1931 ro ku py ta nie
o naj głęb szą ta jem ni cę two rze nia pie nią dza, w swo im dy le -
ma cie fał szy we go zło ta, pi sząc tak: rząd za cią ga mię dzy na -
ro do wą po życz kę w zło cie na 10 lat. Pod za staw te go
po ży czo ne go zło ta, rząd udzie la kre dy tów na bu do wę dróg,
mo stów, ka na łów i przed się biorstw. Po 10 la tach kre dy ty zo -
sta ją spła co ne, a rząd zwra ca po ży czo ne zło to. I wte dy oka -
zu je się, że zło to by ło fał szy we. Więc jak to moż li we, że
po wsta ły dro gi, mo sty, ka na ły i przed się bior stwa? E. Kwiat -
kow ski nie od po wie dział na to py ta nie. Ale zgod nie z No wo -
cze sną Teo rią Pie nią dza an glo sa skiej eko no mii ostat nich lat,
z ame ry kań skim eko no mi stą L. Ran dal lem Wray em w ro li
głów nej, dziś już moż na ten je go dy le mat roz wią zać. Dro gi,
mo sty, ka na ły i przed się bior stwa po wsta ły w opar ciu o pie -
niądz kre dy to wy rzą du, opar ty nie na fał szy wym zło cie, ale
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na hi po te ce ist nie ją cej go spo dar ki te go pań stwa. To ist nie -
ją ce war to ści eko no micz ne psze ni cy, wę gla, sa mo cho dów i
ca łej resz ty go spo dar ki, ta wła śnie go spo dar cza hi po te ka ca -
łe go na ro du, umoż li wia ły two rze nie pie nią dza kre dy to we go
rzą du. A nie fał szy we zło to. Tak jak te sa me war to ści eko no -
micz ne umoż li wia ją two rze nie pie nią dza kre dy to we go przez
bank dla lu dzi i firm. To go spo dar cza hi po te ka na ro do wa, a
nie zgro ma dzo ne w ban ku pie nięż ne de po zy ty lud no ści i
firm, umoż li wia ją two rze nie przez ban ki pie nią dza kre dy to -
we go. Choć by dla te go, że te zgro ma dzo ne de po zy ty po kry -
wa ją zwy kle za le d wie oko ło 10% war to ści udzie lo nych
kre dy tów.

Zu peł nie no wą sy tu ację w Eu ro pie i na świe cie stwo rzy ło
po wsta nie po nadna ro do wej wa lu ty eu ro. W la tach 1999-
2001 po wsta ła w Unii Eu ro pej skiej wspól na wa lu ta dla 17
kra jów. Wspól na wa lu ta eu ro. Te 17 kra jów zrze kło się swych
su we ren nych wa lut i pro wa dze nia su we ren nej po li ty ki pie -
nięż nej na rzecz wspól ne go Eu ro pej skie go Ban ku Cen tral -
ne go (EBC). Ban ki cen tral ne tych kra jów są już tyl ko
wy ko naw ca mi de cy zji EBC. Kra je po zba wio ne wła snej wa -
lu ty nie mo gą pro wa dzić przede wszyst kim wła snej po li ty ki
kur su wa lu to we go. To zna czy nie mo gą ob ni żać lub pod wyż -
szać war to ści swo jej wa lu ty w sto sun ku do wa lut ob cych. W
ten spo sób utra ci ły one pod sta wo wy in stru ment po li ty ki han -
dlu za gra nicz ne go i płat no ści w wa lu tach ob cych. Nie mo gą
ob ni żyć war to ści swej wa lu ty, wte dy gdy za le wa je mo rze im -
por to wa nych to wa rów. Gdy by mo gły ob ni żyć, wszyst kie ich
to wa ry by ły by tań sze, a wszyst kie to wa ry za gra nicz ne droż -
sze. I bar dziej opła ca ło by się eks por to wać, niż im por to wać.
I mo rze im por tu by wy schło, a po ja wi ła by się wiel ka rze ka
eks por tu i wiel ki stru mień na pły wa ją cych wa lut ob cych. Ale
te kra je nie mo gą te go zro bić, gdyż nie ma ją wła snej wa lu ty.
Nie ma ją cze go ob ni żać. W efek cie ma my do czy nie nia z
głę bo kim kry zy sem stre fy eu ro. Gre cja, Hisz pa nia, Por tu ga -
lia czy Wło chy ma ją za dro gie to wa ry, by je wy eks por to wać.
Za to Niem cy, z ich prze wa gą tech ni ki i tech no lo gii oraz wy -
daj no ści, ma ją to wa ry na ty le ta nie, że ła two je eks por tu ją
do Eu ro py Po łu dnio wej. Do Eu ro py Środ ko wow schod niej
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też. Dla te go Niem cy ma ją co raz lep szą sy tu ację go spo dar -
czą i z de fi cy tu han dlo we go (-32 mld do la rów w 2000 ro ku)
prze szły, od cza su przy ję cia eu ro, do ol brzy miej co rocz nej
nad wyż ki han dlo wej (+245 mld do la rów w 2008 ro ku). Na to -
miast po zba wio ne su we ren no ści wa lu to wej słab sze go spo -
dar czo kra je po łu dnio wo eu ro pej skie wkro czy ły na dro gę
ban kruc twa, zwięk sza jąc na de wszyst ko swe dłu gi za gra -
nicz ne, cze go wy ra zem jest ol brzy mie za dłu że nie ich sek to -
ra pu blicz ne go. Kry zys stre fy eu ro do pro wa dzi w dłuż szej
per spek ty wie do nie uchron ne go roz pa du tej stre fy. Ale przy
ol brzy mich stra tach eko no micz nych kra jów UE.

Utrzy ma nie więc su we ren no ści wa lu to wej Pol ski jest ele -
men tar nym wa run kiem jej eg zy sten cji eko no micz nej w ogó -
le, a prze trwa nia w cza sach no we go Wiel kie go Kry zy su
Świa to we go w szcze gól no ści. Przy stą pie nie Pol ski do stre fy
eu ro, czy li zrze cze nie się przez nią su we ren no ści wa lu to wej,
bły ska wicz nie i nie odwo łal nie we pchnie Pol skę w sy tu ację
zban kru to wa nej Gre cji. Su we ren ność wa lu to wa to po sia da -
nie wła snej na ro do wej wa lu ty przez pań stwo na ro do we. A
brak su we ren no ści wa lu to wej, to brak pod sta wo we go wa run -
ku do ist nie nia eko no micz ne go w świe cie. A dla Pol ski jest to
w wa run kach świa to wej woj ny eko no micz nej wy rok śmier ci
z mniej lub bar dziej opóź nio nym je go wy ko na niem.

Su we ren ność wa lu to wa pań stwa to, oprócz po sia da nia
wła snej wa lu ty na ro do wej, rów nież emi sja tej wa lu ty, two rze -
nie pie nię dzy. Nie tyl ko tych 10% w for mie bank no tów i mo -
net, ale rów nież klu czo wej czę ści z tych 90% w for mie
bez go tów ko wej. Su we ren ność wa lu to wa pań stwa to moż li -
wość two rze nia przez to pań stwo je go wła snych pie nię dzy
do wła snych ce lów. Tak jak czy ni bank cen tral ny Sta nów
Zjed no czo nych zwa ny Za rzą dem Re zer wy Fe de ral nej, czy
tak jak czy ni to bank cen tral ny Wiel kiej Bry ta nii na zy wa ją cy
się Ban kiem An glii. Ban ki cen tral ne po wo ły wa no zresz tą kie -
dyś wła śnie po to, aby two rzy ły pie nią dze na po trze by rzą -
dów swo ich państw na ro do wych i ich pu blicz nych wy dat ków.
Ban ki cen tral ne po wo ła no, by kre dy to wa ły wy dat ki pu blicz ne
rzą du. I w tym się wy ra ża su we ren ność wa lu to wa pań stwa.

Tym cza sem pod sta wo wy akt praw ny Unii Eu ro pej skiej,

74



Trak tat li zboń ski, po zba wił su we ren no ści wa lu to wej nie tyl -
ko kra je stre fy eu ro, któ re zrze kły się swych wa lut. Po zba wił
rów nież su we ren no ści wa lu to wej wszyst kie po zo sta łe kra je
spo za stre fy eu ro. Jest to za war te w ar ty ku le 123 Trak ta tu.
Za ka zu je on Eu ro pej skie mu Ban ko wi Cen tral ne mu i wszyst -
kim ban kom cen tral nym kra jów człon kow skich UE fi nan so -
wa nia de fi cy tów i udzie la nia kre dy tów rzą dom państw oraz
wszyst kim in nym jed nost kom sek to ra pu blicz ne go. Tak więc
na mo cy Trak ta tu li zboń skie go, pań stwo bę dą ce je dy nym
gwa ran tem na swo im te ry to rium płat no ści pie nią dzem na ro -
do wym, ale i po nadna ro do wym pie nią dzem eu ro, sa mo nie
mo że ta kie go pie nią dza w swo im wła snym ban ku cen tral -
nym po ży czać. Rząd nie mo że sfi nan so wać wy dat ków pu -
blicz nych, po ży cza jąc pie nią dze w swo im ban ku cen tral nym.
Mu si po ży czać pie nią dze w ban kach pry wat nych. A sze rzej
na ryn kach fi nan so wych, emi tu jąc rzą do we ob li ga cje i bo ny
skar bo we. I mu si się w nich za dłu żać na ich wa run kach fi -
nan so wych.

To po zba wie nie Pol ski, ale i kra jów UE, naj waż niej sze go
atry bu tu su we ren no ści na ro do wej, ja kim jest su we ren ność
pie nięż na, nie zo sta ło w ogó le za uwa żo ne. To nie sły cha ne,
aby nikt z kry ty ków pod pi sa nia Trak ta tu li zboń skie go w Pol -
sce, nie za uwa żył tak fun da men tal nej spra wy! A nie za uwa -
żył! To jest sy tu acja, któ rą opi sał kie dyś fu tu ry stycz nie
Sta ni sław Lem. Twier dził, że w przy szłych woj nach za ata ko -
wa ny na ród nie bę dzie na wet wie dział, że jest przed mio tem
ob ce go ata ku. Nie bę dzie bo wiem po sia dał od po wied nio wy -
so kich tech no lo gii, po zwa la ją cych ten atak wy kryć. I ta ką
wła śnie ma my sy tu ację w Pol sce. Ty le, że do ty czy ona tech -
no lo gii umy sło wych.

Dzię ki po zba wie niu su we ren no ści pie nięż nej kra jów UE,
pry wat ny sek tor ban ko wy, a sze rzej świa to we ryn ki fi nan so -
we, za gwa ran to wał so bie zło ty in te res, zmu sza jąc rzą dy i
ca łe sek to ry pu blicz ne do po ży cza nia wy łącz nie w pry wat -
nych ban kach. Za gwa ran to wał so bie mo no pol kre acji pie nią -
dza, pry wa ty zu jąc su we ren ność wa lu to wą pań stwa.
Ame ry kań ski eko no mi sta Hy man Min sky zwykł ma wiać –
Każ dy mo że two rzyć pie nią dze; pro blem le ży w ich ak cep -
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ta cji. Więc mo że wresz cie od wróć my sy tu ację. I niech so bie
ban ki pry wat ne two rzą swo je wła sne pie nią dze. Każ dy bank
z osob na, al bo na wet wszyst kie ban ki pry wat ne ra zem. Tyl -
ko kto ich wła sne bank no ty i za pi sy cy fro we oraz księ go we
na ich kon tach, za ak cep tu je bez gwa ran cji pań stwa? Kto
sprze da choć by jed ną buł kę w za mian za bank not czy mo -
ne tę wy da ną przez pry wat ny bank Pe kao SA czy ING Bank
Ślą ski? Nikt. I ty le jest war ta ich wła dza pie nięż na w rze czy -
wi sto ści.

W Pol sce za ka za no po ży cza nia przez NBP pie nię dzy pol -
skie mu rzą do wi na po trze by wy dat ków pu blicz nych jesz cze
w ra mach „okrą gło sto ło wej” Kon sty tu cji Alek san dra Kwa -
śniew skie go z 1997 ro ku. I ten za kaz za pi sa no kon sty tu cyj -
nie w ra mach ar ty ku łu 220. Na sze kom pra dor skie i
sa mo zwań cze eli ty po li tycz ne by ły i są bo wiem szcze gól nie
wier no pod dań cze wo bec świa to wej i eu ro pej skiej oli gar chii
fi nan so wej. Pań stwo pol skie ja ko su we ren wła snej wa lu ty,
zło te go pol skie go, gwa ran tu je na swo im ob sza rze wszyst kie
ope ra cje pie nięż ne, a nie mo że two rzyć swo je go wła sne go
kre dy tu w swo im wła snym ban ku! Pań stwo pol skie na mo cy
swej wła snej Kon sty tu cji, nie mo że na swo im te ry to rium two -
rzyć pie nię dzy! Mo gą to ro bić tyl ko pry wat ne ban ki. Na do -
da tek te ban ki są pra wie wszyst kie ban ka mi za gra nicz ny mi.
Czy li, że pań stwo pol skie nie mo że two rzyć u sie bie wła -
snych pie nię dzy, po to aby mo gły to ro bić dla swe go zy sku
ban ki za gra nicz ne w Pol sce ulo ko wa ne! I pań stwo pol skie
mu si od nich po ży czać pie nią dze, bo sa mo so bie za ka za ło
po ży czać zło tów ki od wła sne go ban ku cen tral ne go! I mu si
się w nich za dłu żać, pod groź bą nie wy pła cal no ści.

Obez wład nie niu pań stwa w re ali za cji je go wła dzy su we -
ren no ści wa lu to wej słu ży też za sa da tzw. nie za leż no ści ban -
ku cen tral ne go. Bank cen tral ny, któ ry jest ban kiem ca łe go
pań stwa tyl ko na mo cy su we ren no ści wa lu to wej te go pań -
stwa, ma być od te go pań stwa „nie za leż ny”. Ma być „nie za -
leż ny” od wła dzy wy ko naw czej rzą du, a na wet wła dzy
usta wo daw czej Sej mu. To czy ją wła dzę, czy li in te re sy i po -
trze by, ma re ali zo wać? Otóż w mo im prze ko na niu, ma re ali -
zo wać in te re sy i po trze by pry wat ne go sek to ra ban ko we go i
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ryn ków fi nan so wych, czy li eu ro pej skiej i świa to wej oli gar chii
fi nan so wej. I tyl ko po to ten za pis do pra wo daw stwa UE
wpro wa dzo no. Wpro wa dzo no po to, by po zba wić już cał ko -
wi cie moż li wo ści su we ren nej po li ty ki pie nięż nej po szcze gól -
ne pań stwa i prze ka zać ją w rę ce oli gar chii fi nan so wej i jej
agen tów.

Su we ren ność wa lu to wa mu si zo stać pol skie mu pań stwu
przy wró co na. Na ro do wy Bank Pol ski mu si słu żyć pol skie mu
na ro do wi, pol skiej go spo dar ce i pol skie mu pań stwu. Dla te -
go na le ży usu nąć z pol skiej Kon sty tu cji ar ty kuł 220 i za wie -
sić wy ko ny wa nie ar ty ku łu 123 Trak ta tu li zboń skie go.
Zwłasz cza, że EBC i tak już omi ja ten ar ty kuł, do ko nu jąc wy -
ku pu ob li ga cji rzą do wych kra jów stre fy eu ro na ryn kach wtór -
nych.

NBP i je go po li ty ka pie nięż na zo sta ną pod po rząd ko wa ne
Sej mo wi. I pol ski bank cen tral ny bę dzie za leż ny od re pre -
zen tan tów pol skie go na ro du, ja ko su we re na pol skie go pań -
stwa. NBP przej mie w swo je ra chun ki księ go we ca łość
za dłu że nia kra jo we go i za gra nicz ne go pol skie go rzą du. I bę -
dzie od po wia dał w uzgod nie niu z Mi ni ster stwem Fi nan sów
za je go ob słu gę.

Pol ski bank cen tral ny roz pocz nie fi nan so wa nie dłu gu pu -
blicz ne go pol skie go pań stwa. NBP roz pocz nie fi nan so wa nie
wy dat ków pol skie go pań stwa na po trze by pol skiej go spo dar -
ki i pol skie go spo łe czeń stwa. Tym sa mym pol skie pań stwo
od zy ska moż li wość kre owa nia swo je go wła sne go kre dy tu w
swo im wła snym ban ku na swym wła snym te ry to rium. Przede
wszyst kim ob ni ży to kosz ty kre dy to wa nia dłu gu pu blicz ne -
go. Pol skie pań stwo nie bę dzie już za leż ne od mię dzy ban -
ko wych stóp pro cen to wych na ryn kach mię dzy na ro do wych.
I nie bę dzie mu sia ło pła cić li chwiar skich od se tek od no wych
kre dy tów. Zwięk szy to za sad ni czo bez pie czeń stwo fi nan so -
we pań stwa, gdyż usta nie ko niecz ność za cią ga nia kre dy tów
w za gra nicz nych ban kach kra jo wych na po trze by bu dże to -
we. Pol skie pań stwo, po sia da jąc peł ną su we ren ność wa lu -
to wą i bę dąc naj waż niej szym pro du cen tem wła snych
pie nię dzy, nie sta nie w ob li czu nie wy pła cal no ści rzą do wych
ob li ga cji zło tów ko wych i spła ty kre dy tów w NBP. Pol skie pań -
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stwo nie bę dzie też zmu szo ne do pła ce nia od se tek od tych
ob li ga cji i tych kre dy tów w opro cen to wa niu okre śla nym przez
ryn ki fi nan so we i agen cje ra tin go we.

Kre dy to wa nie przez pol ski bank cen tral ny de fi cy tu bu dże -
to we go pol skie go rzą du stwo rzy no wą sy tu ację dla moż li wo -
ści go spo dar czych Pol ski. Jak twier dzi ame ry kań ski
eko no mi sta Mi cha el Hud son, tzw. mo ne ta ry za cja dłu gu pu -
blicz ne go umoż li wia wy da wa nie pie nię dzy na go spo dar kę w
naj lep szy moż li wy spo sób, by wspie rać wzrost go spo dar czy
i peł ne za trud nie nie. To jest spo sób, któ ry wspie ra wzrost go -
spo dar czy i peł ne za trud nie nie, a nie spo sób, któ ry wspie ra
pry wat ny sek tor ban ko wy i je go wiel kie, a gwa ran to wa ne
przy tym zy ski z ty tu łu ob li ga cji rzą do wych. Pu blicz na kre -
acja pie nią dza przez Na ro do wy Bank Pol ski na po trze by pol -
skie go spo łe czeń stwa i pol skiej go spo dar ki to wła śnie peł ne
wy ko rzy sta nie su we ren no ści wa lu to wej pań stwa pol skie go.
Two rze nie pie nię dzy przez pań stwo za po śred nic twem swe -
go ban ku cen tral ne go na kon kret ne ce le pol skiej go spo dar -
ki i pol skie go spo łe czeń stwa ma sens. Two rze nie pie nię dzy
przez za gra nicz ne ban ki pry wat ne na ce le ich ko mer cyj nych
zy sków i po li tycz nych in te re sów ich wła ści cie li jest dla Pol -
ski bez sen su.

W sy tu acji no we go Wiel kie go Kry zy su Świa to we go moż -
li wość zwięk sza nia wy dat ków bu dże to wych w ce lu po więk -
sza nia po py tu w sy tu acji sta gna cji czy re ce sji jest za sad ni-
czą spra wą. Umoż li wia to dzię ki ukie run ko wa nym wy dat kom
bu dże to wym na ce le go spo dar cze i spo łecz ne po więk sza -
nie po py tu. Po więk sza nie po py tu tam, gdzie przy no si to naj -
więk sze efek ty we wzro ście go spo dar czym i wzro ście
za trudnie nia. Zwięk sza nie zaś wy dat ków bu dże to wych dro -
gą po więk sza nia dłu gu za gra nicz ne go czy tyl ko dłu gu w za -
gra nicz nych ban kach, jest two rze niem kry zy su za dłu że nio-
we go. A w kon se kwen cji gro zi nie wy pła cal no ścią pań stwa.
Dla te go „mo ne ta ry za cja” pol skie go dłu gu pu blicz ne go przez
pol ski bank cen tral ny jest nie zbęd na na wet po to, by ogra ni -
czać skut ki no we go kry zy su. Dla te go fi nan so wa nie przez
NBP rzą do wych dłu gów pu blicz nych stwa rza rów no cze śnie
moż li wo ści po bu dza nia wzro stu go spo dar cze go. Ale na de
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wszyst ko wzro stu za trud nie nia w sy tu acji, gdy na ra sta ka ta -
stro fa pol skie go bez ro bo cia.



80



81

Przyczynek 10. Banki, kasy SKOK, OFE oraz nowe
FEP i BRP

W na ra sta ją cej sy tu acji świa to we go kry zy su naj więk -
szym nie bez pie czeń stwem jest wy pro wa dze nie z Pol ski
ban ko wych de po zy tów firm, in sty tu cji i lud no ści

Pol ska nie ma na ro do we go sys te mu ban ko we go. W spo -
sób osta tecz ny wy prze dał go kom pra dor ski du et pre mie ra
Je rze go Buz ka i wi ce pre mie ra Lesz ka Bal ce ro wi cza w la -
tach 1998-2000. Sprze da li pra wie wszyst kie ban ki, któ re by -
ły. I to za bez cen. Dzi siaj po nad 80% ka pi ta łów ban ko wych
w Pol sce to wła sność za gra nicz na. I dzi siaj pra wie każ dy
bank w Pol sce, to kra jo wa fi lia ban ku za gra nicz ne go. Fi lia,
czy li za miej sco wy od dział, któ re go bank wła ści wy znaj du je
się we Wło szech, Au strii, Ho lan dii czy Niem czech. Kra jo we
ban ki za gra nicz ne w Pol sce są więc tyl ko ele men ta mi ob -
cych sys te mów ban ko wych. I to tam prze ka zy wa ne są zy ski
ban ko we z Pol ski. I to tam po dej mo wa ne są de cy zje co do
przy szło ści pol skich fi lii. I in te re sy tam tej szych kra jów bę dą
de cy do wać o po li ty ce two rze nia pie nię dzy i kre dy tu w Pol -
sce. Z pol skie go sys te mu ban ko we go zo sta ły szcząt ki, w po -
sta ci ban ku cen tral ne go NBP, je dy ne go du że go pol skie go
ban ku ko mer cyj ne go PKO BP z klu czo wym udzia łem wła -
sno ścio wym pań stwa, ma łe go pań stwo we go Ban ku Go spo -
dar stwa Kra jo we go, kil ku dzie się ciu nie wiel kich lo kal nych
ban ków spół dziel czych i sie ci spół dziel czych ban ków kon -
sump cyj nych, czy li Spół dziel czych Kas Oszczęd no ścio wo -
-Kre dy to wych. 

W na ra sta ją cej sy tu acji świa to we go kry zy su naj więk szym
nie bez pie czeń stwem jest wy pro wa dze nie z Pol ski ban ko -
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wych de po zy tów firm, in sty tu cji i lud no ści. Znaj du ją ce się w
fi liach ban ków za gra nicz nych de po zy ty mo gą zo stać w spo -
sób stop nio wy lub na gły prze nie sio ne za gra ni cę do ban ków -
-ma tek. Po to, aby po pra wić kon dy cję fi nan so wą
ban ku -mat ki lub wręcz ura to wać ją przed ban kruc twem. Nie
na le ży mieć złu dzeń. W ob li czu groź by ban kruc twa bank za -
gra nicz ny w każ dej chwi li, ra tu jąc się, wy pro wa dzi z Pol ski
de po zy ty swo je go ban ku -cór ki. Ta ka wstęp na pró ba, za blo -
ko wa na przez Eu ro pej ski Bank Cen tral ny, już by ła pod ję ta
w Niem czech przez wło ski bank UniCredit w grud niu 2012
ro ku. W Pol sce ten bank jest wła ści cie lem dru gie go co do
wiel ko ści kra jo we go ban ku Pe kao SA. 

Bę dzie na ra stać rów nież za gro że nie ogra ni cza niem
przez ban ki za gra nicz ne kre dy to wa nia pol skiej go spo dar ki i
lud no ści. Na sta wio ne na du ży, szyb ki i ła twy zysk na pol skiej
go spo dar ce i pol skiej lud no ści, ban ki te nie bę dą za in te re -
so wa ne kre dy to wa niem w co raz trud niej szej sy tu acji go spo -
dar czej. Mo gą być wręcz za in te re so wa ne wy co fy wa niem się
z Pol ski. W tej sy tu acji bę dzie two rzyć się pu sty nia pie nięż -
na, któ ra do dat ko wo bę dzie wy nisz cza ła na szą go spo dar kę.
Przed się bior stwa nie bę dą mia ły do stę pu do kre dy tów. Spo -
łe czeń stwo zaś bę dzie mia ło do stęp moc no ogra ni czo ny. 

Dla te go ko niecz ne sta je się jak naj szyb sze zbu do wa nie
na ro do we go sys te mu ban ko we go Pol ski. Punk tem wyj ścia
tej bu do wy bę dzie przy wró ce nie NBP peł nych moż li wo ści
two rze nia pie nią dza dla pol skie go pań stwa i pol skiej go spo -
dar ki. Pol ski bank cen tral ny mu si od zy skać swo je cen tral ne
miej sce w su we ren nej kre acji pol skie go pie nią dza, któ rą
utra cił na rzecz pry wat nych ban ków za gra nicz nych. Po usu -
nię ciu ar ty ku łu 220 Kon sty tu cji RP i za wie sze niu wy ko ny wa -
nia przez Pol skę ar ty ku łu 123 Trak ta tu li zboń skie go, NBP
mu si zo stać pod po rząd ko wa ny pol skie mu Sej mo wi. To Sejm
bę dzie bez po śred nio wy bie rał pre ze sa ban ku cen tral ne go i
je go ra dę po li ty ki pie nięż nej. Sejm bę dzie też okre ślał kie -
run ki po li ty ki pie nięż no -kre dy to wej ban ku oraz co rocz nie
oce niał jej re ali za cję. NBP ma być bez po śred nio za leż ny od
re pre zen tan tów swe go su we re na – pol skie go na ro du. 

Dru gim kro kiem bę dzie stwo rze nie sze ro kich moż li wo ści
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two rze nia kre dy tu przez pol ski ka pi tał fi nan so wy, tak pu blicz -
ny, w tym pań stwo wy, sa mo rzą do wy i spół dziel czy, jak i pry -
wat ny. Przede wszyst kim pań stwo pol skie mu si stwo rzyć
kil ka ban ków pań stwo wych, a sze rzej pu blicz nych, fi nan su -
ją cych pro duk cję i in we sty cje w pol skim prze my śle i rol nic -
twie. Po la cy i pol skie fir my bę dą mo gli mieć bez piecz ny
wy bór dla swo ich de po zy tów fi nan so wych. Bę dą mo gli je
prze nieść z fi lii pry wat nych ban ków za gra nicz nych do ban -
ków pol skich. Ich oszczęd no ści bę dą mo gły być ka pi ta li zo -
wa ne i słu żyć ro dzi mej go spo dar ce. Pol skie pań stwo bę dzie
wresz cie mo gło za cząć za ra biać na kre dy to wa niu swo jej
wła snej go spo dar ki i swo ich wła snych oby wa te li. I bu dżet
pań stwa za cznie otrzy my wać te do cho dy, któ re te raz są wy -
pro wa dza ne za gra ni cę.

Ob ni ży to kosz ty fi nan so wa nia go spo dar ki i spo łe czeń -
stwa. Pry wat ny kre dyt za gra nicz nych ban ków pod wyż sza
bo wiem kosz ty ro bie nia biz ne su w Pol sce i kosz ty ży cia Po -
la ków. W kon se kwen cji zwięk szy to kon ku ren cyj ność eko -
no micz ną Pol ski. Stwo rzy to tak że no we moż li wo ści ta nie go
i bez piecz ne go kre dy to wa nia stra te gicz nych dla roz wo ju kra -
ju in we sty cji prze my sło wych i rol ni czych w ogó le. A szcze -
gól nie zaś tych, któ re przy szły sztab ge ne ral ny pol skiej
go spo dar ki, czy li Mi ni ster stwo Go spo dar ki, uzna za prio ry -
te to we czy tyl ko waż ne. 

Trze ci krok to stwo rze nie sie ci lo kal nych ban ków sa mo -
rzą do wo -spół dziel czych. Te ban ki bę dą mia ły cha rak ter
oszczęd no ścio wo -kre dy to wy. Ich udzia łow ca mi bę dą lo kal -
ne sa mo rzą dy, lo kal ne in sty tu cje i fir my oraz miesz kań cy
miast, mia ste czek i wsi. To umoż li wi two rze nie lo kal nych ka -
pi ta łów fi nan so wych. I fi nan so wa nie lo kal nej go spo dar ki i
kon sump cji. Bez kosz tow ne go po śred nic twa du żych ban ków
za gra nicz nych i ro dzi mych. 

Do brym przy kła dem pol skiej ban ko wo ści są ka sy
oszczęd no ścio we SKOK. SKOK-i to naj więk sza w Pol sce
po za ban ko wa in sty tu cja fi nan so wa. W pra wie 60 ka sach
(naj więk sza to SKOK Stef czy ka) od kła da pie nią dze i bie rze
po życz ki po nad 2,5 mln lu dzi. To po tę ga: pra wie 2 tys. od -
dzia łów w ca łej Pol sce, czy li sieć sprze da ży więk sza od PKO
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BP. W SKOK-ach Po la cy trzy ma ją po nad 15 mld zł oszczęd -
no ści, czy li wię cej niż w nie jed nym ban ku. Dy na mi ka wzro -
stu klien tów SKOK-ów jest na praw dę im po nu ją ca. Być mo że
dla te go od dłuż sze go cza su SKOK-i są pod sta łą na gon ką
ze stro ny „Ga ze ty Wy bor czej”. Sche mat roz bo ju jest ten sam
– na gon ka pra so wa i prze for so wa nie nie ko rzyst nej dla Po -
la ków usta wy przez sko li ga co ne ugru po wa nie po li tycz ne –
to zna czy PO. Jesz cze je den ba stion pol skiej przed się bior -
czo ści jest nisz czo ny, bo suk ces mo że być za raź li wy dla in -
nych Po la ków.

W two rze niu na ro do we go sys te mu ban ko we go moż li we
jest wy ko rzy sta nie skła dek eme ry tal nych zgro ma dzo nych w
Otwar tych Fun du szach Eme ry tal nych (OFE). Nie do przy ję -
cia jest utrzy my wa nie pań stwo we go przy mu su pła ce nia
skład ki eme ry tal nej do pry wat nie za rzą dza nych fun du szy
(OFE). Pań stwo zmu sza oby wa te la do pła ce nia skład ki w
pry wat ne rę ce, a sa mo nie bie rze od po wie dzial no ści za póź -
niej szą eme ry tu rę! To nie tyl ko zła ma nie praw oby wa tel skich.
To zwy kły szwin del fi nan so wy. Wy mu szo ny przez mię dzy na -
ro do wą fi nan sje rę i mię dzy na ro do we in sty tu cje fi nan so we z
Ban kiem Świa to wym na cze le. Po to, aby wy cią gać za so by
fi nan so we po szcze gól nych kra jów w spe ku la cję fi nan so wą.
I że by na tym za ra biać. Eme ry tal ne skład ki Po la ków, ulo ko -
wa ne w ob li ga cjach i ak cjach w kra ju i za gra ni cą, sta ły się
przed mio tem spe ku la cji fi nan so wej. W sy tu acji świa to we go
kry zy su fi nan so we go i na ra sta ją ce go no we go Wiel kie go Kry -
zy su, za gra ża to wy pła cal no ści przy szłych eme ry tur dla mi -
lio nów Po la ków! To gro zi nie obli czal ną ka ta stro fą eme ry tal ną
z wid mem mi lio nów głod nych i gło dzo nych eme ry tów! Po
kra chu fi nan so wym w 2008 ro ku OFE w cią gu za le d wie
trzech mie się cy stra ci ły 24 mld zł! Czy li to wszyst ko, co za -
ro bi ły w cią gu 10 lat. A co zo sta nie z eme ry tur Po la ków, je -
śli przyj dą ko lej ne wstrzą sy fi nan so we na świe cie, w Eu ro pie
i w Pol sce?!

Dla te go jak naj szyb ciej trze ba dać Po la kom peł ną wol -
ność wy bo ru spo so bu gro ma dze nia ich skła dek eme ry tal -
nych. Mu si być na tych miast znie sio ny przy mus OFE. Po la cy
mu szą mieć moż li wość na tych mia sto we go i peł ne go prze -
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nie sie nia swych pie nię dzy skład ko wych do fun du szu pań -
stwo we go, choć by ty pu ZUS. Za pew nie nie sta bil no ści i bez -
pie czeń stwa go dzi wych eme ry tur to pod sta wo wy obo wią zek
każ de go cy wi li zo wa ne go pań stwa. Z któ re go nikt i nic nie
mo że go zwol nić. Ina czej Pol ska bę dzie kra jem bez cy wi li -
za cji.

W sy tu acji ka pi ta ło wej Pol ski oraz w wa run kach na ra sta -
ją cej de pre sji go spo dar czej, na le ży roz wa żyć go spo dar cze
wy ko rzy sta nie gro ma dzo nych skła dek eme ry tal nych. I uży -
cia ich ja ko ka pi ta łów kre dy tu ją cych in we sty cje go spo dar -
cze. Rów nież ja ko ka pi ta łów fi nan so wych no wo two rzo nych
ban ków pu blicz nych. Roz wa że nia wy ma ga ją też in ne roz -
wią za nia po dob ne go ty pu. Ta kie jak pro po zy cja pol skie go
eko no mi sty SKOK Ja nu sza Szew cza ka po wo ła nia Pol skie -
go Ban ku Eme ry tal ne go, któ ry prze jął by środ ki ZUS i OFE i
in we sto wał by je w roz wo jo we pol skie przed się bior stwa.

Po dob ne roz wią za nia już ist nie ją w pro win cji On ta rio w
Ka na dzie. Na przy kład je den z naj więk szych fun du szy eme -
ry tal nych to Te acher’s Fund (http://www.otpp.com/ho me),
któ ry po sia da ak ty wa po nad 117 mi liar dów do la rów. Ten fun -
dusz wy pła ca do dat ko we eme ry tu ry oraz in we stu je skład ki
po nad 300.000 na uczy cie li. Pra cu je tam po nad 800 lu dzi w
biu rach w To ron to, Lon dy nie i Hong kon gu. Od cza su po wsta -
nia w 1990 ro ku ten nie za leż ny, pry wat ny fun dusz jest przy -
kła dem in no wa cji oraz in we sty cji dla do bra swo ich człon ków. 

Fa chow cy te go fun du szu in we stu ją pie nią dze glo bal nie –
szu ka ją moż li wo ści zy sku na ca łym świe cie. Ale po ło wa pie -
nię dzy wspie ra in we sty cyj nie ro dzi me pry wat ne fir my w Ka -
na dzie. Od 1990 ro ku Te acher’s Fund chwa li się prze cięt nym
zy skiem 10% na rok. Co da je od cza su po wsta nia fun du szu
700-pro cen to wy wzrost po cząt ko we go ka pi ta łu.

Pro szę te raz po rów nać ten wy nik ze stra ta mi fun du szu
OFE i wte dy na su nie się py ta nie, czy stra ty pie nię dzy za in -
we sto wa nych w OFE są spo wo do wa ne nie udacz nic twem
czy zło dziej stwem? I dla cze go ka sy SKOK, a nie fun du sze
OFE, są na gle ob ję te ści słym nad zo rem fi nan so wym, a pre -
zes kas SKOK mu si być te raz ak cep to wa ny przez po li tycz -
ny układ wła dzy?
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W mo jej skrom nej opi nii, ze wzglę du na wiel kie stra ty ka -
pi ta łu w fun du szach OFE po win ny one być na tych miast zli -
kwi do wa ne, a ich ka pi tał, czy li oko ło 250 mi liar dów zło tych,
po wi nien być wnie sio ny do Fun du szu Eme ry tal ne go Po la -
ków (FEP) kie ro wa ne go przez ta kie go czło wie ka jak se na -
tor Grze gorz Bie rec ki, by ły pre zes kas SKOK. Bez wzglę du
na je go orien ta cję po li tycz ną, pan Bie rec ki na przy kła dzie
suk ce su bu do wy kas SKOK, wy ka zał zdol no ści na po zio mie
naj lep szych przed się biorstw świa to wych. Tyl ko ta ki czło wiek,
któ ry po sia da uni kal ne zdol no ści bu do wy biz ne su, mo że za -
ra biać pie nią dze dla pol skich eme ry tów. Je śli bę dzie ta ka
po trze ba, to chęt nie bez in te re sow nie po mo gę pa nu Bie rec -
kie mu czy in ne mu Po la ko wi, któ ry po sia da ta ki sam dar bu -
do wy, we wpro wa dze niu go do wnę trza Te acher’s Fund, aby
sam zo ba czył i sko pio wał je go suk ces dla do bra eme ry tów
w Pol sce. Mo ją za pła tą bę dzie ra dość mi lio nów eme ry tów w
Pol sce. Chy ba Sejm, Se nat, lub na wet Kan ce la ria Pre zy den -
ta mo gą szyb ko opra co wać w tym ce lu no wą usta wę dla
prze nie sie nia ka pi ta łu z OFE do no we go FEP, aby eme ry ci
nie tra ci li wię cej pie nię dzy?

Idąc da lej, FEP mo że za in we sto wać na pro cent część
pie nię dzy w ka pi tał za ło ży ciel ski Ban ku Roz wo ju Pol ski
(BRP), a ten bank, ma jąc po wiedz my 10 mi liar dów zło tych
ja ko za bez pie cze nie, mo że z ko lei po ży czyć do 100 mi liar -
dów zło tych śred niej wiel ko ści pol skim przed się bior stwom,
któ re już ma ją udo ku men to wa ny suk ces i tyl ko brak ka pi ta -
łu ha mu je ich roz wój. W Ka na dzie ta ką dzia łal no ścią zaj mu -
je się Fe de ral ny Bank Roz wo ju Biz ne su (Fe de ral Bu si ness
De ve lop ment Bank), któ ry po sia da gwa ran cje rzą do we. Nie
ko rzy sta z nich zresz tą, po nie waż za wsze ma zysk ze swo -
jej dzia łal no ści. Do dat ko wym bo nu sem jest to, że ta kiej
struk tu ry i me to dy fi nan so wa nia pry wat nych biz ne sów nie
za bra nia pra wo unij ne. A je śli na wet nam pra wo unij ne cze -
goś za bra nia, to w imię wal ki z kry zy sem go spo dar czym ma -
my mo ral ne pra wo je za wie sić lub obejść. Bo za sa da pra wa
jest ta ka, że ka ra po win na być wy mier na do wi ny. A jak moż -
na wi nić rząd, któ ry sta ra się wal czyć z bez ro bo ciem, bie dą
i gło dem? Cza sem mu si my w obec no ści ofi cje li Unii za pła -
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kać nad lo sem na szych po krzyw dzo nych oby wa te li. Bo de -
mo kra cja nie jest tyl ko dla bo ga tych, a te ra pia szo ko wa za -
sto so wa na w Pol sce w cza sie zmia ny ustro ju spo wo do wa ła
mi lio ny ofiar, któ rym trze ba ko niecz nie po móc.

Aby Pol ska, na sza Oj czy zna, by ła tro skli wą mat ką, a nie
okrut ną ma co chą. Bę dę sta le po wta rzał to zda nie jak za klę -
cie!
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Przyczynek 11. Inflacja a rozwój nacji

Absolutnie nie ma dowodów, że przy niskim poziomie
inflacja jest zła dla rozwoju gospodarki

Kie dy by łem ma łym chłop cem, zna la złem w piw ni cy mo -
je go do mu dwie wa liz ki peł ne przed wo jen nych pol skich i nie -
miec kich pa pie ro wych bank no tów. By ły one du że, ko lo ro we
i wy dru ko wa ne na ład nym pa pie rze. Wy mie nia łem je na
znacz ki pocz to we do mo jej ko lek cji. Kie dy się py ta łem człon -
ków ro dzi ny, skąd ty le pie nię dzy (mi liar dy) i dla cze go w piw -
ni cy, z nie chę cią da wa li mi krót ką od po wiedź – in fla cja. Otóż
mo ja ro dzi na przez in fla cję stra ci ła du żo pie nię dzy, któ re
trzy ma ła przed woj ną w go tów ce.

Dla te go za wsze ba łem się in fla cji. W 1985 ro ku w Pe ru,
w pierw szym ro ku le wi co we go rzą du APRA z pre zy den tem
Ala nem Gar cią, za sko czy ła mnie hi per in fla cja na po zio mie
3600% na rok. Mo ja pierw sza re ak cja to chęć uciecz ki. Ale
uciecz ka jest za ła twa. Aby spro stać in fla cji, po sta no wi łem
więc pod nieść ce nę usług mo ich firm 50% mie sięcz nie. Wła -
ści wie nie mia łem nic do stra ce nia. Mo głem się pod dać bez
wal ki lub po nieść klę skę w wal ce z hi per in fla cją. Ja kie by ło
mo je zdu mie nie, gdy klien ci nor mal nie pła ci li co mie siąc o
50% wyż sze ce ny. I tak pra co wa ły mo je fir my w Pe ru do koń -
ca ka den cji rzą dów APRA, kie dy to "cho ry na gło wę" pre zy -
dent Alan Gar cia uciekł z kra ju na 10 lat, czy li do upły wu
praw ne go okre su przedaw nie nia prze stępstw fi nan so wych.
Oczy wi ście w cza sie hi per in fla cji mo je fir my co mie siąc pod -
wyż sza ły pen sje mo ich pra cow ni ków o 50%. Po ta kim do -
świad cze niu prze sta łem się bać in fla cji. Dziś Pe ru, dzię ki
pro ek spor to wym re for mom i przy peł nej od po wie dzial no ści
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fi skal nej pań stwa, ma sta bil ny pie niądz sol (słoń ce) i cie szy
się lep szym wzro stem go spo dar ki niż więk szość człon kow -
skich kra jów UE. Po za koń cze niu ka den cji le wac kie go pre -
zy den ta Ala na Gar cii, Pe ru szyb ko usta bi li zo wa ło swój
pie niądz bez nad mier nej pry wa ty za cji i bez prze ogrom nych
po ży czek z Ban ku Świa to we go i Fun du szu Wa lu to we go.
Wie le bo wiem pro po zy cji pry wa ty za cji in fra struk tu ry wy wo -
ła ło tak sil ne za miesz ki ulicz ne, że zo sta ły za nie cha ne. Pe -
ru wiań czy cy to wa lecz ny na ród, któ ry wie, jak się bro nić
przed wy zy skiem ze stro ny oszu kań czych i gra bież czych za -
gra nicz nych ka pi ta li stów. W ro ku 2011 go spo dar ka (PKB)
Pe ru wzro sła o 6,9%, przy in fla cji 4,7%. W ca łym po przed -
nim dzie się cio le ciu Pe ru mia ło po zy tyw ne sal do bi lan su eks -
port – im port.

W pew nych okre sach, już po dru giej woj nie świa to wej, in -
ne kra je, ta kie jak Ar gen ty na i Zim ba bwe, mia ły rocz ną hi -
per in fla cję eks tra or dy na ryj ną 20.000% i 100.000%, co
zmu sza ło ich za kła dy pra cy do wy płat pen sji dwa ra zy dzien -
nie.

Przed woj ną hi per in fla cja sza la ła w Niem czech, Au strii
czy na Wę grzech. Rzą dy wie lu kra jów w ten spo sób ra to wa -
ły się przed upad kiem. W Pol sce ko mu ni stycz ny rząd Woj -
cie cha Ja ru zel skie go ro bił to sa mo. W pew nych okre sach
le piej by ło ku pić pięć lo dó wek czy pra lek niż trzy mać pie nią -
dze na pro cent w ban ku. Po szko do wa ni by li Po la cy, któ rzy
mo zol nie, ale na iw nie oszczę dza li swo je pie nią dze w pań -
stwo wym ban ku PKO. Na ko niec ich oszczęd no ścio we ksią -
żecz ki nie mia ły żad nej war to ści, jak to zwy kle by wa w
kra jach re al ne go so cja li zmu.

Dla te go więk szość lu dzi pa nicz nie oba wia się in fla cji. Ale
z no wych ba dań tych kra jów, któ re zdo ła ły znacz nie pod -
nieść do bro byt swo ich oby wa te li, oka zu je się, że na po cząt -
ko wym eta pie w ce lu roz ru chu go spo dar ki in fla cja do 10%
na rok, a na wet jak nie któ rzy twier dzą 20%, jest po zy tyw na
dla szyb kie go roz wo ju.

Na to miast hi per in fla cja to cha os, któ ry jest fun da men tal -
nym za prze cze niem ka pi ta li zmu. W mię dzy wo jen nych Niem -
czech hi per in fla cja zdys kre dy to wa ła Re pu bli kę We imar ską i
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po mo gła wy nieść Adol fa Hi tle ra do wła dzy. Nie któ rzy eko no -
mi ści twier dzą, że hi per in fla cja w Niem czech by ła głów nym
po wo dem II woj ny świa to wej. Dla te go ger mań skie i ży dow -
skie na cje pa nicz nie bo ją się hi per in fla cji i Bun des bank oraz
ży dow ska gru pa wła dzy w Pol sce sta ły się słyn ne z nie na -
wi ści do luź nej po li ty ki mo ne tar nej. Na wet kie dy po wstał pie -
niądz eu ro, po fak tycz nej li kwi da cji na ro do wych ban ków
cen tral nych w kra jach człon kow skich UE, pod na ci skiem
Nie miec Cen tral ny Bank Eu ro pej ski (ECB) przez la ta ob sta -
wał przy ko niecz no ści ści słej kon tro li po li ty ki mo ne tar nej, mi -
mo ro sną ce go bez ro bo cia. W Pol sce na to miast ta ka
„dys cy pli na” jest po wo dem bez ro bo cia i dla mi lio nów Po la -
ków prze ra ża ją cej bie dy. A jej ce lem jest znie wo le nie Po la -
ków przez ob cą nam kul tu rę, sprzecz ną z fun da men ta mi
ety ki kul tu ry rzym sko ka to lic kiej.

Po dob nie dyk tat zna ny ja ko „Kon sen sus Wa szyng toń ski”,
któ ry stał się pod sta wą „pla nu Bal ce ro wi cza”, spo tkał się z
ostrą kry ty ką ze stro ny eko no mi stów. Za to, że eko no mi sta
Le szek Bal ce ro wicz wpro wa dził ten Kon sen sus w ży cie w
Pol sce, na le ży mu się co naj mniej do ży wot nia ka ra wię zie -
nia, ale to te mat na osob ną książ kę. Kon sen sus Wa szyng -
toń ski opie ra się na 10 pod sta wo wych punk tach, któ re po noć
po win ny być re ali zo wa ne w ce lu za pew nie nia sta bil ne go i
zrów no wa żo ne go wzro stu i roz wo ju go spo dar cze go. Oto je -
go za le ce nia:

1. Utrzy ma nie dys cy pli ny fi nan so wej;
2. Ukie run ko wa nie wy dat ków pu blicz nych na dzie dzi -

ny, któ re gwa ran tu ją wy so ką efek tyw ność po nie sio nych na -
kła dów i przy czy nia ją się do po pra wy struk tu ry po dzia łu
do cho dów;

3. Re for my po dat ko we ukie run ko wa ne na ob ni ża nie
krań co wych stóp po dat ko wych i po sze rza nie ba zy po dat ko -
wej;

4. Li be ra li za cja ryn ków fi nan so wych w ce lu ujed no li ce -
nia stóp pro cen to wych;

5. Utrzy my wa nie jed no li te go kur su wa lu to we go na po -
zio mie gwa ran tu ją cym kon ku ren cyj ność;

6. Li be ra li za cja han dlu;
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7. Li kwi da cja ba rier dla za gra nicz nych in we sty cji bez -
po śred nich;

8. Pry wa ty za cja przed się biorstw pań stwo wych;
9. De re gu la cja ryn ków w za kre sie wcho dze nia na ry nek

i wspie ra nia kon ku ren cji;
10. Gwa ran cja praw wła sno ści.
Po li ty ka za pro po no wa na przez Kon sen sus nie by ła do

koń ca kom plet na, a co wię cej, w wie lu punk tach my lą ca.
Jed nym z jej punk tów, we dług ame ry kań skie go eko no mi sty
Ol so na, któ ry jest po mi nię ty, po win na być ochro na przed
wszel ką gra bie żą. Li be ra li za cja han dlu, pry wa ty za cja, ma -
kro eko no micz na sta bi li za cja oraz ni ska in fla cja to nie wszyst -
ko, aby osią gnąć suk ces. Nie moż na za po mi nać o bar dzo
istot nych re gu la cjach praw nych, po li ty ce kon ku ren cyj no ści,
po li ty ce wspo ma ga nia roz wo ju tech no lo gii i ogól nej przej rzy -
sto ści ryn ków. Szyb ki wzrost PKB per ca pi ta nie jest roz wią -
za niem pro ble mów go spo dar czych. Na le ży uwzględ niać
tak że sze ro ko ro zu mia ny roz wój de mo kra cji i trwa ły, zrów -
no wa żo ny roz wój pań stwa oraz in fra struk tu ry in sty tu cjo nal -
nej. Przy jed no cze snej ochro nie przed gra bie żą wszel kie go
ro dza ju. Z po sza no wa niem wła sno ści pry wat nej oraz pań -
stwo wej.

Jed nym z bar dziej zna nych kry ty ków te go Kon sen su su
jest Jo seph Sti glitz – no bli sta w dzie dzi nie eko no mii z 2001
ro ku – któ ry wy po wia dał się w je go kwe stii w szcze gól no ści
w kon tek ście re gio nu Eu ro py Środ ko wow schod niej (pań stwa
post so cja li stycz ne) oraz Azji (Chi ny). Ja ko że w więk szo ści
przy pad ków za ło że nia wa szyng toń skie mia ły być im ple men -
to wa ne w pań stwach roz wi ja ją cych się, w prak ty ce wy szło
na jaw, że wie le z nich by ło nie wy star cza ją co przy go to wa -
nych pod wzglę dem go spo dar czym na przy ję cie po stu la tów
Kon sen su su oraz tem pa ich wpro wa dza nia. Oka za ło się, iż
wie le słab szych go spo da rek roz wi ja ją cych się li be ra li zo wa -
ło swo je sys te my fi nan so we, po sia da jąc jed no cze śnie nie -
doj rza łe sys te my ban ko we oraz re gu la cje zwią za ne z
prze pły wa mi fi nan so wy mi. Efek tem tej po li ty ki w Pol sce po
zmia nie ustro ju by ła za rob ko wa emi gra cja mi lio nów lu dzi
przez utra tę miejsc pra cy z po wo du zło dziej skiej pry wa ty za -
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cji. Sti glitz: Efek ty po li ty ki wy mu sza nej przez po ro zu mie nie
wa szyng toń skie nie by ły za chę ca ją ce. W więk szo ści kra jów,
któ re opar ły się na je go za sa dach, roz wój był po wol ny, a
tam, gdzie wy stę po wał wzrost, ko rzy ści nie by ły rów no dzie -
lo ne (...) Re for my opar te na po ro zu mie niu wa szyng toń skim
wy sta wi ły kra je na zwięk szo ne ry zy ko, przy czym ry zy ko to
w nie pro por cjo nal nie du żym stop niu po no si li ci, któ rzy by li
naj mniej zdol ni do po ra dze nia so bie z nim.

Ab so lut nie nie ma do wo dów, że przy ni skim po zio mie in -
fla cja jest zła dla go spo dar ki. Na przy kład, na wet ba da nia
ro bio ne przez IMF su ge ru ją, że po ni żej 10% in fla cja nie ma
wpły wu na eko no micz ny wzrost. Nie któ rzy eko no mi ści na -
wet po da ją pu łap 40%.

Do świad cze nia po szcze gól nych kra jów su ge ru ją, że in -
fla cja rzę du 10% jest do bra dla roz wo ju. W 60. i 70. la tach
ubie głe go wie ku Bra zy lia mia ła in fla cję 43% i by ła jed ną z
naj szyb ciej roz wi ja ją cych się go spo da rek świa ta, z re al nym
wzro stem do cho dów swo ich oby wa te li na po zio mie 4,5% na
rok. W tym sa mym cza sie Ko rea Po łu dnio wa ro sła 7% na
rok, mi mo 20-pro cen to wej in fla cji.

Co wię cej, ma my do wód, że nad mier na po li ty ka du sze -
nia in fla cji jest zła dla roz wo ju. Kie dy od 1996 ro ku Bra zy lia
za czę ła wal kę z in fla cją wy so kim pro cen tem od po ży cza nych
pie nię dzy (rzę du 10-12% na rok), rocz na in fla cja spa dła do
7,1%, ale wzrost do cho dów lud no ści zmniej szył się do 1,3%
w ska li rocz nej. W Afry ce Po łu dnio wej przy nio sło to po dob -
ny sku tek, kie dy od 1994 ro ku za czę to du sić in fla cję, tak jak
w wy żej wspo mnia nej Bra zy lii.

Dla cze go tak jest? Po nie waż po li ty ka du sze nia in fla cji
zmniej sza ilość in we sty cji i tym sa mym ha mu je roz wój go -
spo dar czy kra ju. Neo li be ral ni eko no mi ści w obro nie wol ne -
go ryn ku ar gu men tu ją, że sta bil ność pie nią dza jest atrak cją
do oszczę dza nia i no wych in we sty cji, co z ko lei na pę dza
wzrost do bro by tu. Bank Świa to wy po wie dział to w swo im ra -
por cie w 1993 ro ku: Ma kro eko no micz na sta bil ność za chę ca
dłu go fa lo we pla ny i pry wat ne in we sty cje oraz przez wy so kie
sto py pro cen to we i re al ną war tość ak ty wów po ma ga w gro -
ma dze niu oszczęd no ści. Ale praw da jest cał kiem in na. Po li -
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ty ka dą że nia do jed no cy fro wej in fla cji znie chę ca do no wych
in we sty cji. Bank Świa to wy za trud nia wiel ką licz bę spe cja li -
stów od spraw eko no mii, ale jest pod bu tem ame ry kań skie -
go im pe rium i z te go po wo du jest omyl ny. To in sty tu cja, któ ra
słu ży bo ga tym kra jom i po pro stu bez czel nie kła mie.

Re al na sto pa pro cen to wa rzę du 10% po wo du je, że nie
war to in we sto wać w prze mysł, bo ta kie in we sty cje rzad ko
kie dy da ją moż li wość zy sku po wy żej 7%. W ta kim przy pad -
ku in we sto rzy wo lą za in we sto wać swo je pie nią dze w ry zy -
kow ne in stru men ty ban ko we, ta kie jak po życz ki ban ko we,
czy też ak cje przed się biorstw na gieł dzie pa pie rów war to -
ścio wych, czy na wet w mar twe zło to, któ re w ostat nich la -
tach znacz nie wzro sło w ce nie, po nie waż de spe rac ka
Ame ry ka nie mo że się po wstrzy mać od na ło go we go dru ko -
wa nia pu stych pie nię dzy.

A więc eko no mi ści pro mu ją cy wol ny ry nek z pre me dy ta -
cją wy ko rzy sta li ludz ki strach przed hi per in fla cją, aby wy lan -
so wać an ty in fla cyj ne pro gra my go spo dar cze, któ re nisz czą
lu dzi. Po li ty ka an ty in fla cyj na w Pol sce nie tyl ko wy ha mo wa -
ła in fla cję, ale tak że po nio sła klę skę swo je go ce lu – przez
ćwierć wie ku nie do pro wa dzi ła do eko no micz nej sta bil no ści.

Mu si my skoń czyć z ob se sją na te mat in fla cji. In fla cja sta -
ła się stra sza kiem, aby uza sad nić go spo dar cze agen dy ko -
rzyst ne dla fi nan si stów i ban kie rów, kosz tem dłu go fa lo wej
sta bil no ści, wzro stu na szej go spo dar ki i ludz kie go szczę ścia
z owo ców pra cy. In fla cja fak tycz nie po bu dza roz wój kra ju,
bo zmu sza ka pi ta ły do ak tyw nych in we sty cji. Jest też waż -
nym na rzę dziem obro ny przed gra bie żą ze stro ny za gra nicz -
nych ban ków i fi nan so wych re ki nów.

Gru pa biz nes me nów w da le kiej kra inie da ła ban ko wi w
za staw zło to w za mian za po życz kę na po wsta nie no wej fir -
my. Spła ca li po życz kę 10% na rok przy in fla cji 8%. Po trzech
la tach ich fir ma od nio sła wiel ki suk ces na ryn kach kra jo wym
i za gra nicz nych. Po życz ka ban ko wa zo sta ła spła co na z zy -
sków oraz in fla cji, po nie waż po trzech la tach ze sprze da ży
swo jej pro duk cji mie li o wie le wię cej pie nię dzy. Wte dy ode -
bra li z ban ku swo je zło to, któ re za wsze by ło fał szy we. Zy ski
za in we sto wa li w pań stwo we Bo ny Roz wo ju na 10% rocz nie.
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Po da ję tę baj kę ja ko przy kład, że na sze pań stwo przy
umiar ko wa nej po li ty ce in fla cyj nej nie mu si mieć zło ta, aby
do dru ko wać pie nię dzy na kon kret ne po trze by stra te gicz nych
wy se lek cjo no wa nych przed się biorstw, któ re ma ją naj więk -
sze szan se stwo rze nia do dat ko wych miejsc pra cy. Oczy wi -
ście to ban ki ko mer cyj ne, a nie bank cen tral ny, bę dą
po ży czać tym fir mom pie nią dze, ale z gwa ran cją na ro do we -
go rzą du Pol ski. I ten ostat ni wa ru nek da je gwa ran cję, że te
pie nią dze nie zo sta ną skra dzio ne, tak jak to z po rę cze nia
kre dy tów przez rząd pre mie ra Wło dzi mie rza Ci mo sze wi cza
w 1999 ro ku, prze pa dło 61 mi lio nów zło tych z po wo du afe ry
La bo ra to rium Frak cjo no wa nia Oso cza (krwi) LFO w Miel cu.
Mię dzy in ny mi z po wo du nie uza sad nio nych na ci sków urzęd -
ni ków z biu ra pre zy den ta Alek san dra Kwa śniew skie go.
Śledz two w tej spra wie zo sta ło umo rzo ne w 2007 ro ku, po -
nie waż zgi nę ły do ku men ty LFO w Mi ni ster stwie Zdro wia.
Przez nie ko rzyst ne kra jo we roz wią za nia w za kre sie za ku pu
le ków krwio po chod nych służ ba zdro wia mo gła po nieść stra -
ty rzę du 1,5 mld zło tych.

Ta kie nie kon tro lo wa ne in we sty cje zde cy do wa nie ma ją
wpływ na in fla cję i ni gdy nie po win ny za ist nieć. Tyl ko rząd
wy ło nio ny z na szej eli ty na ro do wej mo że te mu za po biec i
kre dy ta mi stra te gicz nie wspo ma gać roz wój go spo dar czy
Pol ski.
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Przyczynek 12. Pieniądze na rozwój kraju

Tak jak chcę wie rzyć w Bo ga, chcę wie rzyć w do brą
przy szłość dla Pol ski

Nie kom pe tent ni, nie mo ral ni i zdra dziec cy człon ko wie
wszyst kich rzą dów od cza su zmia ny ustro ju w 1989 ro ku, ni -
gdy nie ostrze gli Po la ków przed tym, co bę dzie, ani nie stwo -
rzy li pod staw roz wo ju pań stwa. Za ję ci wła sny mi ka rie ra mi i
mo ty wo wa ni pry wa tą, nie za dba li o przy szłość na szej rzym -
sko ka to lic kiej cy wi li za cji. Te raz w ob li czu klę ski ban kruc twa,
je śli sa mi nie odej dą z pa ła ców wła dzy, to zmie cie ich re wo -
lu cja. Mu szą być i tak za do wo le ni, że przez wstą pie nie Pol -
ski do UE uda ło im się roz ła do wać bom bę na ła do wa ną
gnie wem mło dych Po la ków. Ina czej z po wo du bez ro bo cia w
tej gru pie spo łecz nej, re wo lu cja by ła by fak tem już daw no te -
mu.

Ja ko mło dzie niec w PRL-u my śla łem, że re wo lu cja by ła
naj lep szą me to dą na zmia nę ustro ju z ko mu ni zmu na ka pi -
ta lizm. Na po cząt ku lat 80. wi dzia łem re wo lu cyj ne wzbu rze -
nie w Pe ru, gdzie w cza sie ogól no kra jo wych straj ków
związ ków za wo do wych po wie wa ły licz ne czer wo ne sztan -
da ry. Na wet z sier pem i mło tem. W 1985 ro ku by łem za pro -
szo ny przez le wi co wą par tię APRA na wy stą pie nie agi ta to ra
po li tycz ne go tej par tii, któ ry spe cjal nie przy je chał do mia sta
Iqu itos ze sto li cy. Spo tka nie od by ło się w au li Uni wer sy te tu
Iqu itos, któ ry to w 1990 ro ku dał mi ty tuł Ho no ro we go Pro fe -
so ra. Kie dy przy sze dłem na to spo tka nie, da no mi miej sce
przy sto le pre zy dial nym obok te goż agi ta to ra, a przed so bą
mia łem po nad 500 stu den tów. Agi ta tor re wo lu cyj nie pod no -
sił emo cje sa li, wi niąc za wszyst kie nie szczę ścia w Pe ru za -
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gra nicz nych ka pi ta li stów. Kie dy na krę cił tak po tęż ne emo -
cje, krzy czał już peł nym gło sem, że z ka ra bi na mi i ba gne ta -
mi na sztorc, prze pę dzi my za gra nicz nych in we sto rów. Sa la
na to od po wie dzia ła burz li wy mi okla ska mi. A ja, pa mię ta jąc
sta re pol skie po wie dze nie, że jak wej dziesz mię dzy wro ny,
mu sisz kra kać jak i one, sam kla ska łem, choć czu łem się
„zgwał co ny”. Le wi co wa par tia APRA wy gra ła wte dy wy bo ry
i szyb ko do pro wa dzi ła kraj do ru iny z hi per in fla cją na po zio -
mie 3600% rocz nie. Ni gdy po tem nie po wró ci li do wła dzy.

Kie dy wró ci łem do Ka na dy, wstą pi łem do Par tii Li ber ta -
riań skiej. To był mój pro test prze ciw roz rzut no ści i mar no -
traw stwu mo ich po dat ków przez rząd ka na dyj ski. Po ro ku
zo sta łem li de rem tej par tii i ostrym kry ty kiem roz dę te go bu -
dże tu kra ju, któ ry fi nan so wo wspie rał róż ne gru py mniej szo -
ścio we, zaś rząd to le ro wał ko rup cję. W koń cu sa mi
Ka na dyj czy cy mie li te go do syć. I li be ral ny rząd Ka na dy po
wie lu la tach wła dzy od szedł w nie sła wie i na sta ły rzą dy kon -
ser wa ty stów.

W Pol sce ja ko kan dy dat na pre zy den ta pre zen to wa łem
na to miast pro gram z po stu la tem po mo cy spo łecz nej, wie -
dząc, że z po wo du na głej zmia ny ustro ju mi lio ny Po la ków
bę dą po trze bo wa ły opie ki ze stro ny pań stwa. Zo sta łem za
to wy klę ty przez wie lu li ber ta ria nów w Ka na dzie, któ rzy fa -
na tycz nie wie rzy li, że rząd ni ko mu nie po wi nien po ma gać. I
bu dżet pań stwa po wi nien być mi ni mal ny, aby wię cej pie nię -
dzy po opła ce niu po dat ków zo sta wa ło w rę kach oby wa te li.
Więk szość Ka na dyj czy ków nie chcia ła się z tym zgo dzić i
par tia li ber ta riań ska mia ła ma łe po par cie w ko lej nych wy bo -
rach. Ale pro gra mo wo kon ku ren cyj na nam Par tia Re form po
złą cze niu się z Par tią Kon ser wa ty stów od nio sła suk ces z
mniej ra dy kal nym pro gra mem i obec nie od 2004 ro ku rzą dzi
ona w Ka na dzie.

Mój pro gram le wi co wy w Pol sce nie ste ty ośmie lił sta rą
no men kla tu rę ko mu ni stycz ną do szyb sze go po wro tu do wła -
dzy, niż to pla no wa ła. Pa mię tam, jak Alek san der Kwa śniew -
ski, ja ko mło dy li der SLD, pu blicz nie po wie dział w 1990 ro ku,
że le wi ca w Pol sce wró ci do wła dzy do pie ro za 15 lat. Po
wy bo rach pre zy denc kich w 1990 ro ku, któ re nie ste ty by ły dla
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Po la ków prze gra ne, Je rzy Urban w swo im fe lie to nie w ty go -
dni ku „NIE” pt. „Ca łu ję Ty miń skie go w du pę” po wie dział, że
su ma gło sów wy bor czych na Ty miń skie go i Ci mo sze wi cza
da ła „czer wo nym” na dzie ję na szyb ki po wrót do ko ry ta.

Po la cy zbul wer so wa ni dzi ką pry wa ty za cją i bez ro bo ciem
da li „czer wo nym” wła dzę, któ ra to da lej po pie ra ła „plan Bal -
ce ro wi cza”. Po tem AWS i PiS po ka za ły, że po tra fią tyl ko
nisz czyć, a nie bu do wać. I na ko niec so li dar no ścio wi li be ra -
ło wie prze far bo wa li się na Plat for mę Oby wa tel ską, a ta do -
pro wa dzi ła Pol skę do kra wę dzi ban kruc twa i za dłu ży ła nasz
kraj na kil ka po ko leń. Każ dy dzień wła dzy tej par tii to dzień
stra co ny i więk szy dług do spła ce nia dla Po la ków. Ta ban da
nie udacz ni ków spla mio na wiel ką ilo ścią afer jest bez ho no -
ru, sa ma nie chce odejść od ko ry ta. Co wię cej, two rzą ukry -
tą dyk ta tu rę dzię ki ma so wym pod słu chom oby wa te li, co raz
więk szym uzbro je niem dla po li cji i wpro wa dza niem ustaw
co raz bar dziej znie wa la ją cych Po la ków. Ta kie jak obec nie
pro po no wa na usta wa prze ciw „sze rze niu nie na wi ści”. To
wpro wa dzi su biek tyw ną w oce nie od po wie dzial ność kar ną
za wszel kie ne ga tyw ne oce ny. To wpro wa dzi po przez są dy
fak tycz ną cen zu rę. Co wię cej, Mi ni ster stwo Ad mi ni stra cji i
Cy fry za cji wpro wa dza naj now sze tech no lo gie kom pu te ro we
do in wi gi la cji i kon tro li Po la ków. Bo w kra jach roz wi nię tych,
przez do zór kont ban ko wych i kart kre dy to wych tak moż na
pro wa dzić fak tycz ną in wi gi la cję oby wa te li.

Wie lu Po la ków uwa ża, nie moż na nic zmie nić. Że po
ćwier ci wie ku gra bie ży sy tu acja jest bez na dziej na. Bo nie
moż na bu do wać ka pi ta li zmu bez ka pi ta łu. Ja się z tym nie
zga dzam. Po pierw sze, ka pi ta li zmu nie trze ba w Pol sce bu -
do wać, bo on już jest. I chy ba wszy scy je ste śmy zgod ni, że
po wrót do ko mu ni zmu nie jest moż li wy.

Pro blem po le ga na tym, że w Pol sce ma my naj gor szą for -
mę dra pież ne go ka pi ta li zmu, któ ry nie ist nie je w ta kich kra -
jach, jak Niem cy, Wiel ka Bry ta nia, Fran cja czy Ka na da. A to
dla te go, że te kra je ma ją rzą dy na ro do we ze wzglę du na
więk szo ścio wą or dy na cję wy bor czą. Z czę ścio wym wy jąt -
kiem Nie miec, któ rym po woj nie na to w peł ni nie po zwo lo -
no, do pusz cza jąc tam je dy nie mie sza ną or dy na cję więk-
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szo ścio wo -pro por cjo nal ną. W Pol sce na to miast w wy bo rach
do par la men tu obo wią zu je or dy na cja pro por cjo nal na i oby -
wa te le nie ma ją szans, aby wy brać so bie ta kich re pre zen -
tan tów po li tycz nych, któ rzy im bę dą słu żyć. 

Za łóż my, że z ta kich czy in nych po wo dów na stą pi zmia -
na or dy na cji wy bor czej z pro por cjo nal nej na więk szo ścio wą
i re pre zen tan ci na szej eli ty po li tycz nej stwo rzą rząd na ro do -
wy. Wte dy naj więk szym wy zwa niem bę dzie brak środ ków fi -
nan so wych na po kry cie wy dat ków bu dże tu, a tak że brak
ka pi ta łów na roz wój kra ju. Pe sy mi ści mó wią, że obec nie Pol -
ska jest kra jem tak za dłu żo nym, że jest w fi nan so wej i go -
spo dar czej nie wo li.

Mój oj ciec Jan, któ ry prze żył kil ka lat w nie miec kich obo -
zach kon cen tra cyj nych Au schwitz i Gross Ro sen, za wsze
mó wił, że głów nie prze ży li ci, co nie tra ci li wia ry w przy -
szłość. Ja też, tak jak chcę wie rzyć w Bo ga, chcę wie rzyć w
do brą przy szłość dla Pol ski. Dzi siaj, kie dy nasz kraj stoi w
ob li czu ban kruc twa, mu si my pod jąć nad zwy czaj ne, na wet
szo ku ją ce kro ki, aby nie tyl ko prze żyć kry zys, ale od bu do -
wać kraj i wy do stać się ze szpo nów eko no micz nej nie wo li.
Je ste śmy w sy tu acji, gdzie jak to się mó wi ję zy kiem du żych
kor po ra cji, po trzeb ny jest nam „turn -aro und” i „ma ke -over”.

Za wsze z wiel kim za in te re so wa niem śle dzi łem ak cje
„turn -aro und” i „ma ke -over” tych du żych glo bal nych kor po -
ra cji, po nie waż ma ją one bu dże ty ope ra cyj ne na ska lę śred -
nie go kra ju, ja kim jest Pol ska. Z pew no ścią dla każ dej
pod upa dłej kor po ra cji jest to wiel kie wy zwa nie. Przez sku -
tecz ność ta kiej pra cy mo ją bo ha ter ką sta ła się np. Vir gi nia
M. Ro met ty, pre zy dent ka fir my IBM. Ta pa ni pod pre sją sta -
gna cji pod ję ła wy zwa nie po waż nych i kon tro wer syj nych
zmian, aby wpro wa dzić w swo jej fir mie dra stycz ne re for my i
tym sa mym do pa so wać IBM do no wo cze snych wy ma gań
ryn ku zby tu i za pew nić dal szy roz wój na przy szłe la ta. Bar -
dzo do brze jej się to uda ło.

Dla te go su ge ru ję, że by Po la cy zre for mo wa li swój rząd,
by dzia łał on na za sa dach no wo cze snej glo bal nej kor po ra -
cji, bo tyl ko ta ka or ga ni za cja da je szyb ką i sku tecz ną moż li -
wość i szan se na wal kę o do bro byt. Wy ma ga to zmia ny
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Kon sty tu cji, po nie waż mu si my zmie nić ca ły mo del po li tycz -
ny i ad mi ni stra cyj ny kra ju, aby po wstał ustrój go spo dar ki wol -
no ryn ko wej, któ ra nie tyl ko za pew ni moż li wość za ra bia nia
pie nię dzy, ale tak że za pew ni bu dżet na ska lę cy wi li zo wa ne -
go eu ro pej skie go kra ju. Oso bi ście dla mnie mia rą cy wi li za -
cji był za wsze do wód, jak da na spo łecz ność po ma ga tym,
któ rzy po mo cy po trze bu ją – dzie ciom, eme ry tom i in wa li dom.
Ma my więc obo wią zek nie tyl ko pod trzy ma nia obec nie jak -
że mi zer ne go bu dże tu pań stwa, ale tak że je go wzro stu w
ce lu zwięk sze nia po mo cy spo łecz nej.

Ktoś po wie, że to mrzon ki, bo skąd na ta ki am bit ny plan
pie nią dze? Zmia na Kon sty tu cji to tyl ko koszt re fe ren dum,
aby no wa Kon sty tu cja by ła przy ję ta przez więk szość oby wa -
te li. Obec na Kon sty tu cja za wie ra tak po waż ne re stryk cje, że
sta ła się prze szko dą roz wo ju. Nie tyl ko z po wo du pro por cjo -
nal nej or dy na cji wy bor czej, ale tak że z po wo du cen tra li zmu
rzą du w War sza wie, któ ry jest po rów ny wal ny do dyk ta tu ry.
Tak że z po wo du ar ty ku łu 220 na szej Kon sty tu cji i ar ty ku łu
123 Trak ta tu li zboń skie go, któ re za bra nia ją nam fak tycz nie
emi sji wła sne go pie nią dza i tym sa mym uza leż nia ją Pol skę
od za gra nicz nych ban ków. A klu czem do su we ren ne go pań -
stwa jest je go pra wo do kre acji wła sne go pie nią dza.

In nym kry tycz nym za gad nie niem jest ko niecz ność stwo -
rze nia Skar bu Pań stwa, gdzie wszyst kie ak ty wa skar bo we
Pol ski bę dą wli czo ne i pil nie strze żo ne przed gra bie żą grup
mniej szo ścio wych. Ten Skarb Pań stwa za bez pie czy emi sję
pie nią dza i usta bi li zu je war tość zło tów ki.

Już na pod sta wie ta kich zmian moż na bę dzie two rzyć ka -
pi tał w ten sam spo sób, jak to ro bią in ne nie pod le głe i su we -
ren ne kra je. Otóż je śli da na pry wat na ini cja ty wa in we sty-
cyj na jest ko rzyst na dla Pol ski, to moż na do dru ko wać na tę
in we sty cję do dat ko we pie nią dze. Je śli jest wia ry god na pew -
ność, że ta ki biz nes bę dzie stać na re gu lar ne spła ca nie po -
wiedz my 20-let niej hi po te ki. Oczy wi ście nie wszyst kie
in we sty cje bę dą uda ne, dla te go pro cent hi po te ki po wi nien
być wyż szy, aby po kryć ry zy ko moż li wych wpa dek. Nie
wszyst kie in we sty cje na 100% się uda ją. Ta kie po życz ki na
in we sty cje zgod ne ze stra te gią roz wo ju kra ju, po win ny być
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za wie ra ne na za sa dach ko mer cyj nych przez no we pol skie
ban ki i prze kształ co ne w tym ce lu ban ko we ka sy oszczęd -
no ścio wo -po życz ko we ty pu SKOK. Po win ny one być tak że
ubez pie czo ne, aby Skarb Pań stwa nie stra cił pie nię dzy i sam
tych po ży czek nie do zo ro wał.

Je śli po wsta ną ta kie in we sty cje, to te po życz ki moż na za -
li czyć do ak ty wów Skar bu Pań stwa. Tak się omi nie nie bez -
pie czeń stwo nad mier nej in fla cji. Ta kie in we sty cje zwięk szą
licz bę miejsc pra cy oraz za si lą bu dżet pań stwa no wy mi po -
dat ka mi ze swo ich zy sków i pen sji swo ich pra cow ni ków. Jest
to sy tu acja "win -win" dla wszyst kich.

Ta ka po li ty ka go spo dar cza, je śli osią gnie wy mie rzal ny
suk ces, spo wo du je przy pływ dal szych ka pi ta łów in we sty cyj -
nych z za gra ni cy, po nie waż suk ces roz wo ju go spo dar cze go
jak ma gnes przy cią ga in we sto rów. Wte dy bę dzie my mo gli li -
czyć też na na szych emi gran tów z za gra ni cy, któ rzy mo ty -
wo wa ni pa trio ty zmem i chę cią zy sku, bę dą mo gli ku po wać
Na ro do we Bo ny Roz wo ju, gwa ran to wa ne przez pol ski rząd. 

Do dat ko wo mo że my wie le za osz czę dzić na re duk cji roz -
dę tej ad mi ni stra cji. I za nie cha niu mi sji woj sko wych w ta kich
kra jach jak Afga ni stan. W sy tu acji go spo dar cze go kry zy su,
gdzie więk szość Po la ków bar dzo ostroż nie li czy zło tów ki,
aby prze żyć do na stęp nej wy pła ty, Pol ski nie stać na fi nan -
so wa nie pro jek tów, z któ rych Po la cy nie czer pią kon kret nych
ko rzy ści. Za po kle py wa nie po ple cach za woj sko wą po moc
moż nym te go świa ta, nie moż na nic wrzu cić do garn ka, aby
za spo ko ić głód. Rząd or ga ni zu je kosz tow ną eks pe dy cję woj -
sko wą i wy da je pie nią dze na naj bar dziej no wo cze sny eks -
pe dy cyj ny woj sko wy sprzęt, kie dy wie lu Po la ków mu si się
utrzy mać przy ży ciu za mi zer ną pen sję 1000 zł na mie siąc.

Jest więc kon kret na szan sa re for my dla roz wo ju, ale tyl -
ko jed na. A to dla te go, że je śli się nie uda wy ko na nie ta kie -
go pla nu, to Pol ska prze sta nie być wia ry god nym kra jem i nikt
nie bę dzie chciał wię cej w Pol sce in we sto wać pie nię dzy. Dla -
te go pod sta wo wym wa run kiem jest do pil no wa nie, aby nie
by ło ta kich afer jak choć by fa bry ka oso cza krwi w Miel cu,
gdzie pra wie wszyst kie pie nią dze na tę in we sty cję zo sta ły
skra dzio ne. Do pil no wa nie jest ko niecz ne, aby po ka zać ca -



103

łe mu świa tu, że je ste śmy na ro dem po my sło wym, pra co wi -
tym i uczci wym. Dla te go trze ba bę dzie pil no wać tych no wych
sztan da ro wych in we sty cji jak oka w gło wie. Suk ces tych pry -
wat nych in we sty cji to przy szłość i do bro byt dla Pol ski.

Wiel kie wte dy bę dzie za da nie dla na ro do wej pra sy, aby
śle dzi ła ta kie in we sty cje i na bie żą co in for mo wa ła o suk ce -
sach tych przed się wzięć. A to dla te go, że suk ces jest za raź -
li wy i spo wo du je la wi nę no wych in we sty cji bez ko niecz no ści
po ży czek gwa ran to wa nych przez pań stwo. Je śli w ten spo -
sób ru szy my ko ło za ma cho we na szej go spo dar ki, to bę dzie
się ono szyb ko krę cić z mi ni mal nym wy sił kiem ze stro ny rzą -
du, któ ry to bę dzie się mógł wte dy skon cen tro wać na pro -
mo cji Pol ski na are nie mię dzy na ro do wej oraz ne go cja cjach
han dlo wych ze Wscho dem i Za cho dem, aby na sze pol skie
fir my mia ły więk szą prze strzeń ży cio wą.

Tyl ko rząd na ro do wy wy wo dzą cy się z eli ty Po la ków mo -
że zdo być pie nią dze na wpro wa dze nie nie zbęd nych re form i
fi nan so wa nie roz wo ju go spo dar cze go kra ju. Ta kie go rzą du w
Pol sce jesz cze nie by ło. Je śli sa mi nie stwo rzy my so bie pod -
wa lin do brej przy szło ści, to jej ni gdy nie do świad czy my. Zo -
sta nie tyl ko ból, zgrzy ta nie zę bów i dal sze za ci ska nie pię ści.
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Przyczynek 13. Nacja to negocjacja

Człowiek, który zada sobie trud, aby nauczyć się
sztuki negocjacji, będzie miał z tego natychmiastowe
korzyści

W 1979 ro ku na wy sta wie Sys tems ’79 w Mo na chium,
gdzie dzię ki po mo cy rzą du Ka na dy pro mo wa łem opra co wa -
ne prze ze mnie kom pu te ry prze my sło we, po zna łem mło de -
go stu den ta ma te ma ty ki z Uni wer sy te tu Ty bin gi na po łu dniu
Nie miec. Mo ja fir ma Trans duc tion by ła pio nie rem kom pu te -
ry za cji, a on sprze da wał kom pu te ry in nym stu den tom. Bern -
hard kil ka ra zy przy je chał do mnie do Ka na dy, po nie waż
chciał się na uczyć, jak pro wa dzić biz nes kom pu te ro wy na
ska lę kra jo wą, oraz chciał sko rzy stać ze zni żek na czę ści
kom pu te ro we, któ re wy ne go cjo wa łem z mo imi kon tra hen ta -
mi. Te zniż ki by ły tak du że, że by ło się czym po dzie lić, a zna -
jąc so lid ność Niem ców, da łem mu, mi mo je go mło de go
wie ku, nie ogra ni czo ny kre dyt han dlo wy. Do te go Bern hard
do dał z 10 czy 20% za kosz ty han dlu oraz im por tu do Nie -
miec i mógł za ro bić du że pie nią dze, z cze go się bar dzo cie -
szy łem. Kie dy przy go to wy wał swo ją fir mę do re je stra cji,
po pro sił mnie o po ra dę co do na zwy i do kład nie ta ką, jak mu
po da łem, za re je stro wał. Je go fir ma Trans tec GmbH (mo ja
fir ma to Trans duc tion) w krót kim cza sie, ko rzy sta jąc z mo jej
po mo cy i dal szych kre dy tów ban ko wych gwa ran to wa nych
przez nie miec ki rząd w ra mach pro mo cji roz wo ju, mo gła się
po chlu bić wiel kim no wo cze snym bu dyn kiem w Ty bin dze i
szyb ko sta ła się naj więk szym dys try bu to rem kom pu te rów i
czę ści kom pu te ro wych nie tyl ko w Niem czech Za chod nich,
ale w ca łej Za chod niej Eu ro pie.
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W cza sie je go wi zyt w mo jej fir mie w Ka na dzie bacz nie
ob ser wo wa łem te go mło de go Niem ca i wie le się od nie go
na uczy łem. Mi mo mło de go wie ku był to wy bit ny przed sta wi -
ciel świa to wej eli ty biz ne su, któ rej człon ko wie są opi sa ni
przez współ cze snych ame ry kań skich au to rów ja ko dy rek to -
rzy „pią te go wy mia ru”. To jest wiel ki ta lent i ta kim się trze ba
uro dzić. Za uwa ży łem, że Bern hard miał wiel kie zdol no ści do
han dlu i ne go cja cji. Szczę śli wie te zdol no ści są na by te, ty le
że ma ło jest uczel ni, któ re je ofe ru ją dla swo ich stu den tów.
Ale moż na, je śli ktoś ma pa lą cą po trze bę suk ce su, na uczyć
się tych zdol no ści sa me mu lub za li czyć płat ne jed no - lub
trzy dnio we kur sy. Jest to wspa nia ła in we sty cja na ca łe ży -
cie.

Za uwa ży łem, że Bern hard miał sta łą wy po wiedź w cza -
sie za ku pów, kie dy się py tał o ce nę – Ta rzecz bar dzo mi się
po do ba i chciał bym ją ku pić, ale za brak nie mi pie nię dzy. Po
dłu giej chwi li mil cze nia sprze daw ca sta wiał py ta nie – A ile
masz? Tym spo so bem w więk szo ści przy pad ków Bern hard
do sta wał zniż kę przy za ku pach. A zysk po cho dzi tak że ze
zniż ki. Kie dy za py ta łem się Bern har da o tę sta łą śpiew kę
„ale za brak nie mi pie nię dzy”, rze czo wo mi wy ja śnił, że to jest
for ma ne go cja cji o niż szą ce nę, opar ta na teo rii ma te ma ty ki
sta ty stycz nej. W więk szo ści przy pad ków (suk ces na po zio -
mie 90%) Bern hard tym spo so bem do stał upust ce ny. Oby -
dwaj, on i sprze daw ca, by li za do wo le ni z trans ak cji. Każ dy
do lar oszczę dzo ny to do lar za ro bio ny. Chy ba każ dy czło wiek
na tej zie mi chce mieć wię cej pie nię dzy...

Obec nie Bern hard, mul ti mi lio ner, jest sze fem eme ry tem
w swo jej fir mie Trans tec i jeź dzi po świe cie ze swo ją żo ną
Ame ry kan ką, et nicz ną Wiet nam ką, któ ra przy go to wu je się
do dok to ra tu w dzie dzi nie hu ma ni stycz nej.

Dam in ny przy kład. Oko ło dwu dzie stu lat te mu, kie dy
dzię ki no we mu opro gra mo wa niu po wsta wał „ko lo ro wy” in -
ter net (przed tem prze kaz był tyl ko tek sto wy), zgło si ło się do
mnie dwóch mło dych Irań czy ków (by ło to wie le lat przed
han dlo wym em bar giem), aby ku pić sys tem kom pu te ro wy do
usta wie nia in ter ne tu w ban ku w Ira nie. Umó wi li się ze mną
na spo tka nie po go dzi nach pra cy, bo im i mnie tak by ło wy -

106



god niej. Omó wie nie szcze gó łów tech nicz nych trwa ło prze -
szło go dzi nę. Aby im i so bie nie za bie rać cza su, mia łem z
gó ry przy go to wa ną naj lep szą ofer tę ce no wą, któ rą im na ko -
niec przed sta wi łem. Wte dy za py ta li się o zniż kę. Ja kie by ło
ich ogrom ne roz cza ro wa nie, kie dy upar cie po wta rza łem, że
da łem im naj lep szą ce nę i nie mo gę z ni mi ne go cjo wać o
dal szy upust. Irań czy cy ku pi li ten sys tem, ale wsty dzę się do
dzi siaj, że te go wie czo ru po peł ni łem po waż ne kul tu ro we faux
pas, a na wet ich ob ra zi łem. Otóż w Ira nie, jak i w kra jach se -
mic kich kul tu ra wy ma ga dłu giej ce re mo nii ne go cja cji cen. Ci
lu dzie po pro stu ko cha ją ne go cja cje, bo do ce nia ją ta ką zdol -
ność han dlo wą i uwa ża ją to za wiel ką sztu kę.

Cał kiem ina czej ne go cju je się ce ny z Ka na dyj czy ka mi,
Ame ry ka na mi, Chiń czy ka mi, Ja poń czy ka mi, czy też z ludź -
mi z Ame ry ki Ła ciń skiej. Są to in te re su ją ce róż ni ce kul tu ro -
we, któ re po wi nien znać każ dy mię dzy na ro do wy han dlo wiec
czy dy plo ma ta. Ale pod sta wo we zdol no ści ne go cja cyj ne są
uni wer sal ne dla każ dej na cji.

Czło wiek, któ ry za da so bie trud, aby na uczyć się sztu ki
ne go cja cji, bę dzie miał z te go na tych mia sto we ko rzy ści w
re la cjach ze swo ją ro dzi ną. Pra cow nik bę dzie mógł wy ne go -
cjo wać lep sze wa run ki pła cy ze swo im sze fem. Przed się -
bior ca ma tu wiel kie po le do po pi su. Szcze gól nie je śli ma
re la cje ze związ kiem za wo do wym. I od wrot nie. Ku piec, któ -
ry nie ma umie jęt no ści ne go cja cyj nych, jest wręcz szko dli -
wy dla swo jej kor po ra cji. Czę sto tra ci kil ka ra zy wię cej na
zniż kach ce no wych, niż fir ma mu pła ci. Ta ka jest ce na nie -
uc twa oraz igno ran cji.

Po dob nie pań stwo na ro do we, któ re chce osią gnąć suk -
ces, mu si mieć eli tę prze szko lo ną w sztu ce ne go cja cji. Każ -
dy mi ni ster rzą du co dzien nie jest w sy tu acji ne go cja cji o
po dział bu dże tu, czy też z de le ga cja mi róż nych grup kra jo -
wych i za gra nicz nych. Dla te go każ dy czło nek na ro do we go
rzą du po wi nien mieć dy plom kur su ne go cja cji za wie szo ny
na ścia nie swo je go ga bi ne tu. Ina czej bę dzie tak, jak to wi -
dzie li śmy przez ostat nie ćwierć wie ku. By le przy błę da z za -
gra ni cy, a Po la cy już są zgię ci wpół jak scy zo ry ki. Jest to
bar dzo nie for tun na po zy cja wyj ścio wa do ne go cja cji po li tycz -
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nych. Z re gu ły si ło wych. Zrób cie skan w Go ogle sło wa „ne -
go cja cja rząd RP” na stro nach rzą do wych Pol ski. Sa mi zo -
ba czy cie, że od ćwierć wie ku, wro ga nam, sa mo zwań cza
eli ta te go sło wa pra wie nie uży wa. Nie by ło żad nych ne go -
cja cji co do wa run ków przy stą pie nia Pol ski do UE. Nie by ło
żad nych istot nych ne go cja cji przed pod pi sa niem znie wa la -
ją ce go nasz kraj Trak ta tu li zboń skie go. Przez brak ne go cja -
cji du że do ta cje UE dla na szych rol ni ków zo sta ły
bez pow rot nie stra co ne. A na kra jo wej sce nie po li tycz nej
pseu do eli ta wła dzy z Po la ka mi nie ne go cju je.

Pi szę tu na te mat ne go cja cji, ze wzglę du na cha rak te ry -
stycz ny wstręt współ cze snych Po la ków do wal ki o swo je ra -
cje w kra ju i na świe cie. Czę sto, mó wiąc pro stym
„sa mu raj skim” ję zy kiem wal ki biz nes me na, zra ża łem do sie -
bie lu dzi nad mier ną agre syw no ścią. Po noć sprzecz ną z na -
uką Ko ścio ła ka to lic kie go. Nie każ dy zna hi sto rię
sza no wa ne go przez mo ją przed wo jen ną ro dzi nę wa lecz ne -
go księ dza Igna ce go Sko rup ki, któ ry po legł z krzy żem w rę -
ku 14 sierp nia 1920 ro ku, pro wa dząc pol skich żoł nie rzy do
ata ku w bi twie war szaw skiej z bol sze wi ka mi pod Osso wem.
W cza sie mo ich przy jaz dów do Pol ski mo ja ro dzi na zwra ca -
ła mi uwa gę, że je stem nie grzecz ny, po nie waż w roz mo wach
uży wa łem ta kiej pro stej i do sad nej skład ni zdań, ja kiej uży -
wa an giel ski ję zyk biz ne su.

Dla tych Po la ków, któ rzy ma ją awer sję do wal ki, ne go cja -
cja da je po dob ne moż li wo ści jak wal ka, tyl ko wy ma ga wię -
cej dy plo ma cji i de li kat no ści w re la cjach z na szy mi
ad wer sa rza mi. Je śli cho dzi o sztu kę ne go cja cji, to ma ją oni
nie ogra ni czo ne po le dzia ła nia. Jed nym z naj lep szych ne go -
cja to rów, któ re go po zna łem w swo im ży ciu, był czar no skó ry
wi ce pre zy dent obec nie nie ist nie ją cej dziś fir my Di gi tal Equ -
ip ment Cor po ra tion (DEC), któ ra w la tach 70. by ła naj więk -
szym pro du cen tem mi ni kom pu te rów na świe cie. Nie za leż nie
od je go zdol no ści ne go cja cyj nych, ta wiel ka kor po ra cja ame -
ry kań ska do pro wa dzi ła się do upad ku przez wła sną aro gan -
cję, ma ni pu la cje ce no we oraz kon ku ren cję tech no lo gicz ną
pierw sze go kom pu te ra ty pu PC opra co wa ne go przez IBM.
Ale wróć my do zdol no ści ne go cja cyj nych wi ce pre zy den ta fir -
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my DEC, pa na Hec to ra Bu eno. Pierw szy raz spo tka łem się
z nim w je go biu rze, w głów nym bu dyn ku kor po ra cji DEC w
Marl bo ro ugh w Mas sa chu setts. Do le cia łem tam je go fir mo -
wym he li kop te rem z lot ni ska w Bo sto nie. Cie ka wi ło go, dla -
cze go mo ja fir ma ku pu je tak du żo, jak na Ka na dę, ich czę ści.
Nie wie dział, że po ło wa czę ści, któ re ku po wa li śmy, szła bez -
po śred nio z na sze go ma ga zy nu do sio strza nej fir my nie -
miec kiej Trans tec GmbH, któ rej wła ści cie lem był wy żej
wspo mi na ny Bern hard, mój młod szy ko le ga.

By łem za sko czo ny, kie dy do świad czy łem ak sa mit no ści
pa na Bu eno w roz mo wie ze mną. To był dy plo ma ta naj wyż -
sze go po zio mu. Uży wa jąc swo ich zdol no ści dy plo ma tycz -
nych, de li kat nie wy py ty wał mnie o przy czy ny mo je go
suk ce su ze sprze da żą ich czę ści i kom pu te rów. Mu sia łem
być bar dzo ostroż ny, aby nie zdra dzić za wie le swo jej ryn -
ko wej stra te gii. Kie dy w roz mo wie do szło do pew nych usta -
leń han dlo wych, czu łem na so bie je go wiel ką prze wa gę, ale
w koń cu zgo dzi li śmy się na obo pól nie za do wa la ją cy kom -
pro mis. Gdy wra ca łem sa mo lo tem do To ron to, w re flek sji z
te go spo tka nia ma rzy łem, aby kie dyś osią gnąć ta ki sam po -
ziom sztu ki dy plo ma cji i ne go cja cji, ja ki miał on. Ak sa mit -
ność. Pół ro ku póź niej spo tka łem się z pa nem Bu eno po raz
ostat ni, kie dy mia łem przy jem ność pod jąć go obia dem w do -
brej re stau ra cji w To ron to.

Gdzieś rok po tem mia łem moż li wość wy ko rzy sta nia swo -
ich zdol no ści ne go cja cyj nych w Oran ge Co un ty w Ka li for nii.
Ku po wa łem tam od względ nie ma łych, ale tech no lo gicz nie
wy so ko po sta wio nych firm więk szość czę ści do bu do wy
kom pu te rów. Mia łem wte dy du że za po trze bo wa nie na kon -
tro le ry do dys ków wy so kiej po jem no ści, ale nikt wte dy ta kich
kon tro le rów nie pro du ko wał. Przez sieć zna jo mych do wie -
dzia łem się, że trzy oso bo wa fir ma in ży nie ryj na opra co wy wa -
ła ta kie wła śnie, naj wyż szej ge ne ra cji bar dzo szyb kie
kon tro le ry dla wy żej wspo mnia nej kor po ra cji DEC. Więc zło -
ży łem im wi zy tę. Przez tę sa mą sieć mo ich zna jo mych do -
wie dzia łem się też, że ra da dy rek to rów kom pu te ro wej fir my
Mi cro da ta, z so bie tyl ko wia do mych po wo dów, wy siu da ła
swe go dy rek to ra na czel ne go. To był bo ga ty czło wiek i nu dził
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mu się po byt w do mu. Po sta no wi łem sze fa fir my in ży nie ryj -
nej i by łe go dy rek to ra Mi cro da ta ze tknąć ze so bą. A więc
wbrew ich wo li, po nie waż obaj z ta kich po wo dów czy in nych
nie by li sko rzy do roz mo wy, przy po mo cy wszyst kich mo ich
zdol no ści dy plo ma tycz nych i ne go cja cyj nych uda ło mi się
za pro sić tych dwóch pa nów na śnia da nie w do brym ho te lu
w New port Be ach. Tam przy ma łym okrą głym sto li ku na kry -
tym ró żo wym ob ru sem i śnia da nio wą por ce la ną, za ga iłem
spo tka nie po trze bą kon tro le rów dys ków do kom pu te rów, któ -
re pro du ko wa ła mo ja fir ma w To ron to. Śnia da nie trwa ło prze -
szło go dzi nę, a ja jak to zwy kle by wa, kie dy roz ma wia ją ze
so bą Ame ry ka nie, sie dzia łem ci cho, aby im nie prze szka -
dzać. Po śnia da niu Fred Cox, przy szły pre zy dent tej fir my,
ob ró cił się do mnie, po dał mi rę kę i mia no wał mnie pierw -
szym ak cjo na riu szem i dys try bu to rem EMULEX Cor po ra tion,
któ ra jest dziś glo bal ną fir mą wy so kiej tech no lo gii, no to wa -
ną na no wo jor skiej gieł dzie pod sym bo lem EMLX. Dru gi z
pa nów, Bill Ro berts, stał się wi ce pre zy den tem tej fir my od -
po wie dzial nym za opra co wa nie no wych pro duk tów i ca łą
tech no lo gię. Obaj pa no wie mul ti mi lio ne rzy są dzi siaj na
eme ry tu rze i zaj mu ją się dzia łal no ścią in we sty cyj no -cha ry -
ta tyw ną.

Po da łem po wyż sze przy kła dy sztu ki ne go cja cji, ja ko ży -
cio we aneg do ty o sy tu acjach, w któ rych sam bra łem udział.
Ale zdol no ści do ne go cja cji są po ży tecz ne na każ dym po -
zio mie. Czy to przy za ku pie bu tów na zi mę, ziar na na za -
siew, czy też kup na sa mo cho du, miesz ka nia czy do mu. We
współ cze snym świe cie zdol ność do ne go cja cji jest ko niecz -
na dla każ de go czło wie ka, na każ dym po zio mie.

Bo nu sem na by tych zdol no ści do ne go cja cji jest fakt, że
ta kie zdol no ści prze dłu ża ją la ta na sze go ży cia. A to dla te go,
że czło wiek, któ ry je po sia da, już nie jest bez wol ną ofia rą
czy jejś wo li, po nie waż ma prak tycz ne na rzę dzie, aby mieć
kon tro lę nad swo im lo sem, a szcze gól nie nad sa mym so bą.
A to ob ni ża stres, spo wal nia pra cę ser ca i od da la ci che go
za bój cę wie lu Po la ków – wy so kie ci śnie nie tęt ni cze krwi, któ -
re jest po wo dem czę stych uda rów i za wa łów.

Wra ca jąc do po li ty ki i go spo dar ki, bo to jest mo im głów -
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nym za da niem w pi sa niu tych tek stów, to pol skie pań stwo
na ro do we mu si mieć naj wyż sze moż li wie zdol no ści ne go cja -
cyj ne, aby wy do stać się z pu łap ki go spo dar czej nie wo li. No -
wy na ro do wy rząd mu si re ne go cjo wać dłu gi Pol ski oraz
mię dzy na ro do we umo wy han dlo we, za war te przez wro gich
nam je go po przed ni ków. Jest też wie le rze czy do ne go cja cji
z róż ny mi gru pa mi in te re sów we wła snym kra ju. Dla te go
każ dy czło nek na szej no wej eli ty, któ rą za peł ni my nasz no -
wy rzą do wy au to bus, już te raz, i to co dzien nie, mu si się
uczyć zdol no ści ne go cja cyj nych i je prak ty ko wać, aby być
na naj wyż szym po zio mie bo jo wej go to wo ści. Tak jak to opi -
sał sta ry ja poń ski sa mu raj Mu sa shi w „Księ dze Pię ciu Krę -
gów” – co dzien nie szli fuj swój oręż i nie za nie dbuj co dzien nej
prak ty ki, aby dojść do do sko na ło ści. Bo cza sem oka zja do
ne go cja cji zda rza się na gle i bez pow rot nie szyb ko prze mi ja.
Je stem prze ko na ny, że tyl ko rząd na ro do wy mo że wy ne go -
cjo wać do brą przy szłość dla Po la ków. Aby na sza Oj czy zna
by ła mat ką, o co wal czy li na si przod ko wie, a nie okrut ną ma -
co chą.
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Przyczynek 14. Restrukturyzacja długów

„Długi, które nie mogą być spłacone, spłacone nie
będą”

W trak cie Wiel kie go Kry zy su lat 30. XX wie ku eko no mi -
ści za uwa ży li ist nie nie no we go, bar dzo nie bez piecz ne go zja -
wi ska eko no micz ne go. Na zwa li go de fla cją dłu gu. W
wa run kach re ce sji go spo dar czej oraz de fla cji, czy li ogól ne -
go spad ku cen, dłu gi, któ re są no mi nal nie ta kie sa me jak
przed re ce sją, sta ją się co raz trud niej spła cal ne, aż do nie -
wy pła cal no ści. Spa da bo wiem za rów no ak tyw ność go spo -
dar cza, a stąd spa da ją do cho dy, z któ rych spła ca się dłu gi.
A przy de fla cji spa da ją też ce ny, a więc i do dat ko wo spa da -
ją no mi nal ne do cho dy. Te sa me no mi nal nie dłu gi ro sną
wszak że rze czy wi ście ja ko ob cią że nia fi nan so we.

I ta de fla cja dłu gów za czę ła się i na świe cie, i w Eu ro pie,
i w Pol sce. Prze ko na ły się już bo le śnie o jej ist nie niu Gre -
cja, Ja po nia, Por tu ga lia i Hisz pa nia. A my, Po la cy, ma my już
nie wie le cza su, aby przy naj mniej zła go dzić to groź ne i bo le -
sne zja wi sko. Na ra sta ją cy no wy Wiel ki Kry zys Go spo dar czy
nie sie z so bą co raz głęb sze spo wol nie nie go spo dar cze, aż
po kur cze nie się dzia łal no ści go spo dar czej. A więc spa dek
przy cho dów, do cho dów i po dat ków, a wzrost bez ro bo cia i
bie dy. I na wet bez ogól nej de fla cji cen, ozna cza to de fla cję
dłu gów. Wszel kich dłu gów. Dłu gów Po la ków, dłu gów przed -
się biorstw i firm, dłu gów miast i gmin i dłu gów pol skie go pań -
stwa. Ma le ją ce moż li wo ści za rob ków, spa dek wy na gro dzeń,
sko ko wy wzrost bez ro bo cia, spa dek sprze da ży, spa dek ob -
ro tów, a w kon se kwen cji mniej sze wpły wy po dat ko we i do -
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cho do we do bu dże tów miast i gmin, a na de wszyst ko bu dżet
pol skie go pań stwa, to co raz szyb ciej zbli ża ją ce się wy da rze -
nia go spo dar cze.

Ze sta wia jąc za dłu że nie pol skich go spo darstw do mo wych,
za dłu że nie pol skich firm oraz kra jo wych ban ków, a tak że sa -
mo rzą dów i pań stwa, naj więk szym pro ble mem sta nie się
nie ba wem dług pu blicz ny pol skie go pań stwa. De fla cja dłu -
gu po sta wi pro blem wy pła cal no ści dłuż ni czej pol skie go pań -
stwa. Je go za dłu że nie ofi cjal ne pod ko niec 2012 ro ku
wy nio sło oko ło 770 mld zł, a rocz na ob słu ga te go dłu gu
kosz to wa ła 43 mld zł. By ło to ofi cjal ne za dłu że nie, gdyż rząd
nie po da je dłu gów róż no rod nie ukry wa nych. W 2010 ro ku je -
den z ana li ty ków NBP osza co wał rze czy wi sty dług skar bu
pań stwa na 3 bln zł, gdy się pod li czy nie spła co ne dłu gi służ -
by zdro wia i przede wszyst kim dłu gi z ty tu łu przy szłych eme -
ry tur i rent. A więc dług pu blicz ny wy no sił by wte dy nie 55%
wiel ko ści PKB, ale po nad 180%. We dług zaś In sty tu tu CATO
z Wa szyng to nu, obec ne ob li ga cje wy ni ka ją ce ze zo bo wią -
zań rzą du pol skie go to 1550% PKB, w po rów na niu z 875%
Gre cji przed jej ban kruc twem. Wy ni kać to mo że z fak tu, iż
za sad ni cza część za dłu że nia za gra nicz ne go pol skie go rzą -
du wy no szą ca 335 mld zł na ko niec 2011 ro ku, to dłu go ter -
mi no we pa pie ry dłuż ne war to ści aż 333 mld zł. Je śli po li czyć
w pro cen cie skła da nym, ile po la tach trze ba bę dzie za nie
osta tecz nie za pła cić, to In sty tut CATO mo że się nie my lić.
Ale po nie waż rząd ukry wa stan fak tycz ny, nie spo sób te go
prze są dzić.

Ale jed no jest pew ne. Spa da ją ce przy cho dy bu dże to we
w związ ku z dłu go fa lo wym po gar sza niem się sy tu acji go spo -
dar czej, aż do kur cze nia się pol skiej go spo dar ki, po sta wią
pro blem wy pła cal no ści skar bu pań stwa. De fla cja dłu gu pań -
stwa pol skie go stwo rzy pro blem wy pła cal no ści dłuż ni czej
na sze go pań stwa.

Dłu gi za cią ga ne w zło tych u pol skich oby wa te li i pol skich
firm oraz pol skich ban ków są względ nie bez piecz ne. Pol scy
oby wa te le, fir my i in sty tu cje fi nan so we nie są za in te re so wa -
ne ban kruc twem pol skie go pań stwa. A pol skie pań stwo dys -
po nu je wła sną wa lu tą na ro do wą – zło tym pol skim. 
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Wa run kiem za pew nie nia wy pła cal no ści dłuż ni czej pol -
skie go pań stwa jest przy wró ce nie mu peł nej su we ren no ści
wa lu to wej. To zna czy usu nię cie z pol skiej Kon sty tu cji ar ty -
ku łu 220 oraz za wie sze nie wy ko ny wa nia ar ty ku łu 123 Trak -
ta tu li zboń skie go. W kon se kwen cji zaś roz po czę cie
kre dy to wa nia przez pol ski bank cen tral ny wła sne go rzą du
oraz in nych pod mio tów pu blicz nych, ale tak że pry wat nych.
Przy wró ce nie su we ren no ści wa lu to wej pol skie mu pań stwu
jest wyj ścio wym i nie zbęd nym wa run kiem prze ciw dzia ła nia
skut kom de fla cji dłu gów. Ta su we ren ność wa lu to wa pań stwa
to w tym wy pad ku peł na ob słu ga przez NBP dłu gu pu blicz -
ne go. NBP przej mie w swój bi lans ca łość za dłu że nia kra jo -
we go pań stwa no mi no wa ne go w zło tów kach i za pew ni je go
ob słu gę. Za pew ni rów nież bez piecz ne kre dy to wa nie wy dat -
ków bu dże to wych pań stwa w przy szło ści. To NBP bę dzie
naj waż niej szym wie rzy cie lem Skar bu Pań stwa i po sia da -
czem je go ob li ga cji i bo nów. W ten spo sób pol ski bank cen -
tral ny bę dzie kre ował pie nią dze dla rze czy wi stych po trzeb
Po la ków i pol skiej go spo dar ki. I bez ko niecz no ści za dłu ża -
nia pań stwa w pry wat nych ban kach i in sty tu cjach fi nan so -
wych, a do te go jesz cze na wy so ki pro cent.

Dłu gi za cią ga ne w wa lu tach ob cych u ob cych oby wa te li,
ob cych firm i ob cych in sty tu cji fi nan so wych są nie bez piecz -
ne. Są nie bez piecz ne przede wszyst kim dla te go, że ob ce
wa lu ty trze ba zdo by wać po przez nad wyż kę eks por tu swo -
ich pro duk tów i usług. A o tym de cy du je dłu go okre so wa kon -
ku ren cyj ność go spo dar ki. A w chwi li obec nej pol ska
go spo dar ka kon ku ren cyj na nie jest, cze go do wo dzi chro nicz -
ny de fi cyt w han dlu za gra nicz nym. Dłu gi za gra nicz ne są nie -
bez piecz ne rów nież dla te go, że więk szość za dłu że nia
za gra nicz ne go pol skie go pań stwa znaj du je się w rę kach za -
gra nicz nych spe ku lan tów fi nan so wych. Dla te go na le ży na -
tych miast za prze stać za cią ga nia dłu gów na po trze by
bu dże to we w ob cych wa lu tach.

Wiel kość za dłu że nia za gra nicz ne go Pol ski osią gnę ła w
2012 ro ku już bli sko 250 mld eu ro, w tym rzą du i sa mo rzą -
dów bli sko 90 mld eu ro, kra jo wych ban ków po nad 50 mld i
kra jo wych przed się biorstw po nad 105 mld. Te 250 mld eu ro
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przy obec nym kur sie eu ro po 4,1 zł to po nad 1 bln zł. Ten
kurs jest wszak że na dłuż szą me tę nie do utrzy ma nia. War -
tość zło tów ki jest sztucz nie za wy ża na. Przy zmia nie kur su
zło te go tyl ko o 30%, ca ły dług za gra nicz ny idzie w gó rę o ty -
le sa mo. I z 1 bln zł ro bi się z dnia na dzień już 1 bln 300 mld
zł. 

W tej sy tu acji na le ży przy go to wać się na ogło sze nie nie -
spła cal no ści dłu gu za gra nicz ne go Pol ski. W wa run kach de -
fla cji dług ten jest już w chwi li obec nej nie do spła ce nia bez
za ła ma nia pol skiej go spo dar ki. A do te go nie moż na do pu -
ścić. Dla te go ten dług przej mie rów nież w swe bi lan se NBP
i roz pocz nie je go re struk tu ry za cję. Re struk tu ry za cja za dłu -
że nia za gra nicz ne go pol skie go pań stwa ma zmniej szyć go
do po zio mu moż li we go do ob słu gi fi nan so wej bez groź by za -
ła ma nia go spo dar ki. Re struk tu ry za cja te go za dłu że nia bę -
dzie opar ta na in dy wi du al nych per trak ta cjach po mię dzy NBP
a wła ści cie la mi ob li ga cji pol skie go rzą du de no mi no wa ny mi
w wa lu tach ob cych. Jak bo wiem zwykł pod kre ślać ame ry -
kań ski eko no mi sta Mi cha el Hud son, dłu gi, któ re nie mo gą
być spła co ne, spła co ne nie bę dą.

Aby re struk tu ry zo wać swo je za gra nicz ne dłu gi, Pol ska
mu si mieć „ban dyc ki” rząd. Rząd „ban dy tów” po li tycz nych,
któ rzy nie cof ną się przed uży wa niem w ze wnętrz nej woj nie
eko no micz nej oszustw, kłamstw, gróźb i szan ta żu, aż po
uży cie si ły po li tycz nej i eko no micz nej. Je śli bę dzie te go wy -
ma gał pol ski in te res na ro do wy i pol ska ra cja sta nu. 

Ten „ban dyc ki” rząd mu si kie ro wać się w swej po li ty ce na -
cjo na li zmem go spo dar czym na de wszyst ko. Na cjo na li -
zmem, czy li po sta wą i prze ko na niem, że pol skie in te re sy
na ro do we są po nad wszyst ko. Na cjo na li zmem go spo dar -
czym, czy li prze ko na niem i po sta wą, że in te re sy na ro do wej
go spo dar ki pol skiej, in te re sy eko no micz ne pol skie go na ro -
du na le ży for so wać i re ali zo wać kosz tem in te re sów in nych
na ro dów. Tak jak to ro bi rząd USA, Nie miec czy każ dy in ny
ro zum ny rząd na świe cie. Oczy wi ście nasz „ban dyc ki” rząd
i je go „ban dyc cy” mi ni stro wie nie mo gą o tym mó wić. I tak
jak to ro bi rząd USA, uza sad niać to choć by wol no ścią ryn -
ku, wal ką o de mo kra cję i pra wa czło wie ka, al bo tak jak to ro -
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bi rząd Nie miec, uza sad niać to choć by do brem wspól nej Eu -
ro py, spraw no ścią funk cjo no wa nia Unii Eu ro pej skiej. Lub
czym kol wiek in nym. Rów nie wia ry god nym.

Ten „ban dyc ki” rząd mu si umieć współ dzia łać i ko la bo ro -
wać ze wzbu rze niem Po la ków ma ni fe sto wa nym na uli cach.
Ma so we de mon stra cje Po la ków, w tym pod ob cy mi am ba -
sa da mi, mu szą stać się środ kiem na ci sku wy ko rzy sty wa nym
przez pol skie rzą dy. Trze ba wziąć przy kład z Is land czy ków,
któ rzy nie po zwo li li obar czyć Is lan dii kosz ta mi kra chu pry -
wat nych ban ków. Is land czy cy wy szli na uli cę i stwo rzy li ma -
so wy ruch pro te stu lu dzi obu rzo nych szwin dla mi ban ków. I
przy my ka niem na to oczu przez po li ty ków. Pięt no wa li imien -
nie is landz kich po li ty ków od po wie dzial nych za do pusz cze -
nie do kra chu ban ko we go w Is lan dii. Ale mie li też mą dre go
pre zy den ta, któ ry na ka zał prze pro wa dze nie ogól no kra jo we -
go re fe ren dum w spra wie zwro tu przez rząd is landz ki wy płat
re kom pen sat dla agen cji ubez pie cze nio wych za stra ty pry -
wat nych ban ków. I Is land czy cy po wie dzie li w re fe ren dum w
2010 ro ku zde cy do wa ne „nie”! Nie bę dzie my zwra cać pie -
nię dzy za zban kru to wa ne pry wat ne ban ki! Gdy Ko mi sja Eu -
ro pej ska, Eu ro pej ski Bank Cen tral ny i Mię dzy na ro do wy
Fun dusz Wa lu to wy, ale tak że rzą dy Wiel kiej Bry ta nii i Ho lan -
dii na dal gro zi ły i szan ta żo wa ły Is lan dię, pre zy dent za rzą dził
dru gie re fe ren dum w 2011 ro ku. I Is land czy cy zgod nie zno -
wu od po wie dzie li ka te go rycz nie „nie”. I ma lut kiej, 300-ty -
sięcz nej Is lan dii da no spo kój. A w Eu ro pie na tych miast
zro bi ło się o tym ci chut ko. I tak się ro bi po li ty kę za gra nicz ną
z udzia łem wła sne go spo łe czeń stwa. I ta ką po li ty kę bę dzie
ro bił przy szły „ban dyc ki” rząd w Pol sce. 

W tym sa mym cza sie w Ir lan dii w 2010 ro ku pod pre sją
Ko mi sji Eu ro pej skiej, EBC i MFW, rząd ir landz ki prze jął dłu -
gi czte rech pry wat nych ban ków ir landz kich z udzia ła mi ka -
pi ta łu bry tyj skie go. I to mi mo gwał tow nych pro te stów sa mych
Ir land czy ków. I choć rzą dzą ca par tia prze gra ła w wy ni ku te -
go wy bo ry par la men tar ne i stra ci ła wła dzę, 4,5 mln Ir land -
czy ków zo sta ło obar czo nych pry wat ny mi dłu ga mi ban ków w
wy so ko ści 46 mld eu ro. Bez za sad nie i bez praw nie. I ta kiej
po li ty ki przy szły „ban dyc ki” rząd w Pol sce ro bił nie bę dzie. 



Nasz „ban dyc ki” rząd bę dzie spryt nie, a za ra zem twar do
grał z in sty tu cja mi mię dzy na ro do wy mi, po to aby je ograć dla
Pol ski. Nasz „ban dyc ki” rząd bę dzie pro wa dził uczci wą po li -
ty kę w sto sun ku do uczci wych wo bec Pol ski rzą dów. I bę -
dzie pro wa dził mniej uczci wą po li ty kę w sto sun ku do
nie uczci wych wo bec Pol ski rzą dów i ich ban ko wych in sty tu -
cji. W swej „ban dyc kiej” po li ty ce rząd bę dzie wy ko rzy sty wał
po zy tyw nie wszel kie prze ja wy nie za do wo le nia, obu rze nia i
pro te stu Po la ków. Pol ski rząd bę dzie wy ra żał, re pre zen to -
wał i wspie rał w swej po li ty ce na are nie mię dzy na ro do wej
ta kie pro te sty.

Naj waż niej szym za da niem te go na ro do we go rzą du bę -
dzie prze pro wa dze nie re struk tu ry za cji na sze go dłu gu za gra -
nicz ne go. Po to, aby go zmniej szyć do po zio mu moż li we go
do ob słu gi fi nan so wej. 

W dzi siej szych cza sach, kie dy ca ły świat do szedł do gra -
ni cy moż li wo ści han dlo wych i ce chu je go ze ro wy wzrost, li -
de rzy każ de go kra ju mu szą być prze bie gli. Tak, aby z jed nej
stro ny, za bez pie czyć sa mo wy star czal ność dla swo je go na -
ro du, a z dru giej, nie dać się zła pać w pu łap kę za dłu że nia,
bo to pro wa dzi do nie wo li. A je śli kraj miał nie szczę ście przez
głu po tę lub ma ni pu la cję stać się dłuż ni kiem, to je dy ną dro -
gą do od zy ska nia nie pod le gło ści jest re struk tu ry za cja dłu -
gów.

Wie le kra jów prze pro wa dzi ło re struk tu ry za cję waż nych
ga łę zi prze my słu. Me cha nizm re struk tu ry za cji jest za wsze
ta ki sam i jest on do ko ny wa ny z po mo cą rzą du da ne go kra -
ju. Da na fir ma obar czo na dłu ga mi do cho dzi do punk tu nie -
wy pła cal no ści, czy li ban kruc twa. Wte dy wie rzy cie le uwa ża ją,
że le piej jest do stać 10% pro cent dłu gu niż nic, i do cho dzi
do ugo dy. Oczy wi ście wte dy fir ma ma za mknię te moż li wo -
ści kre dy to we, ale w imię ura to wa nia wie lu miejsc pra cy po -
moc ną rę kę mo że jej dać wła sny rząd. Po dob nie w sy tu acji
kra ju moż na wy ne go cjo wać znacz ną re duk cję dłu gów, tak
jak to zro bi ła Ro sja po gra bie ży stu le cia na su mę 500 mi liar -
dów do la rów. Ro sja w ob li czu ban kruc twa wy ne go cjo wa ła
spła tę za gra nicz nych dłu gów bez pro cen to wych od se tek. A
to jest bar dzo du ża zniż ka. To oko ło 70% na prze strze ni lat
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spła ca nia dłu gów.
Ta ka stra te gia wy ma ga umie jęt no ści ne go cja cyj nych ze

stro ny rzą du oraz peł ne go po par cia tej stra te gii przez na ród.
Tyl ko pa trio tycz ny rząd wy ło nio ny z na ro do wej eli ty da ne go
kra ju mo że mieć za ufa nie ko niecz ne do ta kich si ło wych ne -
go cja cji. I ta ki rząd jak po wie trze i słoń ce jest po trzeb ny Po -
la kom.
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Przy czy nek 15. Sztu ka biz ne su

Aby do brze wy ko ny wać swo ją pra cę, me ne dżer no -
wo cze snej fir my po wi nien mieć umie jęt no ści gra ni czą -
ce z umie jęt no ścia mi cza ro dzie ja lub czar no księż ni ka
oraz ćwi czyć szó sty zmysł 

Z Pol ski wy emi gro wa łem ja ko tu ry sta do Szwe cji, gdzie
wy trzy ma łem tyl ko sie dem mie się cy. W Ka na dzie za miesz -
ka łem 43 la ta te mu. W wie ku 27 lat roz po czą łem swój pierw -
szy biz nes. Nie dys po no wa łem du żą su mą pie nię dzy, ale
bar dzo pra gną łem od nieść suk ces. Nie by łem przy go to wa -
ny do wy zwań, któ rym mia łem sta wić czo ło. Mu sia łem szyb -
ko na uczyć się dzia łać w wa run kach wol ne go ryn ku, aby
ja koś prze trwać. Po tem by łem wła ści cie lem kil ku do brze pro -
spe ru ją cych firm oraz po mo głem wie lu lu dziom za ło żyć wła -
sne przed się bior stwa. Chciał bym te raz prze ka zać swo je
do świad cze nia, aby ci, któ rzy ze chcą iść w mo je śla dy, mo -
gli z nich sko rzy stać. 

W sy tu acji, gdy na ca łym świe cie sza le je re ce sja, aby
prze trwać na ryn ku i od no sić suk ce sy, nie zbęd ne są do sko -
na łe umie jęt no ści biz ne so we. Ła two jest mieć do bre wy ni ki,
gdy cza sy są sprzy ja ją ce, ale sła bość za wsze wyj dzie na
jaw, gdy przyj dzie dzia łać w trud nych wa run kach ostrej kon -
ku ren cji. W biz ne sie głów nym ce lem jest zdo by cie i utrzy -
ma nie klien tów. Ja kość to wa ru lub usłu gi nie za le ży od
wkła du pra cy i kosz tów wnie sio nych w ich pro duk cję, ale od
te go, ja ki pro dukt klient otrzy mu je i za ja ki go to wy jest za -
pła cić. Sam to war nie jest wy so kiej ja ko ści tyl ko dla te go, że
trud no go wy pro du ko wać i że jest to kosz tow ne, jak czę sto
uwa ża ją pro du cen ci. Ta ki po gląd jest wy ni kiem bra ku kom -
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pe ten cji. Klient pła ci je dy nie za to, co jest dla nie go przy dat -
ne i opła cal ne. Nie ma nic in ne go, co wpły wa ło by na oce nę
ja ko ści. Dla te go na le ży spre cy zo wać, co jest po trzeb ne do
pro wa dze nia do brze pro spe ru ją ce go biz ne su. 

Zna ne jest po wie dze nie, iż ry ba psu je się od gło wy. Uży -
łem go, aby pod kre ślić wa gę spraw ne go za rzą dza nia fir mą.
Sku tecz ne kie ro wa nie nie po le ga na wy gła sza niu prze mó -
wień, czy też na za bie ga niu o sym pa tię. Mia rą efek tyw no ści
za rzą dza nia są osią ga ne wy ni ki, a nie to, co się ko muś przy -
pi su je. Wzo ro wy szef jest też do brym or ga ni za to rem oraz
kie row ni kiem, któ ry ma wi zję przy szło ści swo jej fir my oraz
umie jęt no ści po trzeb ne do spraw ne go nią za rzą dza nia. Nie
mam za mia ru umniej szać ro li fa chow ców, ta kich jak pra cow -
ni cy ad mi ni stra cyj ni, praw ni cy, księ go wi, któ rych mo gę po -
rów nać do hi sto ry ków, ni gdy nie pa trzą cych w przy szłość. Z
ko lei do rad cy biz ne so wi nie ma ją si ły prze bi cia, w prze ciw -
nym ra zie by li by me ne dże ra mi, a nie do rad ca mi. Je dy nie od -
waż ny przy wód ca biz ne so wy go to wy jest za ry zy ko wać i
re ali zo wać opra co wa ną przez sie bie stra te gię dzia ła nia. Mo -
że on oczy wi ście sta le mo dy fi ko wać swój biz ne splan, ale to
wła śnie on ma od wa gę in we sto wać z my ślą o przy szło ści fir -
my. Wia do mo, że więk szość tych, któ rzy za kła da ją fir my, po -
no si po raż kę już w pierw szym ro ku funk cjo no wa nia. Ła two
jest kry ty ko wać, ale chwa ła tym, któ rzy po mi mo trud no ści
pró bu ją da lej i ry zy ku ją, aby zbu do wać lep szą przy szłość dla
sie bie, swo jej ro dzi ny, wszyst kich wo kół, dla ca łe go kra ju. 

Wie le lat te mu, gdy roz po czy na łem ka rie rę biz nes me na,
uczest ni czy łem w trzy dnio wym se mi na rium, na któ rym po -
rów ny wa no mar ke ting do pro wa dze nia woj ny. Ca ły czas
uwa żam, że jest to do bre po dej ście do biz ne su. Jest wie le
stra te gii pro wa dze nia wo jen: bi twy fron to we, oko po we, wal -
ki par ty zanc kie, me to dy dy plo ma tycz ne i szpie go stwo. Ja kiś
czas te mu ezo te rycz na „Księ ga Pię ciu Krę gów”, któ rą na pi -
sał do świad czo ny ja poń ski sa mu raj Miy amo to Mu sa shi, by -
ła ulu bio ną lek tu rą ame ry kań skich biz nes me nów. Nie ule ga
wąt pli wo ści, że stra te gia, czy li wi zja pro wa dze nia biz ne su,
jest klu czem do suk ce su. Stra te gia po wsta je przy udzia le na -
szych emo cji, któ re za mie nia ją się w myśl i są prze le wa ne
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na pa pier. W ten spo sób two rzy się biz ne splan. Umie jęt ność
przy go to wa nia do bre go biz ne spla nu jest naj istot niej sza. Jest
pod sta wą, wska zów ką mó wią cą, któ rę dy da lej po dą żać. Ten
świę ty pro ces two rze nia jest na wet istot niej szy niż fun du sze
na pro wa dze nie fir my. Je że li pie nią dze by ły by naj waż niej -
sze, to ban kie rzy rzą dzi li by świa tem. Ale ban kie rzy wo lą za -
ufać tym, któ rzy przy go to wa li do bry biz ne splan gwa ran tu ją cy
zy ski. 

My, lu dzie biz ne su, dzię ki na szej wy obraź ni, mo że my po -
ko nać wszel kie ba rie ry, aby osią gnąć suk ces fi nan so wy.
Wie le firm dzia ła ją cych obec nie z po wo dze niem na ryn ku,
ta kich jak Hew lett -Pac kard, Mi cro soft, Yahoo, Go ogle i Fa -
ce bo ok, za czy na ło od stwo rze nia kre atyw ne go biz ne spla nu.
I to by ło pod sta wą. Każ dy biz nes men po wi nien przede
wszyst kim umieć przy go to wać do bry prak tycz ny biz ne splan.
Ale w ślad za pla na mi mu si iść cięż ka pra ca. Nie za leż nie od
te go czy jest to ma ła, czy du ża fir ma, lu dzie w niej pra cu ją -
cy ma ją po dob ne ce chy. Jed no z chiń skich przy słów mó wi,
iż ten, kto się nie uśmie cha, nie po wi nien otwie rać skle pu.
Wszy scy biz nes me ni po win ni lu bić pra co wać z ludź mi, gdyż
współ pra ca jest nie zbęd na do osią gnię cia suk ce su. 

Me ne dżer ma łej fir my je dy nie zle ca pra ce in nym lu dziom,
a za rzą dza ją cy wiel kim przed się bior stwem za trud nia wła -
snych pra cow ni ków. Obaj mu szą wy ka zy wać się umie jęt no -
ścia mi spo łecz ny mi. Dzię ki te mu mo gą stwo rzyć ze spół
wy so ko kwa li fi ko wa nych fa chow ców, któ rzy od no szą suk ce -
sy i nie ry wa li zu ją ze so bą. Bu do wa nie ze spo łu pra cow ni -
ków współ dzia ła ją cych ze so bą oraz sta łe ich mo ty wo wa nie
są za wsze wy zwa niem dla me ne dże ra. Za rzą dza nie na ogół
ko ja rzy nam się z utrud nia niem lu dziom pra cy. Czę sto zda -
rza się, że do bry in ży nier zo sta je kie row ni kiem i nie spraw -
dza się w tej ro li, po nie waż nie po sia da umie jęt no ści
spo łecz nych oraz myl nie za kła da, że do brej ja ko ści pro dukt
sprze da się sam. W pro wa dze niu no wo cze sne go biz ne su
po trzeb na jest tak że roz le gła wie dza i umie jęt no ści z za kre -
su mar ke tin gu, psy cho lo gii i sprze da ży. Wy kwa li fi ko wa ni
sprze daw cy ra zem ze spe cja li sta mi mar ke tin gu mo gą du żo
zro bić dla fir my, je śli są od po wied nio przy go to wa ni i po sia -
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da ją sil ną mo ty wa cję. To wa ry i usłu gi ma ją war tość dla fir my
tyl ko wte dy, gdy moż na je sprze dać. Nie ste ty, czę sto pra -
cow ni cy dzia łów mar ke tin gu i sprze da ży nie są od po wied nio
wy na gra dza ni, otrzy mu ją też nie do sta tecz ną pro wi zję od
sprze da ży, ogra ni cza się im tak że ob szar zby tu. Wszyst ko
po to, aby pra cow ni cy ad mi ni stra cyj ni, któ rzy są bli sko sze -
fa, mo gli otrzy mać wyż sze po bo ry. Cią gle po wta rzam, że
naj pierw na le ży wy na gra dzać tych, któ rzy przy no szą fir mie
zy ski, za chę cać ich do dzia ła nia. Chci wość jest naj więk szą
mo ty wa cją do te go, aby „po lu zo wać”, za sto so wać ela stycz -
ne za sa dy wy na gra dza nia, po zwo lić pra cow ni kom swo bod -
nie „po lo wać na zy ski”. Wy so ko wy kwa li fi ko wa ni pra cow ni cy
dzia łów mar ke tin gu i sprze da ży, któ rzy ma ją sil ną mo ty wa -
cję, mo gą sprze dać pra wie wszyst ko, pod wa run kiem że są
do brze wy na gra dza ni. Po nad to, mo gą przy słu żyć się fir mie,
prze ka zu jąc opi nie klien tów oraz in for ma cje do ty czą ce kon -
ku ren cji. Dzię ki te mu me ne dżer jest w sta nie szyb ko zmo -
dy fi ko wać swój biz ne splan, przy sto so wu jąc go do no wych
wa run ków ryn ko wych. Bez te go ła two za mknąć się w biu rze
jak w wie ży z ko ści sło nio wej i hoł do wać prze sta rza łej wi zji. 

Nie ma nic bar dziej bez u ży tecz ne go niż zaj mo wa nie się
pra cą, któ ra nie po win na być w ogó le wy ko ny wa na. Je dy ną
pew ną rze czą w biz ne sie jest sta ła zmia na. Jest to zmia na
tech no lo gii, zmia na prze pi sów i po dat ków, zmia na sy tu acji
biz ne so wej oraz zmia ny na rzu co ne przez kon ku ren cję. Prze -
ko na li śmy się, że przez ca łe ży cie mu si my na dą żać za zmia -
na mi, dla te go naj pil niej szym za da niem jest uczyć ucze nia
się.

Lu dzie, nie za leż nie od te go, gdzie pra cu ją, za wsze przy -
wią zu ją się do tra dy cyj nych, skost nia łych me tod pra cy. Przy -
wią zu ją się do rze czy, któ re po win ny się spraw dzać, a nie
spraw dza ją się. Przy wią zu ją się do te go, co kie dyś przy no -
si ło efek ty, a te raz już nie. Me ne dże ro wie do brze pro spe ru -
ją cych firm są wy czu le ni na sy gna ły o zmia nach na ryn ku
oraz na sy gna ły pły ną ce od pra cow ni ków. Chcą oni sta le do -
kształ cać się oraz dzia łać ela stycz nie, czy li szyb ko ada pto -
wać, aby móc ste ro wać stat kiem, ja kim jest ich fir ma, na wet
w cza sie wiel kich sztor mów. Po sia da ją oni umie jęt no ści bu -
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do wa nia ze spo łów, mo ty wo wa nia swo ich pra cow ni ków, dba -
nia o nich. Dzię ki te mu zy sku ją uzna nie na ryn ku oraz cie -
szą się sza cun kiem pod wład nych. 

Pra cow ni cy bę dą od da ni i lo jal ni dla tych firm, któ re ich
do brze trak tu ją i po tra fią po dzie lić się wy ni kiem go spo dar -
czym. Po nad 30 lat te mu co mie siąc, po od li cze niu pew nej
su my na po czet sta łych kosz tów ope ra cyj nych, za czą łem
wy pła cać swo im pra cow ni kom 5% war to ści sprze da ży ja ko
bo nus. Ktoś chci wy by po wie dział, że to mar no traw stwo zy -
sku, bo lu dzie i tak by przy szli do pra cy. Ale ta ki po dział po -
ma ga w zdo by ciu jesz cze więk szych zy sków. A to dla te go,
że pra cow ni cy wza jem nie za czy na ją so bie po ma gać, le piej
się ko mu ni ku ją i współ pra cu ją mię dzy so bą gru po wo. Dba ją
o fir mę, bo każ dy ma swój po dziel nik z tych 5% prze zna czo -
nych na mie sięcz ny bo nus. Te 5%, to jest 5% od sprze da ży,
a nie od zy sku. Te 5% jest wkal ku lo wa ne w ce ny usług i pro -
duk tów. A więc jest po dział suk ce su sprze da ży, a nie zy sku.
Po dział zy sku jest bar dzo kon tro wer syj ny i trud ny do ob li -
cze nia co mie siąc. 5% od su my sprze da ży nie jest kon flik to -
we i ła twe do zro zu mie nia przez pra cow ni ków. 

Mi nę ły cza sy nie wy dol nej, zbiu ro kra ty zo wa nej ad mi ni stra -
cji. Aby do brze wy ko ny wać swo ją pra cę, me ne dżer no wo cze -
snej fir my po wi nien mieć umie jęt no ści gra ni czą ce z
umie jęt no ścia mi cza ro dzie ja lub czar no księż ni ka oraz po sia -
dać szó sty zmysł. Ja kiś czas te mu w No wym Jor ku prze pro -
wa dzo no ba da nia do ty czą ce kom pe ten cji me ne dże rów i
oka za ło się, że ci z nich, któ rzy od no si li naj więk sze suk ce sy,
cha rak te ry zo wa li się du żą in tu icją, zbli żo ną do te le pa tii. Ale
żad na in sty tu cja nie utrzy ma się na ryn ku, je śli ma ją nią za -
rzą dzać ge niu sze czy su per me ni. Fir ma po win na być tak zor -
ga ni zo wa na, aby mo gła so bie ra dzić, bę dąc za rzą dza na
przez zwy czaj nych śmier tel ni ków. Oczy wi ście im więk sze
kwa li fi ka cje, tym le piej, ale nic nie za stą pi prze moż nej po trze -
by od nie sie nia suk ce su, czy też stra chu przed po raż ką, któ -
re są nie zbęd ne w wy trwa łej, cięż kiej pra cy, przy po ko ny-
wa niu wie lu nie ocze ki wa nych prze szkód. W biz ne sie nie ma
wy tłu ma cze nia dla po raż ki. Ci, któ rzy prze gra li, wy naj du ją ty -
sią ce przy czyn swe go nie po wo dze nia. Wy twa rza nie zy sku
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jest głów nym po wo dem mo ty wu ją cym do pro wa dze nia biz -
ne su. Umie jęt ność ge ne ro wa nia zy sku to na sza zdol ność wy -
cho dze nia na prze ciw po trze bom klien tów. Spró buj na pi sać
od po wiedź na py ta nie, dla cze go klient po wi nien ku po wać to -
wa ry i usłu gi mo jej fir my, a nie in nej, kon ku ren cyj nej.

Obec nie lu dzie biz ne su jak ni gdy do tąd ma ją do stęp do
wie lu no wych tech no lo gii, na rzę dzi, tech nik i pie nię dzy. Ale
we współ cze snym, glo bal nym i kon ku ren cyj nym śro do wi sku
biz ne so wym tyl ko naj lep si z nich od nio są suk ces. Dla te go
ci, któ rzy po świę ca ją się biz ne so wi, chcąc po ra dzić so bie z
tym wy zwa niem, po win ni sta rać się być zna ko mi ty mi wo jow -
ni ka mi. Tak jak wie le wspa nia łych wy na laz ków po wsta ło
dzię ki ogrom nej pra co wi to ści, tak współ cze śni biz nes me ni
mu szą sta le szli fo wać swo je umie jęt no ści, dą żąc do per fek -
cji. A kie dy przyj dzie co do cze go w dniu „są du osta tecz ne -
go”, czy li w dniu, w któ rym szef fir my do sta nie ze sta wie nie
rocz ne, to ci, któ rzy po świę ci li się biz ne so wi, mo gą sie bie
chwa lić lub wi nić. Tyl ko oni ma ją świa do mość, ile wy sił ku
trze ba wło żyć, aby mieć do sko na łe wy ni ki. Je śli przy zna ją
się do po ra żek oraz uzna ją swe nie do sko na ło ści i na uczą
się na wła snych błę dach, to jest szan sa, że w dal szym cią -
gu bę dą dą żyć do pod nie sie nia swo ich kwa li fi ka cji. Że bę dą
wi zjo ne ra mi, bu dzą cy mi uzna nie i sza cu nek.

Przy szłość go spo dar cza Pol ski za le ży od dzie sią tek ty -
się cy ma łych przed się biorstw, bo wła śnie one da ją naj wię -
cej miejsc pra cy. A suk ces tych firm to suk ces dla rzą du i
wszyst kich Po la ków, po nie waż po da tek od zy sku tych firm
oraz od pen sji ich pra cow ni ków two rzy bu dżet pań stwa. Dla -
te go po win ni śmy każ dej fir mie w Pol sce, du żej i ma łej, ży -
czyć wszel kich moż li wych suk ce sów. Bo tak na praw dę to
li de rzy biz ne su ma ją naj więk szą szan sę na wy pro wa dze nie
kra ju z bie dy na dro gę roz wo ju. Dla te go ta gru pa lu dzi po -
win na cie szyć się sza cun kiem i po mo cą ze stro ny rzą du i
pań stwo wej ad mi ni stra cji. Je śli jest ina czej, to nisz czy my na -
sze ku ry zno szą ce zło te jaj ka. Rząd nie ma zdol no ści ani
moż li wo ści pro wa dze nia biz ne sów. I oby tyl ko nie prze szka -
dzał w pro wa dze niu co dzien nych czyn no ści. Tak sa mo pań -
stwo wa ad mi ni stra cja po win na uła twiać, a nie utrud niać
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ży cie lu dziom biz ne su. Ta cy lu dzie po win ni się cie szyć naj -
wyż szym sza cun kiem jak ktoś, kto chro ni ży cie przed bie dą
i po tra fi na prze strze ni wie lu lat utrzy mać swo ją fir mę w do -
brej kon dy cji fi nan so wej. Przed się bior cy ma ją uni kal ne zdol -
no ści i po win ni być chro nie ni przed na pa stli wo ścią
pań stwo wej ad mi ni stra cji.

Je śli cho dzi o apa rat pań stwo wy, to mo że on po móc
przed się bior com lub ich znisz czyć. Nie ste ty, smut ne do -
świad cze nia przez ostat nie ćwierć wie ku po ka zu ją, że przed -
się bior cy ma ją wie le trud no ści, a za ma ło po mo cy.
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Przyczynek 16. Mit powszechnej edukacji

Na po zio mie pań stwo wych stra te gii, z przy kła dów
kra jów, któ re przez roz wój go spo dar czy osią gnę ły
względ nie du ży po ziom do bro by tu, po ziom wy kształ ce -
nia lu dzi nie jest waż ny

W cza sie pra wie trzy let nie go po by tu w Iqu itos w Pe ru
(1982-1984) za przy jaź ni łem się z lo kal ną ro dzi ną Men de zów
i przez pe wien okres pa ni Ana Men dez by ła kie row nicz ką
mo jej re stau ra cji Ma lo ka. Pew ne go dnia za pro sił mnie do
swe go do mu jej brat Ja vier Men dez Pe re ira, któ ry przed
eme ry tu rą przez wie le lat był pre zy den tem mia sta Iqu itos. W
cza sie roz mo wy wy do był naj więk sze od zna cze nie Pe ru, Me -
dal Słoń ca, i wzru szo nym gło sem po wie dział – po co mi ten
me dal, kie dy te raz nie mam pie nię dzy na ope ra cję i gro zi mi
śle po ta. Za mło du był na mięt nym gra czem pił ki noż nej i sil -
ne ude rze nie pił ką w gło wę by ło po wo dem je go kło po tów ze
wzro kiem. Da łem mo je mu kie row cy kar tecz kę z proś bą do
żo ny, aby wy ję ła z na szej ka sy pan cer nej pie nią dze na ope -
ra cję oczu. W za mian pan Men dez da wał mi po tem lek cje
dy plo ma cji. A był on ab sol wen tem naj lep szej szko ły dy plo -
ma cji w Pe ru. Nie wie dzia łem wte dy, ma jąc 34 la ta, jak bar -
dzo mi się to przy da na are nie po li tycz nej w przy szło ści. Jest
to dla mnie przy kład, że czło wiek po wi nien mieć wszech -
stron ne wy kształ ce nie. Po twier dza to je den z mo ich ulu bio -
nych au to rów, sta ry ja poń ski sa mu raj Mu sa shi Miy amo to,
któ ry na krót ko przed śmier cią za koń czył pra cę nad książ ką
na te mat wal ki pt. „Księ ga Pię ciu Krę gów”. W tej pra cy po -
wie dział, że wo jow nik po wi nien się sta rać o wszech stron ne
wy kształ ce nie, aby być nie po ko na nym. A na wet stu dio wać
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po ezję. A Mu sa shi Miy amo to mu siał być do brym wo jow ni -
kiem, aby do żyć sę dzi we go wie ku i umrzeć w spo ko ju. Na
dzi siej szym ryn ku pra cy każ dy czło wiek mu si być nie po ko -
na nym wo jow ni kiem.

Pod ko niec lat 1970. je go książ ka by ła hi tem w krę gach
biz ne su w No wym Jor ku na Wall Stre et. Po dob nie dzi siaj w
Pol sce wo jow nik, któ ry wal czy o god ne ży cie dla swo jej ro -
dzi ny, mu si mieć wszech stron ne wy kształ ce nie. Nie moż na
ne go wać war to ści prak tycz nej, wszech stron nej edu ka cji.

Ale to, co po wiem te raz, z pew no ścią Was za szo ku je.
Otóż na po zio mie pań stwo wych stra te gii, z przy kła dów kra -
jów, któ re przez roz wój go spo dar czy osią gnę ły względ nie
du ży po ziom do bro by tu, po ziom wy kształ ce nia lu dzi nie jest
waż ny. Na przy kład ta kie kra je, jak Taj wan, Ko rea, czy też
Chi ny, szyb ko osią gnę ły wiel ki suk ces eko no micz ny, mi mo
że 50% po pu la cji nie umia ło czy tać i pi sać. Kie dy od wie dzi -
łem no wo cze sne Shen zhen w Chi nach, 8-mi lio no we mia sto
naj wyż szych tech no lo gii, do wie dzia łem się, że po ło wa
miesz kań ców to cza so wi mi gran ci z da le kich wsi. Przy jeż -
dża ją oni do mia sta tyl ko po to, aby za ro bić, czy li za osz czę -
dzić pie nią dze, i wró cić do swo jej ro dzin nej wsi, aby tam
za ło żyć ro dzi nę. Lu dzie bez wy kształ ce nia, po krót kim przy -
spo so bie niu, ob słu gu ją tam skom pli ko wa ne ma szy ny war te
set ki ty się cy do la rów.

Oka zu je się, że nie ma bez po śred niej za leż no ści mię dzy
wy kształ ce niem lud no ści a roz wo jem go spo dar czym kra ju.
Jest to sprzecz ne z na szym po przed nim prze ko na niem, że
Pol ska, kraj z du żą licz bą wy kształ co nych lu dzi, da so bie ra -
dę ze zmia ną ustro ju.

Otóż o wie le waż niej sze dla roz wo ju jest stwo rze nie przez
pań stwo do brych wa run ków do pra cy gru po wej, czy li pra cy
du żych ze spo łów lu dzi. To, co istot nie róż ni cu je kra je bo ga -
te od bied nych, to nie jest po ziom wy kształ ce nia. Za sad ni -
czo róż ni cu je je to, jak do brze i ła two ich oby wa te le mo gą
się or ga ni zo wać w wy daj ne ze spo ły pra cy z wy so kim wskaź -
ni kiem (nie pro duk cji) pro duk tyw no ści. Roz wój ta kich przed -
się biorstw mu si być wspie ra ny przez sze reg in sty tu cji, któ re
po pie ra ją in we sty cje i zwią za ne z ni mi ry zy ko. Stra te gicz ny
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re żim pań stwa, któ ry za bez pie cza i wspo ma ga fir my w „za -
rod ko wych” ga łę ziach prze my słu, pil nu je uprosz cza nia pro -
ce dur pań stwo wej ad mi ni stra cji i cier pli wo ści sys te mu
fi nan so we go. Ten stra te gicz ny re żim pań stwa jest ko niecz -
ny do dłu go fa lo wych uspraw nień pro duk tyw no ści. Ko niecz -
ne są pań stwo we do ta cje i ulgi po dat ko we w za mian za
dzia łal ność ba daw czo -roz wo jo wą, szko le nie pra cow ni ków
etc. Wszyst kie te i wie le in nych ulg i re gu la cji pra cu je obec -
nie na ko rzyść dal sze go roz wo ju w kra jach bo ga tych.

Pro cen to wo każ da fa bry ka po trze bu je ma łej licz by wy -
kształ co nych spe cja li stów. Mnie za wsze mó wio no, że aby
je den in ży nier wy daj nie pra co wał, po trze bu je do po mo cy
czte rech tech ni ków. A ta pię cio oso bo wa gru pa mo że ob słu -
żyć pro duk cję prze my sło wą na wet kil ku set przy spo so bio -
nych, ale nie wy kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków. Po mi ja jąc
za gad nie nia mar ke tin go we, naj więk szym za da niem tej ca łej
gru py lu dzi bę dzie sta łe uspraw nia nie pro duk tyw no ści, aby
po do łać kon ku ren cji na wol nym ryn ku.

Wy kształ ce nie ogól ne jest waż ne dla sa mo speł nie nia i
szczę śli we go ży cia, ale nie jest bez po śred nio ko niecz ne do
zwięk sze nia pro duk tyw no ści. Moż na po wie dzieć, że wy -
kształ ce nie po ma ga oby wa te lom, aby mie li sa tys fak cję i
pew ność sie bie w oso bi stym ży ciu. I aby by li wspa nia ły mi
ludź mi i do sko na ły mi oby wa te la mi. Nie ma na to miast do wo -
dów, że wy kształ ce nie lud no ści do pro wa dzi kraj do do bro -
by tu. O wie le waż niej sza jest ro la rzą du, szcze gól nie w
kra jach ma ją cych po trze bę wyj ścia z bie dy i two rze nia no -
wych miejsc pra cy. Po to, aby in sty tu cjo nal nie stwo rzyć wa -
run ki do po wsta nia no wych przed się biorstw oraz sta łe go
zwięk sza nia ich pro duk tyw no ści. Ta ka dzia łal ność jest nie -
moż li wa dla obec nej gru py wła dzy w Pol sce – tyl ko pań stwo
na ro do we stać na ta ką stra te gię, aby sku tecz nie dzia łać dla
do bra swe go na ro du.

Mit edu ka cji ja ko sa mo czyn ne go wa run ku roz wo ju szko -
dzi. Pro wa dzi do prze ko na nia, że wszy scy po win ni mieć co
naj mniej ma tu rę. A naj le piej wy kształ ce nie ogól ne, bo to,
zgod nie z mi tem edu ka cji, ludz ki ka pi tał au to ma tycz ne go
wzro stu go spo dar cze go. W kon se kwen cji ta kie go mi tu edu -
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ka cji, edu ka cji dla każ de go na każ dym po zio mie, w Pol sce
do szło do cał ko wi te go za ła ma nia sys te mu edu ka cyj ne go. I
wy cho waw cze go. Szko ły prze sta ły być me cha ni zmem po -
zy tyw nej se lek cji edu ka cyj nej uczniów. A szkol nic two prze -
sta ło kształ cić na po trze by na ro do wej go spo dar ki i
wy cho wy wać na po trze by spo łe czeń stwa na ro do we go.

Do szło do cał ko wi te go upad ku po zio mu edu ka cji pod sta -
wo wej, gim na zjal nej oraz za wo do wej i śred niej. Szko ła nie
tyl ko prze sta ła kształ cić, ale i wy cho wy wać. Do ty czy to
przede wszyst kim nie wia do mo po co utwo rzo nych gim na -
zjów. Na uczy cie lom ode bra no moż li wo ści sku tecz ne go dys -
cy pli no wa nia uczniów na wet wo bec wul gar nych wo bec nich
za cho wań. Ucznia nie moż na skrzy czeć i po sta wić do ką ta,
bo to dla nie go  upo ka rza ją ce. Ucznia nie moż na wy rzu cić z
lek cji za drzwi, bo mo że so bie coś złe go zro bić. Ale ten sam
uczeń mo że bez kar nie za kłó cać lek cję po zo sta łym. Je go
pra wa są po nad ro zu mem. Na uczy cie le za czę li bać się
uczniów, by nie mieć kło po tów z dy rek cją i ku ra to rium oświa -
ty. A część uczniów po czu ła się bez kar na. Bez stre so we wy -
cho wy wa nie w szko łach do pro wa dzi ło do an ty wy cho wa nia,
w po sta ci bra ku sta wia nia co raz wyż szych wy ma gań i ich
eg ze kwo wa nia. Ob ni żo ny po ziom wy ma gań i sys tem te sto -
wy spraw dza nia wie dzy za ła mał ele men tar ne po zio my edu -
ka cyj ne. W Pol sce ma tu ry zda ją dzi siaj mło dzi lu dzie z
lek kim upo śle dze niem umy sło wym. Z po twor ną krzyw dą dla
sie bie, bo by li by świet ny mi za wo do wo ta pi ce ra mi czy po -
sadz ka rza mi. Z oso bi stą sa tys fak cją z wy ko ny wa nia swe go
wy uczo ne go za wo du.

Do te go do cho dzi upa dek eto su za wo du na uczy ciel skie -
go. W Pol sce funk cjo nu je ab sur dal ny sys tem awan sów za -
wo do wych na uczy cie li. W tych awan sach li czy się pra wie
wszyst ko, z wy jąt kiem ja ko ści na ucza nia uczniów. I to od sta -
żu, przez mia no wa nie, do dy plo mo wa nia. W kon se kwen cji
po wsta ła gro te sko wa sy tu acja, po twier dza na ogól no pol ski -
mi ba da nia mi. Im wię cej w da nej szko le na uczy cie li dy plo -
mo wa nych, tym gor sze wy ni ki zda wal no ści eg za mi nów
ze wnętrz nie oce nia nych! A osła wio na Kar ta Na uczy cie la zro -
bi ła z tzw. na uczy cie li dy plo mo wa nych wręcz szkol ne „świę -
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te kro wy”. Dy rek tor szko ły nie mo że skon tro lo wać po zio mu
lek cji na uczy cie la dy plo mo wa ne go... bez je go zgo dy!

Do pro wa dzo no przy tym do upad ku klu czo wych ob sza -
rów w edu ka cji ogól nej: po zio mu na ucza nia ma te ma ty ki,
czy tel nic twa lek tur szkol nych z ję zy ka pol skie go, a obec nie
przy stą pio no do li kwi da cji cią gło ści wie dzy hi sto rycz nej.
Jesz cze nie daj Bo że szko ły III RP mia ły by po ma gać w
kształ to wa niu pol skiej toż sa mo ści na ro do wej! A kysz!

Zo bacz my, ja ka jest edu ka cja u na szych są sia dów, w
Niem czech. Jak do wo dzi te go ame ry kań ski eko no mi sta Mi -
cha el E. Por ter, jed ną z przy czyn suk ce sów go spo dar czych
Nie miec jest ich ry go ry stycz na i wy so kiej ja ko ści edu ka cja.
Szcze gól nie waż nym przy czyn kiem do tych suk ce sów jest
roz wi nię ty, a uni kal ny sys tem prak tyk za wo do wych dla
uczniów. Te go ro dza ju prak ty ki są spon so ro wa ne przez rzą -
dy nie miec kich lan dów, kra jów związ ko wych, bę dą cych od -
po wied ni kiem na szych wo je wództw. Dzię ki te mu mi lio ny
uczniów od by wa prak ty ki we wszyst kich waż nych stra te gicz -
nie ga łę ziach prze my słu. W szko łach śred nich za czy na się
prak ty kę w wie ku szes na stu lat i trwa ona trzy do czte rech
lat. Pół ty go dnia spę dza ją w za kła dach pra cy, a na stęp ne
pół ty go dnia uczą się teo rii w szko łach. Ta kie po łą cze nie teo -
rii z prak ty ką jest szcze gól nie po moc ne w wy so ko spe cja li -
stycz nych dzie dzi nach, jak choć by przy rzą dy optycz ne.
Du że fir my ofe ru ją sze ro ki wy bór za wo do wej spe cja li za cji.

I dzię ki ta kim szkol nym prak ty kom za wo do wym, zda niem
M.E. Por te ra, nie miec cy pra cow ni cy są du żo le piej wy szko -
le ni w spe cja li stycz nych za wo dach niż pra cow ni cy w Pol sce.
Ma ją lep sze przy go to wa nie za wo do we do wy ko ny wa nia
spe cja li stycz nych za dań. I lep szą pod bu do wę teo re tycz ną.
To z ko lei zwięk sza ja kość pro duk cji to wa rów i ich po ziom.
To dla te go wio dą ce tech no lo gicz nie fir my nie chcą prze nieść
pro duk cji do tań szych kra jów, ta kich jak Pol ska. Bo w Pol -
sce bra ku je ta kich spe cja li stycz nie wy szko lo nych pra cow ni -
ków. Nie któ rzy fa cho wi ro bot ni cy ma ją ta ki wy so ki sta tus
za wo do wy w Niem czech, jak na si tech ni cy. Do dat ko wo nie -
miec kie fir my sta le do szka la ją swo ich pra cow ni ków.

W Pol sce trze ba wę zeł gor dyj ski edu ka cyj ne go ab sur du
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wresz cie prze ciąć. Po pierw sze, li kwi du jąc Kar tę Na uczy cie -
la; po dru gie, li kwi du jąc gim na zja; po trze cie, od bu do wu jąc
za sad ni cze i śred nie szkol nic two za wo do we; po czwar te,
przy wra ca jąc na uczy cie lom i szko łom dys cy pli nu ją ce in stru -
men ty wy cho waw cze; po pią te, pod po rząd ko wu jąc szko ły
ku ra to riom i wo je wo dom, ja ko or ga nom pol skie go pań stwa;
po szó ste...; itp., itd.

Trze ba zbu do wać na no wo sys tem edu ka cji. Sys tem ry -
go ry stycz ny wy cho waw czo. Sys tem za pew nia ją cy wy so ką
ja kość kształ ce nia. Sys tem, któ ry od po zio mu szkół za wo -
do wych i tech ni ków, zo rien to wa ny bę dzie na prak tycz ne
kształ ce nie wy so ko kwa li fi ko wa nych ro bot ni ków i tech ni ków.
W tym sys te mie sze ro ko roz bu do wa ne i zróż ni co wa ne mu -
szą być prak ty ki za wo do we uczniów w przed się bior stwach,
fir mach, warsz ta tach i in sty tu cjach. I to w każ dym mie sią cu,
a nie raz na rok. Mi lio ny pol skich uczniów w wie ku od 16 lat
już na tym eta pie edu ka cji mu si po znać smak od po wie dzial -
no ści w pra cy i zna cze nie prak tycz nych kom pe ten cji za wo -
do wych. Pro gra my lek cyj ne zaś mu szą two rzyć so lid ną ba zę
teo re tycz ną pod zdo by wa nie prak tycz nej wie dzy. Wte dy stu -
den ci bę dą mie li szan se, aby do ce nić teo rię, bo na tych miast
im bę dzie po ży tecz na w prak ty ce.

Pol skie pań stwo za 9,5 mld zł rocz nie kształ ci ma so wo
ćwierć in te li gen tów z ty tu ła mi ma gi strów, in ży nie rów i li cen -
cja tów. A uczel nie pry wat ne ro bią to sa mo, ty le że za pie nią -
dze tych że. Pol skie uczel nie kształ cą kiep sko. Ja kość
pol skich uczel ni i pol skiej na uki jest kiep ska. Na kil ka set pol -
skich uczel ni pań stwo wych i pry wat nych tyl ko dwie są w
ogó le kla sy fi ko wa ne w mię dzy na ro do wych ran kin gach ja ko -
ści. Uni wer sy tet Ja giel loń ski i Uni wer sy tet War szaw ski. I to
za wsze w sa mej koń ców ce. Pol scy na ukow cy prze sta li się
li czyć w Eu ro pie i na świe cie. Pol skie śro do wi sko na uko we,
jak opi su je Nie za leż ne Fo rum Aka de mic kie, jest to czo ne ra -
kiem pa to lo gii ko te rii i sitw, fik cyj nych kon kur sów dla „swo -
ich”, ne po ty zmu, a uczel nie sta ją się „za kła da mi pra cy
chro nio nej”. Ca ły sys tem biu ro kra tycz nych awan sów na uko -
wych jest ab sur dal ny. Co ma pre zy dent pań stwa do ty tu łów
pro fe sor skich? A w Pol sce to pre zy dent na da je naj wyż sze
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ty tu ły pro fe so rów zwy czaj nych! To nie do po my śle nia, aby
pre zy dent USA, czy też pre mier Ka na dy wtrą ca li się do te -
go, kto ma być pro fe so rem na ame ry kań skich uczel niach.

Trzeź wo wi dzą to sa mi stu den ci. In ter nau ta „Mig gor”, stu -
dent pol skiej po li tech ni ki z rocz ni ka 1989, nie po zo sta wia
złu dzeń co do ja ko ści uczel ni wyż szych, po zio mu na ucza -
nia i ja ko ści stu den tów. Pi sze o at mos fe rze by le ja ko ści, mier -
no ty, ole wac twa na po li tech ni kach, o uczel niach
hu ma ni stycz nych na wet nie wspo mi na jąc. Stwier dza kom -
plet ną de gra da cję kształ ce nia na pry wat nych uczel niach, aż
po sy tu acje ko rup cji przy zdo by wa niu dy plo mów. Pi sze o
tym, że na uczel nie wyż sze tra fia już zwy kły mo tłoch, cza -
sem o men tal no ści pi jacz ków spod bud ki z pi wem. Pi sze o
ma so wym kształ ce niu bez myśl nych „le min gów” z wiel kich
miast, z wiel ki mi aspi ra cja mi i z wiel ką aro gan cją, a przy bra -
ku ele men tar nej kul tu ry ogól nej, ogła dy na co dzień i wie dzy
za wo do wej. Je go zda niem, głów ną przy czy ną są sa mi wy -
kła dow cy, za in te re so wa ni fi nan so wo i za wo do wo pod trzy my -
wa niem te go ab sur dal ne go sys te mu. Wy kła dow cy, któ rych
część pra cu je na wie lu eta tach, za ra bia jąc kro cie jak na Pol -
skę. Ale też któ rych du ża część kle pie bie dę za bar dzo ni -
skie pen sje.

„Mig gor” słusz nie twier dzi, iż za to nie prze bra ne mar no -
traw stwo fi nan so we, ludz kie i cza so we od po wia da pol skie
pań stwo, któ re re ali zu je pro pa gan do wy fe tysz wyż szych stu -
diów dla każ de go, kto ma na to ocho tę. A w kon se kwen cji
śred nio do świad czo ny pra cow nik po szko le za wo do wej wie
wię cej niż ab sol went pol skiej po li tech ni ki z ty tu łem ma gi stra
in ży nie ra.

W Ka na dzie mo ja wła sna cór ka, et nicz nie Chin ka, po rzu -
ci ła nie prak tycz ne stu dia uni wer sy tec kie na ko rzyść po ma -
tu ral nej szko ły ty pu col le ge. Prze ka za ła mi swo ją
ob ser wa cję, że ro dzi ce chiń skich dzie ci tra dy cyj nie, po sta -
re mu po sy ła ją je na stu dia uni wer sy tec kie, na to miast na -
ucze ni do świad cze niem prak tycz ni Ka na dyj czy cy po sy ła ją
swo je dzie ci na col le ge’e, aby mia ły fach w rę ku i tym sa -
mym moż li wość szyb kie go zna le zie nia pra cy z ta kim dy plo -
mem. In na z mo ich có rek, re zy dent Ja po nii, do sta ła dy plom
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uni wer sy tec ki z wy róż nie niem w dzie dzi nie hu ma ni stycz nej
od jed ne go z naj lep szych uni wer sy te tów w Ka na dzie. Mia ła
dy plom bez prak tycz ne go za wo du. Obec nie koń czy dwu let -
ni pro gram w szko le po ma tu ral nej (ty pu col le ge) w Sap po -
ro, po nie waż wy bra ła ka rie rę dzien ni kar ki te le wi zyj nej. W
dzi siej szej Ja po nii i w Ka na dzie dy plom uni wer sy tec ki nie
jest bi le tem do suk ce su w da nym za wo dzie.

Po pa trz my rów nież na na szych są sia dów w Niem czech.
Zda niem zna ko mi te go ame ry kań skie go eko no mi sty M.E.
Por te ra, nie miec kie szkol nic two wyż sze i na uka to jed na z
przy czyn ich go spo dar czych suk ce sów. Ma ją oni sys tem uni -
wer sy te tów oraz wyż szych szkół tech nicz nych (Fa ch hoch -
schu len). Wyż sze szko ły tech nicz ne są bar dziej
ukie run ko wa ne na prak ty kę za wo do wą i ma ją krót sze ter mi -
ny ko niecz ne do uzy ska nia dy plo mu. Nie miec kie wyż sze
szko ły tech nicz ne ofe ru ją naj wyż szą ja kość edu ka cji, i to w
po rów na niu z Wiel ką Bry ta nią i USA. W nie któ rych dzie dzi -
nach nie miec kie wyż sze szko ły za wo do we ma ją więk szy
pre stiż niż uni wer sy te ty.

Od po wie dzial ność za uni wer sy te ty i szko ły tech nicz ne
po no szą  rzą dy lan dów, czy li po ziom na szych wo je wództw.
Są bli żej po trzeb lo kal ne go prze my słu niż rząd cen tral ny. W
Niem czech każ dy uni wer sy tet czy wyż sza szko ła tech nicz -
na spe cja li zu je się w dzie dzi nach zwią za nych z lo kal nym
prze my słem, aby w ten spo sób roz wi jać się w da nym za kre -
sie spe cja li za cji.

W opi nii M.E. Por te ra, nie miec kie uni wer sy te ty ma ją wy -
bit nie wy so ki po ziom ba dań na uko wych oraz in ży nier skich.
I w tych dzie dzi nach ma ją du żą licz bę dok to ra tów. Licz ba ta -
kich dok to ra tów sta le się w Niem czech zwięk sza, kie dy w
tym sa mym cza sie w USA się kur czy. Na po cząt ku XX wie -
ku Niem cy mie li lep szą edu ka cję na uko wą i tech nicz ną niż
ja ki kol wiek kraj na świe cie. O ile nie któ re ame ry kań skie uni -
wer sy te ty ma ją obec nie po dob nie wy so ki po ziom, to jest nie -
sa mo wi te, że Niem cy utrzy mu ją ten sam wy so ki po ziom
edu ka cji na wszyst kich swo ich uczel niach. Nie miec ki dy plom
tech nicz ny ma więk szy pre stiż niż po dob ny w USA czy Wiel -
kiej Bry ta nii.



Sy tu acja w pol skiej na uce i szkol nic twie wyż szym jest
rów nież for mą wę zła gor dyj skie go, któ re go nie ma co roz su -
pły wać. Je go re for mo wa nie już nie ma sen su. Trze ba go po
pro stu prze ciąć.

Pierw szym i de cy du ją cym po su nię ciem jest wy stą pie nie
pol skie go pań stwa w sto sun ku do swo ich uczel ni z po zy cji
wła ści cie la. Bo to wła ści ciel od po wia da za to, co się w nich
dzie je. Uczel nie pań stwo we są wła sno ścią pań stwa i są
utrzy my wa ne z pie nię dzy pu blicz nych. Dla te go pań stwo mu -
si wy łącz nie de cy do wać o tym, kto i jak za rzą dza pań stwo -
wy mi uczel nia mi wyż szy mi. Naj wyż szą wła dzą uczel ni
po win na być ra da uczel ni – dzie się cio oso bo wa. W skład ra -
dy wej dą też, wy bie ra ni w dro dze po wszech ne go gło so wa -
nia na uczel ni, trzej przed sta wi cie le stu den tów. Ra da bę dzie
mia no wa na przez mi ni stra na uki i szkol nic twa wyż sze go
spo śród za twier dzo nych przez Sejm kan dy da tur wy bit nych
pol skich na ukow ców, przed się bior ców, twór ców tech ni ki i
kul tu ry. Z kra ju i z za gra ni cy. I ra da od po wia dać bę dzie przed
mi ni strem za funk cjo no wa nie uczel ni. Ra da wy bie rać bę dzie
w dro dze otwar te go kon kur su rek to ra, od po wie dzial ne go za
dzia łal ność na uko wą i kształ ce nie, oraz kanc le rza, od po wie -
dzial ne go za fi nan se, or ga ni za cję i ad mi ni stra cję. Rek tor wy -
bie rać bę dzie w dro dze otwar te go kon kur su dzie ka nów
po szcze gól nych wy dzia łów. Dzie ka ni bę dą od po wie dzial ni
za do bór ka dry na uko wej w dro dze otwar tych kon kur sów.
Dzie ka ni bę dą też wy bie rać w dro dze jaw nych kon kur sów
kie row ni ków za kła dów i ka tedr.

Ta ki sys tem za rzą dza nia uczel nia mi wy eli mi nu je pa to lo -
gie, ja kie stwo rzył obec ny sys tem pro fe sor sko -dy rek tor ski.
W tym pa to lo gicz nym sys te mie uczel nie wyż sze sta ły się
spry wa ty zo wa ny mi fol war ka mi pro fe su ry na dy rek tor skich
stoł kach. Nie mo że pra wi dło wo funk cjo no wać uczel nia,
gdzie rek tor jest wy bie ra ny w dro dze nie for mal nych prze tar -
gów mię dzy zwal cza ją cy mi się ko te ria mi pro fe so rów. Obec -
na sy tu acja pol skiej na uki jest sy tu acją, w ja kiej zna la zła by
się każ da ar mia na świe cie, gdy by o niej de cy do wa li wy łącz -
nie wy żsi ran gą do wód cy woj sko wi. Któ rzy de cy do wa li by o
tym, ja kie ma ją być za ku py uzbro je nia, aż po to ja kie ma ją
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być za gra nicz ne mi sje woj sko we i prze ciw ko ko mu na le ży
przy go to wy wać się do woj ny. Py ta nie jest tyl ko ta kie, po ja -
kim cza sie ta ka ar mia nie by ła by zdol na do wal ki. I tak jest
wła śnie z pol ską na uką.

Przy zna wa nie stop ni na uko wych, od ty tu łu dok to ra, po ty -
tuł pro fe so ra, po zo sta nie wy łącz nie w rę kach sa mych pra -
cow ni ków na uko wo -dy dak tycz nych i na uko wo -ba daw czych.
O awan sach na uko wych mu szą de cy do wać wy łącz nie na -
uko we ra dy wy dzia łów i pla có wek na uko wych, w skład któ -
rych bę dą wcho dzić wszy scy za trud nie ni w nich
pro fe so ro wie. Ani mi ni ster stwo, ani tym bar dziej pre zy dent
pań stwa nic do te go mieć nie mo że.

Pań stwo, przy zna jąc środ ki fi nan so we, po win no mieć
kon tro lę licz by przy jęć na stu dia wyż sze na uni wer sy te tach,
po li tech ni kach i aka de miach. A uczel nie, w dro dze eg za mi -
nów we wnętrz nych, bę dą de cy do wać, ko go po ma tu rze
przy jąć na stu dia. Stu dia nie są dla każ de go. Stu dia spon -
so ro wa ne przez pań stwo, czy li przez po dat ki oby wa te li, po -
win ny być dla gru py by strej umy sło wo. Gór nych 10 – 15%
każ de go rocz ni ka. De cy zje o li mi tach na po szcze gól ne kie -
run ki stu diów po win no po dej mo wać Mi ni ster stwo Na uki w
ści słej współ pra cy z Mi ni ster stwem Go spo dar ki. Pań stwo we
szko ły za wo do we po win ny zo stać prze kształ co ne w in ży nier -
skie i li cen cjac kie za wo do we szko ły tech nicz ne, pod po rząd -
ko wa ne wo je wo dom, a kształ cą ce fa chow ców dla
re gio nal nych ryn ków pra cy.

Uczel nie pry wat ne ma ją peł ne pra wo do funk cjo no wa nia
na wła sną od po wie dzial ność ryn ko wą. I na wła sną od po wie -
dzial ność za ja kość kształ ce nia. Naj lep szym z nich, we ry fi -
ko wa nym ze wnętrz nie, a kształ cą cym zgod nie z po trze ba mi
re gio nal nych ryn ków pra cy, pań stwo po win no przy zna wać
do ta cje.

Za sad ni czej zmia nie mu si wszak że ulec sys tem kształ -
ce nia na wyż szych uczel niach. Dla cze go ab sol went wy dzia -
łu le kar skie go mu si w trak cie stu diów mieć prak ty ki w
kli ni kach i szpi ta lach, a ma gi ster in ży nier elek tro ni ki nie mu -
si mieć ta kich prak tyk w przed się bior stwach i warsz ta tach?
Po co go spo dar ce lu dzie z wyż szym wy kształ ce niem, któ -
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rych wy kształ ce nie jest czy sto teo re tycz ne? Ale nie tyl ko w
go spo dar ce. Wszę dzie in dziej rów nież. To ab surd, aby po
stu diach do pie ro na dro dze dłu gie go sta żo wa nia, moż na by -
ło pra co wać w prze my śle ja ko ma gi ster in ży nier elek tro nik.
By już nie wspo mnieć o kan dy do wa niu do za wo du ad wo ka -
ta czy no ta riu sza. To po co stu dia? Stu dia wyż sze mu szą zo -
stać roz bu do wa ne o rze tel ne prak ty ki za wo do we w
przed się bior stwach, fir mach, in sty tu cjach, są dach i urzę -
dach. I to od by wa ne w każ dym se me strze stu diów. I w trak -
cie wszyst kich lat kształ ce nia. Pra ce ma gi ster skie,
in ży nier skie i li cen cjac kie mu szą być roz wią zy wa niem pro -
ble mów prak tycz nych dla przed się biorstw w ce lu zwięk sze -
nia ich kon ku ren cyj no ści. Wte dy nie bę dzie pla gi pla gia tów
i ku po wa nia fik cyj nych prac ma gi ster skich, in ży nier skich i li -
cen cjac kich.

Suk ces za wo do wy oby wa te li to ko rzyść dla pań stwa. Tyl -
ko pań stwo na ro do we dba o glo bal nie kon ku ren cyj ną edu -
ka cję i peł ne za trud nie nie dla swo ich oby wa te li
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Przyczynek 17. Rattenkrieg – wojna szczu-
rów

Razem z Niemcami możemy walczyć o przestrzeń
życiową na rynkach światowych

Głod ne dziec ko nie oba wia się koń ca świa ta – ono oba -
wia się, że świat się nie zmie ni. Kie dy w 1990 ro ku pra co -
wa łem nad książ ką „Świę te Psy”, by łem bar dziej opty mi s-
tycz ny co do moż li wo ści roz wo jo wych pol skiej go spo dar ki
niż te raz, ćwierć wie ku póź niej. Przez ten czas Pol ska stra -
ci ła wie le swo ich atu tów, ale nie tra cę na dziei, że my, Po la -
cy, i nikt in ny, mo że my, tak jak na si ro dzi ce czy dziad ko wie
po II woj nie świa to wej,  od bu do wać nasz kraj do po zio mu
względ ne go do bro by tu.

Kie dy te raz pa trzę na ko lo ro wą ma pę bu dże tu rzą du Pol -
ski na rok 2012, jest on tak mi zer ny, że po za wy bu ja łą ad mi -
ni stra cją nie ma z cze go ciąć. Nie ma jak zmniej szyć de fi cy tu
bu dże to we go rzę du 13 pro cent. Fak tycz nie Pol ska jest w pu -
łap ce po ży czek na po zio mie 40 mi liar dów do la rów rocz nie
prze zna czo nych na ob słu gę swo ich dłu gów. Ty le kie dyś wy -
no sił ca ły dług pre mie ra Edwar da Gier ka, któ ry nie daw no zo -
stał spła co ny.

W po przed nich roz dzia łach przy po mnia łem, jak i kto nam
za szko dził. Trud no, sta ło się. Nie ma co pła kać nad roz la -
nym mle kiem. Dro ga two rzy się pod kro ka mi lu dzi. To od
nas, Po la ków, i tyl ko od nas za le ży przy szłość i do bro byt. A
prze cież wszy scy chce my, aby nam by ło do brze. Aby w na -
szej Oj czyź nie by ło co raz le piej.

Na prze strze ni 38 lat ist nie nia mo jej fir my w Ka na dzie, w
okre sach de pre sji eko no micz nej, kie dy sia da ła sprze daż, by -
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łem zmu szo ny do my śle nia, jak mógł bym ob ni żyć kosz ty,
czy li zmniej szyć rocz ny bu dżet. Za wsze pod wpły wem ta -
kich my śli ogar nia ło mnie obrzy dze nie, bo jest to bar dzo nie -
mi łe za da nie dla każ de go biz nes me na. Dla te go w sy tu acji
kry zy su za wsze wo la łem po sta wić na roz wój i zwięk szyć wy -
si łek ko niecz ny do opra co wa nia no wych pro duk tów oraz in -
we sty cji w go dzi ny pra cy zwią za ne z ich pro mo cją i
sprze da żą. Dla te go na are nie po li tycz nej wo lę wal czyć o roz -
wój, niż ciąć ten jak że mi zer ny nasz bu dżet.

W obec nym cza sie kry zy su naj waż niej sze jest prze trwa -
nie oby wa te li, do cza su, kie dy wszy scy ra zem ru szy my wiel -
kie ko ło za ma cho we na szej go spo dar ki i stwo rzy my no we
miej sca pra cy dla tych Po la ków, któ rzy chcą pra co wać. Każ -
dy Po lak, któ ry ma głos wy bor czy, po wi nien czuć się su we -
re nem swo je go kra ju, z rzą dem orien ta cji na ro do wej, bo
tyl ko ta ki rząd ma moż li wość wy bo ru opty mal nej dro gi roz -
wo ju go spo dar cze go Pol ski.

W 1990 ro ku, po oba le niu kon trak to we go rzą du Ta de usza
Ma zo wiec kie go, dzien ni ka rze na jed nej z mo ich kon fe ren cji
pra so wych za py ta li mnie, ja ki bym chciał po wo łać rząd, gdy -
bym zo stał pre zy den tem RP. Od po wie dzia łem, że chciał bym
po wo łać apo li tycz ny rząd fa chow ców, a nie przy pad ko wą
zbie ra ni nę po słów z Sej mu. Po tem za py ta li mnie, jak w ta -
kim ra zie bym zna lazł kan dy da tów na po szcze gól nych mi ni -
strów. Od po wie dzia łem, że ko rzy sta jąc z mo ich oso bi stych
do świad czeń w biz ne sie: na ba zie kon kur su z ogło szeń pra -
so wych. Sa la nie przy ja znych mi dzien ni ka rzy za re cho ta ła
tak, jak by to był nie zły żart. A dzi siaj ma my przy kła dy wiel -
kich ame ry kań skich kor po ra cji, gdzie w sy tu acji glo bal ne go
kry zy su ich no wi sze fo wie, mi mo strat rzę du jed ne go mi lio -
na do la rów dzien nie, bez wzglę du na pre sję cza su, bar dzo
sta ran nie szu ka ją no wych dy rek to rów, któ rzy po tra fią zna -
leźć dro gi zy sku i roz wo ju. Wie le z tych kor po ra cji ma więk -
sze ob ro ty han dlo we niż ca ły pro dukt kra jo wy brut to (PKB)
Pol ski. Ta ki wła śnie pro ces do kład nie opi su je ame ry kań ski
au tor John Col lins w swo jej książ ce „Go od to Gre at” wy da -
nej w 2012 ro ku. Za sa da jest bar dzo pro sta – za ła duj my au -
to bus do bry mi, fa cho wy mi pa trio ta mi, a oni sa mi znaj dą
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naj lep szą dro gę do wyj ścia z kry zy su. John Col lins da je
przy kła dy, że czę sto w ta kim „au to bu sie” wśród no wej gru py
po wsta je burz li wa kłót nia, gdzie Ame ry ka nie, tak jak Po la cy,
rzu ca ją się so bie do gar deł. Ale po pew nym cza sie po wsta -
je wspól ny plan i wszy scy z za ka sa ny mi rę ka wa mi ja ko je -
den zgod ny ze spół za bie ra ją się ostro do ro bo ty.

Te go w Pol sce jesz cze nie by ło. Przy obec nej kon sty tu cji
i pro por cjo nal nej or dy na cji wy bor czej, rzą do wy au to bus z
wro gą nam eli tą sta cza się w prze paść fi nan so wych strat.
Pol ska sta le sta cza się w dół, bez na szej kon tro li.

Pro szę za uwa żyć, że ża den Sejm od 1989 ro ku nie miał
le gi ty mi za cji do re pre zen ta cji na sze go na ro du. A to dla te go,
że ża den no wy rząd, a by ło ich wie le, ni gdy nie zro bił re ma -
nen tu pań stwa, co jest psim obo wiąz kiem każ de go no we go
rzą du po ob ję ciu wła dzy. Na wet kio ski „Ru chu” i skle pi ki spo -
żyw cze mu szą mieć re ma nent w przy pad ku zmia ny ajen ta.
A w Pol sce rząd, któ ry ma pra co wać dla wszyst kich Po la -
ków, jest o dzi wo zwol nio ny z te go obo wiąz ku. A ra port o sta -
nie pań stwa to pod sta wo wy do ku ment w kra jach doj rza łej
de mo kra cji. I tak się nor mal nie roz li cza rzą dy sfor mo wa ne
przez zwy cię skie ugru po wa nia po li tycz ne. Ni gdy nie sły sza -
łem w Pol sce, aby ja ka kol wiek par tia po li tycz na, a szcze gól -
nie te, któ re uda ją par tie na ro do we, pro si ła o te go ro dza ju
roz li cze nie. Ni by jest ra port Naj wyż szej Izby Kon tro li, ale to
nie to sa mo co Ra port o sta nie pań stwa, któ ry wy szcze gól -
nia wszyst kie ak ty wa i pa sy wa. A do pie ro wte dy wie my, na
czym mo że ba zo wać no wo po wsta ły rząd. Po nie waż ta kie -
go ra por tu ni gdy nie by ło, uwa żam, że wszyst kie ko lej ne rzą -
du od 1989 ro ku by ły nie mo ral ne i nie mia ły le gi ty ma cji do
re pre zen to wa nia ży wot nych in te re sów Po la ków. Bez Ra por -
tu o sta nie pań stwa nie ma bo wiem roz li cze nia po li ty ków i
urzęd ni ków, a więc moż na gra bić, ile du sza za pra gnie, aby
się wzbo ga cić na kil ka po ko leń.

A więc za ła duj my au to bus rzą du naj lep szy mi fa chow ca -
mi na szej eli ty i na po czą tek niech oni zro bią re ma nent Pol -
ski. Bez te go tak na praw dę nie wie my, czy już wszyst ko
zo sta ło roz kra dzio ne, za sta wio ne w za mian za po życz ki, czy
też nam jesz cze zo sta ły ja kieś fun da men ty go spo dar ki, na
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któ rych mo że my od bu do wać nasz no wy dom. Do brzy lu dzie
w rzą do wym au to bu sie sa mi znaj dą naj lep szą dro gę do do -
bro by tu i roz wo ju.

Do pie ro na pod sta wie re ma nen tu na si lu dzie w rzą do wym
au to bu sie mo gą opra co wać stra te gię roz wo ju go spo dar cze -
go Pol ski. Ina czej nie wie my, ja kie jest praw dzi we za dłu że -
nie na sze go kra ju. Nie któ rzy po da ją licz bę trzy stu mi liar dów
do la rów, a in ni ar gu men tu ją, że Pol ska ma dług trzy ra zy
więk szy. A to ro bi wiel ką róż ni cę, je śli cho dzi o stra te gie wyj -
ścia z kry zy su. Ale pal li cho te dłu gi. Z mo ich oso bi stych ob -
ser wa cji wy ni ka, że dłu gi za wsze moż na re ne go cjo wać. A w
sy tu acji kry zy su na wet ugo dzić się na spła tę 10 cen tów z
każ de go do la ra. Po ży tecz nym na rzę dziem zmniej sze nia ob -
li ga cji dłu gów jest ich re struk tu ry za cja, gdzie w ob li czu ban -
kruc twa fir ma, pod ochro ną są du prze ciw rosz cze niom
ko mor ni ków, pra cu je da lej, aż do chwi li osta tecz nej re struk -
tu ry za cji za dłu że nia. Wte dy jej wie rzy cie le do sta ją 10 cen -
tów za każ dy do lar dłu gu i po wsta je no wa struk tu ra praw na
fir my. Pod tym sa mym szyl dem, ale bez cię ża ru po przed nich
dłu gów, gdyż po zo sta ją sa me ak ty wa. Ja sam ja ko po sia -
dacz ak cji wie lu przed się biorstw, kil ka ra zy w ten spo sób
stra ci łem pie nią dze. Po pro stu ja ko ak cjo na riusz zo sta łem
okra dzio ny zgod nie z pra wem i stra ci łem ca łą war tość mo -
ich ak cji. Ban ki Za cho du do sko na le zna ją tę pro ce du rę. Czę -
sto wo lą one za ak cep to wać spła tę rzę du 10%, niż ab so lut nie
nic nie otrzy mać w sy tu acji cał ko wi te go ban kruc twa.

Idąc da lej, wyj ście z kry zy su nie jest moż li we, je śli na sze
pań stwo nie bę dzie mia ło moż li wo ści emi sji wła sne go pie -
nią dza. Nie mo że da lej być tak, że za bra nia te go na sza, na -
pi sa na przez bez kar nych po li tycz nych zło dziei, mi mo
udo ku men to wa nia ich kra dzie ży, Kon sty tu cja. W myśl za sa -
dy, daj mi moż li wość emi sji pie nią dza, bo to praw dzi wa wła -
dza, Po la cy mu szą mieć ta ką wła dzę, bo emi sja wła sne go
pie nią dza to su we ren ność Pol ski. Ina czej za gra nicz ni ban -
kie rzy za blo ku ją na sze moż li wo ści roz wo ju. Mo że my dru ko -
wać wła sny pie niądz na ce le roz wo jo we, je śli jest on
za bez pie czo ny hi po te ką. In ne kra je tak wła śnie do pro wa dzi -
ły do go spo dar cze go roz wo ju. Oczy wi ście zro bi się z te go
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po wo du ogrom na wrza wa i ma so wa na gon ka na Pol skę w
neo li be ral nych me diach pol sko ję zycz nych i świa to wych.
Wte dy przed Sej mem po win no sta nąć kil ka mi lio nów Po la -
ków w obro nie po li ty ki swo je go rzą du. W obro nie wła snej
przy szło ści.

Nie ste ty, po ćwierć wie ku nie rzą du i gra bie ży Pol ska nie
jest kra jem sa mo wy star czal nym. Gdy by by ła kra jem sa mo -
wy star czal nym w su row ce i pa li wa, to moż na by by ło cha -
rak te ry stycz nym ge stem po ka zać pa lec do gó ry
za gra nicz nym krwio pij com. Roz wój kra ju bez ener gii nie jest
moż li wy. Mu si my przez han del go tów ko wy czy wy mien ny
zdo być pa li wa na roz wój. Zdo być pie nią dze na ro pę i gaz.
Szcze gól nie wy ma ga to do brych sto sun ków po li tycz no -go -
spo dar czych z Ro sją, któ ra to ma pa li wa. Jest to nasz czu ły
punkt – przy sło wio wa pię ta Achil le sa.

W obec nej geo po li ty ce świa ta Pol ska ma po dob ne po ło -
że nie jak Ka na da, są siad im pe rial ne go mo car stwa USA. Po -
dob nie my, Po la cy, po stro nie za chod niej ma my kil ka krot nie
go spo dar czo sil niej sze Niem cy. Niem cy, któ re by ło stać na
wy da nie 1,6 bi lio na eu ro, aby się po rząd nie zjed no czyć. My,
bied niej si są sie dzi, w ce lu wyj ścia z obez wład nia ją ce go kry -
zy su, mu si my przy ssać na szą go spo dar kę do Nie miec. Trze -
ba im po móc w roz wo ju, w myśl za sa dy, że je śli nie mo że my
ich zwal czyć, to mu si my się do nich przy łą czyć.

Nie wy ma ga to zgo dy Nie miec. My sa mi ja ko pań stwo
mo że my okre ślić, ja kie ga łę zie na szej go spo dar ki mo gą być
po moc ne Niem com. Ale przede wszyst kim nam sa mym.
Niem cy z na tu ry są bar dzo prak tycz nym na ro dem i z pew -
no ścią to do ce nią. Szcze gól nie, że ich spo łe czeń stwo się
sta rze je i po trze bu ją fa cho wych rąk do pra cy. Wła śnie dla -
te go nasz sys tem edu ka cji i szko le nia za wo do we go po wi -
nien być jak naj bar dziej po dob ny do te go, ja ki jest w
Niem czech. W sy tu acji kry zy su świa to we go na uka ję zy ka
nie miec kie go w Pol sce po win na być po wszech nie do stęp -
na. Bo da je to moż li wo ści prze trwa nia. Scho waj my swo je hi -
sto rycz ne nie sna ski do szu fla dy. Chro nicz na bie da w Pol sce
nie da nam żad nych ko rzy ści, po za nie do lą na szych dzie ci.
Być mo że ta mo ja su ge stia dziś wy da się Wam kon tro wer -
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syj na. Ja, syn Ja na, któ ry spę dził więk szość woj ny w obo -
zach kon cen tra cyj nych Au schwitz i Gross -Ro sen, a dwóch
bra ci oj ca, Kon stan ty (22 l.) i Sta ni sław (20 l.) , zo sta ło bru -
tal nie za mor do wa nych za par ty zant kę w łom żyń skich la sach,
mu sia łem pod wpły wem bie dy pol skich ro dzin do ta kich my -
śli doj rzeć, co mi za ję ło tro chę cza su.

Prze cież Po lak, któ ry pra cu je i za ra bia pie nią dze w Niem -
czech, to nasz czło wiek, któ ry wal czy o byt. Pol ska fir ma pro -
wa dzą ca dzia łal ność go spo dar czą na nie miec kim ryn ku,
god na jest wspar cia i sza cun ku. Nie ma god no ści i chwa ły
w bie dzie i gło dzie. Nie cho dzi tyl ko o nas, ale przede
wszyst kim o do brą przy szłość na szych dzie ci. Ta kie sprzę -
że nie obu na ro dów da wię cej niż ich su ma. A to dla te go, że
je śli się po łą czy prak tycz ność i umi ło wa nie nie miec kie go po -
rząd ku (ord nung) z na szy mi na ro do wy mi ce cha mi – po my -
sło wo ścią, emo cjo nal no ścią, za pa łem i bra wu rą, to ta ka
mie szan ka za miast su my 1+1=2, da po ten cjał roz wo ju do
kwa dra tu, czy li 4. Po dob nie jak mie szan ka ge ne tycz na czę -
sto da je za ska ku ją ce nie spo dzian ki, po nie waż na tu ra lu bi
róż no rod ność chro mo so mów. Nie mo że my ta kie go po ten -
cja łu zi gno ro wać, szcze gól nie dla te go, że nie miec ka go spo -
dar ka obec nie pra cu je peł ną pa rą na wszyst kich cy lin drach.
Ra zem z Niem ca mi mo że my wal czyć o prze strzeń ży cio wą
na ryn kach świa to wych – o miej sca pra cy dla Po la ków.

Ame ry ka z ko lei da się nam, Po la kom, lu bić, ale ona jest
da le ko i ma obec nie wła sne pro ble my. Ta nie sta bil ność po -
wo du je, że nie mo że my, jak to się mó wi – trzy mać wszyst -
kich ja jek w jed nym ko szy ku. O wie le bli żej cze ka ją na nas
Niem cy i wiel ki ry nek Ro sji.

Dziś pro po nu ję Wam „rat ten krieg” – woj nę szczu rów, któ -
re są tak stwo rzo ne przez na tu rę, że ma ją naj lep sze moż li -
wo ści do ta kiej wal ki o byt i prze trwa nia kry zy sów. To
pierw sze zwie rza ki, któ re wy cho dzą ze swo ich nor po wiel -
kich ka ta kli zmach, czy też z gru zów.
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Przyczynek 18. Polskie szczury

Szczury mają największe możliwości przetrwania kryzy-
sów

Pro szę się nie ob ra żać, że po rów nam tu Po la ków do
szczu rów. In ni po rów na li nas do gor szych zwie rząt. Na przy -
kład mo ja ma ma śp. Ali cja opo wia da ła mi, że kie dy szła uli -
ca mi War sza wy w cza sie oku pa cji, to dzie ci nie miec kich
ofi ce rów krzy cza ły „Du Po lni sche Schwe ine”, czy li ty pol ska
świ nio. Nie wie dzia ły, że by ła człon kiem "Związ ku Strze lec -
kie go" i no si ła broń, roz ka zy i mel dun ki dla or ga ni zu ją cych
się po wstań ców. 

Za pa mię ta łem to opo wia da nie. I kie dy w mo jej re stau ra -
cji Ma lo ka w Iqu itos w Pe ru, nie miec ki tu ry sta bru tal nie wy -
ży wał się na kel ne rach, pod sze dłem do je go sto li ka i szep-
ną łem mu w ucho – „Ich bin Po lni sche Schwe ine”. Od ra zu
się uspo ko ił.

Sta ran nie wy bra łem szczu ry ze wszyst kich moż li wych
zwie rząt, po nie waż ma ją one cha rak te ry sty ki bar dzo po dob -
ne do nas, Po la ków, i obec na oku pa cja go spo dar cza Pol ski
wy ma ga po dob nych cech do prze trwa nia. W dzi siej szej Pol -
sce trwa wy ścig szczu rów. Bied ni wal czą o byt, a bo ga ci o
co raz więk sze bo gac two, aby za bez pie czyć swo je ro dzi ny fi -
nan so wo na kil ka po ko leń. Zde cy do wa na więk szość to za -
bie dze ni i sfru stro wa ni Po la cy, z któ rych wie lu, tak jak ze s-
tre so wa ny szczur, chce gryźć in nych lub sa me mu so bie od -
gryźć ogon.

Ale po znaj my ogól ne ce chy szczu rów. Otóż szczur jest in -
dy wi du ali stą, in te li gent nym, sta le czuj nym, ostroż nym. Z na -
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tu ry jest bar dzo nie śmia ły i pło chli wy. Trud no na szczu ra
wpły nąć, za wsze bę dzie się sta rał za cho wać nie za leż ność i
au to no mię. Dla in nych jest uprzej my, pe łen uro ku, na wet po -
tra fi uwol nić in ne go szczu ra z klat ki. Ale nie by wa spon ta nicz -
ny, je go uprzej mość jest wy stu dio wa na, lu bi się po do bać.
Moż na na wet na zwać go wy ra cho wa nym, jest skłon ny do
ustępstw, ale tyl ko po to, że by kimś za wład nąć. Wy ni ka to z
po trze by bez pie czeń stwa i gdy in ni są od nie go za leż ni, to
on czu je się pew niej i uspo ka ja się. Chce być ano ni mo wy.
Chro ni swo ją praw dzi wą oso bo wość, we wnętrz nie jest bar -
dzo nie spo koj ny, ma w so bie du żo agre sji, ale sta ra się te go
nie ujaw niać, strze że swo ich ta jem nic. Ma skom pli ko wa ną
oso bo wość, pra gnie być ro zu mia ny, ale re agu je gwał tow nie,
sta je się na pa stli wy, mści wy i nie uprzej my, gdy ktoś usi łu je
przej rzeć je go ży cie we wnętrz ne. Z na tu ry jest in tro wer ty -
kiem, a je go agre syw ność zwy kle ob ra ca się prze ciw ko nie -
mu sa me mu. Jest mi strzem w sa mo oskar ża niu się, wpę dza-
niu w po czu cie wi ny i wy ob co wa niu. Jest ak tyw ny, nie po tra fi
żyć w nud nej co dzien no ści, je go umysł pra cu je ca ły czas na
naj wyż szych ob ro tach. Sy tu acje trud ne i nie bez piecz ne sta -
no wią dla nie go wy zwa nie. Gdy nie ma nic do zro bie nia, sta -
je się nie zno śny i kry tycz ny wo bec oto cze nia. Źle zno si
co dzien ność, obo wiąz ki. Dą ży do by cia na szczy cie. Chce
być ory gi nal ny, po trze bu je moc nych do znań i ma ogrom ną
wy obraź nię. Nie prze strze ga usta lo ne go po rząd ku rze czy,
pra wa dla sie bie usta la sam, bu rzy gra ni ce i nie ma dla nie -
go żad ne go ta bu. Nie jest naj ła twiej szy w po ży ciu, za to jest
nie zwy kle in te re su ją cy. Jest bar dzo uczu cio wy, je go związ ki
są pło mien ne, a na mięt no ści krań co we i gwał tow ne. Na ogół
czu je się nie zro zu mia ny i czę sto by wa sa mot ny. Wcho dzi w
za wi kła ne sy tu acje uczu cio we. Za ko cha ny jest hoj ny bez gra -
nic, a gdy do te go jest ro zu mia ny, to sta je się wier ny. Jest
bar dzo na mięt ny, lu bi uroz ma ice nie i ma du żą wy obraź nię
ero tycz ną. Lu bi seks. Jest bar dzo do brym ro dzi cem, wspie -
ra ją cym roz wój dzie ci. W ży ciu za wo do wym jest zbyt nie za -
leż ny i ak tyw ny, by się spraw dzić w pra cy za biur kiem.
Po trze bu je współ za wod nic twa, pra cy twór czej, ta kiej, w któ -
rej moż na coś wiel kie go osią gnąć. Jest za rad ny, spryt ny i
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zręcz ny. Jest do brym or ga ni za to rem, ale ma ło su mien nym
czy wy trwa łym. Ra czej pra cu je gło wą niż mię śnia mi. Nie pra -
cu je dla przy jem no ści i je śli tyl ko się da, to ra czej skło ni in -
nych do pra cy.

Głów ną za le tą szczu rów są ich umie jęt no ści prze trwa nia
w bar dzo trud nych wa run kach. Po za tym:
– Szczu ry opie ku ją się ran ny mi i cho ry mi w swo jej gru pie. –
Wbrew po zo rom są przy kła dem oso bi stej hi gie ny, sta le
czysz czą sie bie oraz in ne szczu ry. – Czu ją się sa mot ne i
wpa da ją w de pre sję bez to wa rzy stwa. – Ma ją do sko na łą pa -
mięć, ni gdy nie za po mi na ją raz prze by tej dro gi. – Ma ją po -
czu cie hu mo ru. – Kon for mi ści, ła two pod da ją się pre sjom
spo łecz nym w ce lu na śla do wa nia in nych w gru pie. – Są cie -
ka we świa ta, ale bar dzo nie śmia łe. – Po tra fią być agre syw -
ne, kie dy są przy par te do mu ru. – Mo gą bez piecz nie spaść z
wy so ko ści 15 me trów. – Pły wa ją do 800 me trów. – Ska czą
do 1 me tra pio no wo, a 1,2 me tra po zio mo. – Po tra fią się prze -
ci snąć przez bar dzo ma łe dziu ry. – Co ro ku szczu ry je dzą
20% plo nów rol nych, po wo du jąc mi liar do we stra ty.

No pro szę, czy szczur to nie wspa nia łe zwie rzę o po zio -
mie in te li gen cji po rów ny wal nej do psa? Praw da jest ta ka, że
gdzie są lu dzie, tam są psy. Po dob nie, gdzie są lu dzie, tam
są szczu ry.

Mi mo, że w kul tu rze rzym sko ka to lic kiej wie lu lu dzi prze -
sąd nie boi się szczu rów, to w Chi nach sym bol szczu ra ozna -
cza in te li gen cję, kre atyw ność, uczci wość i szczo drość. W
Kar ni De vi Tem ple w In diach ka pła ni oraz wier ni uwa ża ją
szczu ry za świę te zwie rza ki i kar mią je ziar nem oraz mle -
kiem.

Czy tel nik pew nie bę dzie za sko czo ny po wyż szym tek stem.
A prze cież po zna nie i de fi ni cja sa me go sie bie to je den z waż -
niej szych przy czyn ków do wol no ści czło wie ka. W myśl re gu -
ły: po znaj wpierw swo je wa dy i za le ty, za nim zmie nisz świat.

Czło wiek jest naj bar dziej skom pli ko wa ną ma szy ną bio lo -
gicz ną na świe cie. Dla te go po zna nie sa me go sie bie nie jest
ła twe. Wy ma ga to cier pli wo ści i du że go wy sił ku. Ale jest to
ko niecz ne do suk ce su czło wie ka. Do pie ro kie dy czło wiek
przez sa mo ob ser wa cję do brze po zna sa me go sie bie, swo je
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gra ni ce fi zycz ne, in te lek tu al ne i du cho we, dal szy po stęp jest
moż li wy. Do pie ro wte dy czło wiek mo że po rów nać się do cech
cha rak te ry stycz nych dla in nych na cji i sa mo kry tycz nie oce -
nić swe moc ne i sła be stro ny. A ta ka oce na, ta kie po rów na -
nie jest ko niecz ne w wal ce o byt. A to dla te go, że je śli na
przy kład po zna my na sze sła be stro ny, to mo że my je ukryć
lub skom pen so wać, de le gu jąc trud ne dla nas czyn no ści do
in nych, le piej do te go stwo rzo nych lu dzi.

A więc po rów na nie się do szczu ra ma sens, po nie waż
szczu ry są czę sto uży wa ne do ba dań w la bo ra to riach me -
dycz nych. Nie są ta kie głu pie jak in ne zwie rzę ta i ma ją wie le
cech po dob nych do nas.

Ży cie w bo ga tych kra jach to po śpiech i stre sy zwią za ne
ze sta łą pre sją zwięk sza nia pro duk tyw no ści i ta ki styl ży cia
jest po wszech nie zna ny ja ko „wy ścig szczu rów”. W an giel -
sko ję zycz nej pro win cji On ta rio w Ka na dzie lu dzie ży ją, aby
pra co wać. Na to miast w są sied niej fran cu sko ję zycz nej pro -
win cji Qu ebec lu dzie pra cu ją, aby żyć. To zna czy, że miesz -
kań cy Qu ebe cu ma ją wię cej ra do ści z ży cia. W Pol sce
na to miast więk szość Po la ków nie ma wy bo ru. Sza ra co dzien -
ność spo wo do wa na sta łą wal ką o byt, wy mu sza men tal ność
ty po wą dla szczu ra w ce lu prze trwa nia, czy li utrzy ma nia się
przy ży ciu za wszel ką ce nę. Ży cie w Pol sce jest do wo dem,
że je ste ście moc ni jak szczu ry, bo oby wa te le bo ga tych kra -
jów nie po tra fią żyć w ta kim stre sie jak wy.

Po wie lu la tach pra cy w biz ne sie i w po li ty ce, w wie ku 65
lat, do sko na le zda ję so bie spra wę, że punkt wi dze nia za le ży
od punk tu sie dze nia. Ła two jest mi pi sać do bre ra dy w ogrze -
wa nym geo ter micz nie, cie płym do mu w Ka na dzie, kie dy wie -
lu Po la ków po trze bu je dziś chle ba, a nie słów. Nie po tra fię
po dzie lić swe go chle ba, aby Was na kar mić, jak to kie dyś zro -
bił Je zus. Ale mo gę Was na uczyć ło wić ry by i uwol nić się od
ty ra nów w pa ła cach wła dzy.

No wa dro ga za czy na się od kro ków lu dzi. Ca ły czas, nie -
zmien nie od cza su kie dy Pol skę opu ści ła so wiec ka Czer wo -
na Ar mia, przy szłość za le ży tyl ko od Was sa mych. Po la cy
mu szą się po zbyć kil ku cech cha rak te ry stycz nych dla szczu -
rów – nie śmia ło ści i stra chli wo ści. Wte dy, po wy mia nie obec -
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nej, wro giej nam eli ty po li tycz nej, któ ra nie zmien nie od 1944
ro ku za bie ra Wam owo ce pra cy, na resz cie bę dzie moż na
stwo rzyć dwa pod sta wo we wa run ki do roz wo ju: po sza no wa -
nie wszel kiej wła sno ści, pań stwo wej czy pry wat nej, oraz tę -
pie nie wszel kich form gra bie ży.

Okre so wo otrzy mu ję ta siem co we do ku men ty, któ re za wie -
ra ją set ki punk tów re for my, któ re na le ży uwzględ nić, aby Pol -
ska by ła bo ga tym kra jem. Mi mo, że je stem pe łen po dzi wu dla
lu dzi, któ rzy ma ją gło wy i cier pli wość do opi sa nia ty lu szcze -
gó łów, to prze sta łem ta kie ce gły czy tać daw no te mu. A to dla -
te go, że w tych pra cach nic na te mat, kto te re for my
wpro wa dzi w ży cie. Tu jest pies (szczur?) po grze ba ny.
Wszyst ko za le ży od lu dzi, lu dzi i jesz cze raz lu dzi. Bia da
nam, Po la kom, je śli obec na eli ta wła dzy, a mó wię tu o
wszyst kich ugru po wa niach w Sej mie i w Se na cie i Pre zy den -
cie RP, jesz cze dłu żej po zo sta nie na swo ich stoł kach. To
przez tych lu dzi, któ rzy za wszel ką ce nę chcą się utrzy mać
w pa ła cach wła dzy, Pol ska go spo dar ka zo sta ła znisz czo na i
to ci lu dzie świa do mie wpro wa dzi li nasz kraj w pu łap kę za -
dłu że nia za gra nicz ne go. To dla te go mi lio ny Po la ków cier pią
z po wo du po twor nej bie dy.

Zły to kraj, gdzie lu dzie nie wy mie nia ją eli ty wła dzy, któ ra
im nie słu ży. To dla te go mi lio ny Po la ków wy je cha ło za gra ni -
cę. A ci, co zo sta li, ja koś nie po tra fią nic zmie nić i kle pią bie -
dę. Nie ma w tym żad nej chwa ły. Na wet za gra nicz ni
in we sto rzy omi ja ją kraj, w któ rym nie ma okre so wej wy mia -
ny elit, bo to znak sła bo ści lu dzi i ma fij nej dyk ta tu ry. Kraj, w
któ rym nie ma de mo kra cji, nie jest kra jem sta bil nym. W każ -
dej chwi li mo gą na stą pić za miesz ki spo łecz ne i no we in we -
sty cje mo gą zo stać znisz czo ne. A prze cież każ dy roz wi ja ją cy
się kraj chce być atrak cyj ny dla in we sty cyj nych ka pi ta łów.

Nie trać cie na dziei. Do brzy lu dzie do wy mia ny eli ty wła -
dzy są wśród Was. Na le ży tyl ko wy peł nić rzą do wy au to bus
do bry mi ludź mi, któ rzy bez ego izmu, al tru istycz nie bę dą
Wam słu żyć. Do brzy lu dzie znaj dą naj lep szą dro gę. Bo ta ka
jest ro la rzą dów w cy wi li zo wa nych kra jach. To oby wa tel wy -
bie ra swój rząd i jest naj wyż szym su we re nem swo je go pań -
stwa. Lu dzie ma ją mo ral ne pra wo, aby zmie nić rząd, któ ry im
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nie słu ży.
W śre dnio wie czu na wet szczu ry po tra fi ły prze jąć wie le eu -

ro pej skich miast i lu dzie mu sie li się z nich wy pro wa dzić. Po -
dob nie dzi siaj kil ka mi lio nów Po la ków mu si sta nąć przed
Sej mem i stać, do pó ki wred na eli ta, któ ra zro bi ła ty le szko dy
w Pol sce, odej dzie raz na za wsze. Le piej póź no niż wca le,
bo trze ba to by ło zro bić już w 1989 ro ku, aby nie do pu ścić do
zgni łe go kom pro mi su kon trak to we go Sej mu z pre zy den tem
Woj cie chem Ja ru zel skim, któ ry go wspie rał. Stan go spo dar -
ki, stan pań stwa, któ ry ma my dzi siaj, to ka ra za szczu rze wa -
dy: nie śmia łość i tchórz li wość – brak pew no ści sie bie.

Te raz, ćwierć wie ku póź niej, mam na dzie ję, że no we po -
ko le nie Po la ków w imię prze strze ni ży cio wej, tak jak szczu ry
do ci śnię te do mu ru, zdo bę dzie się na agre sję ko niecz ną do
zmia ny obec nej eli ty po li tycz nej, któ ra jak gi lo ty na wi si nad
na szym kra jem. Ina czej ży wot ność mło dych lu dzi da lej bę -
dzie spę ta na łań cu cha mi wy zy sku w ce lu dal sze go upodle -
nia na sze go na ro du. Kie dy dziś wi dzę by łe go agen ta,
współ pra cow ni ka ko mu ni stycz nej taj nej po li cji SB, któ ry z ra -
mie nia rzą du zaj mu je się cy fry za cją Pol ski, je stem prze ko na -
ny, że bę dzie to jesz cze jed no na rzę dzie tech no lo gicz ne do
dal sze go znie wo le nia Po la ków. A ma my już naj więk szą ilość
pod słu chów po li cyj nych w Eu ro pie. Ca ły czas, nie zmien nie
od 1944 ro ku – my i oni.

Świat ni gdy nie stoi w miej scu. Wie dzą o tym na wet szczu -
ry, któ re nas bacz nie ob ser wu ją, bo to od lu dzi za le ży przy -
szły do bro byt i ich dział ka na szych plo nów. Mu si cie
zro zu mieć, że no wa dro ga po wsta je pod wpły wem kro ków
idą ce go. Ale czy po tra fi cie zo ba czyć no we? Czy już je ste ście
go to wi?

152



153

Przyczynek 19. Elita w państwie narodowym

Człon kiem eli ty trze ba się uro dzić! Ce chą ko niecz ną
– bez ja kiej nie moż na być człon kiem eli ty, jest al tru izm
i głę bo ko uświa da mia na we wnętrz na po trze ba i po czu -
cie obo wiąz ku służ by dla do bra swo je go na ro du! Świa -
do ma i do bro wol na!

Pol skie pań stwo na ro do we, zdol ne do za pew nie nia sta -
bil ne go roz wo ju go spo dar cze go i do bro by tu Po la kom, po -
wsta nie wte dy i tyl ko wte dy, kie dy Po la cy bę dą mie li
re pre zen ta cję wła snej eli ty po li tycz nej!

II Rzecz po spo li ta ist nia ła za le d wie 20 lat. I w tym cza sie
zdo ła ła wy rą bać w krwa wych po wsta niach i woj nach swo je
gra ni ce w no wo cze snej Eu ro pie. Zdo ła ła stwo rzyć z trzech
róż nych za bo rów jed no li te, no wo cze sne pań stwo. Z no wo -
cze snym pra wo daw stwem, z li czą cą się w świe cie na uką i
kul tu rą, ze spraw ną ad mi ni stra cją i sil ną ar mią. Zdo ła ła przy
sta le nie ko rzyst nej sy tu acji mię dzy na ro do wej i ol brzy mich
wy dat kach na si ły zbroj ne, zbu do wać ma gi stra lę wę glo wą
Śląsk – Wy brze że, no wy port i no we mia sto Gdy nia, Cen -
tral ny Okręg Prze my sło wy z no wo cze snym prze my słem
zbro je nio wym, zre ali zo wać z wiel kim roz ma chem Czte ro let -
ni Plan In we sty cyj ny i stwo rzyć pod sta wy no wo cze snej in -
fra struk tu ry prze my sło wej. I to mi mo wiel kich, a czę sto
krwa wych kon flik tów spo łecz nych i po li tycz nych. Dla cze go
by ła do te go zdol na? Bo mia ła pa trio tycz ne eli ty pań stwo we
i po li tycz ne.

III Rzecz po spo li ta ist nie je już 23 la ta. I ja kie ma osią gnię -
cia?! Żad nych. A dla cze go? Bo nie ma pa trio tycz nych elit
pań stwo wych i po li tycz nych. Ma za to uzur pa tor skie i kom -
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pra dor skie pseu do eli ty.
Ow szem, ma my wie lu ul tra pa trio tów pro du ku ją cych się

choć by w „Ga ze cie Pol skiej”, a na wet w me diach głów ne go
nur tu. Tam do sko na li fe lie to ni ści od kry wa ją ta jem ni ce i po -
wia da ją, że gro zi nam Ju de opo lo nia, dziw nie po mi ja jąc fakt,
że tę Ju de opo lo nię to już ma my 70 lat z okła dem. Tam zna -
ko mi ci pu bli cy ści i na ukow cy ujaw nia ją praw dę o tym, że
Pol ska jest nie su we ren na, a rząd pro wa dzi an ty pol ską, kom -
pra dor ską po li ty kę. Dziw nym tra fem po mi ja ją fakt, iż ni gdy
su we ren na nie by ła, a po li ty ka go spo dar cza i fi nan so wa
wszyst kich rzą dów po 1989 ro ku by ła sta le an ty pol ska i kom -
pra dor ska. Tam wy bit ni po li ty cy opo zy cji par la men tar nej i po -
za par la men tar nej błysz czą na głym po li tycz nym olśnie niem
o bra ku pa trio ty zmu w po li ty ce, par la men cie, rzą dzie i pa ła -
cu pre zy denc kim. I dziw nym tra fem po mi ja ją fakt, że ten sam
brak pa trio ty zmu był i za ich par la men to wa nia i rzą dze nia.
Że oso bi ście by li przy „okrą głym sto le”. Że oso bi ście gło so -
wa li za „pro gra mem Bal ce ro wi cza”. Że oso bi ście po pie ra li
ko lej ne eta py wy prze da ży pol skie go prze my słu w ob ce rę -
ce, i to przez peł ne ćwierć wie ku.

Wspól ną ce chą tych wszyst kich ul tra pa trio tycz nych fe lie -
to ni stów, pu bli cy stów, na ukow ców i po li ty ków jest to, że ni -
gdy nie pró bu ją ana li zo wać przy czyn te go sta nu rze czy.
Ni gdy nie pró bu ją od po wie dzieć na py ta nie, dla cze go w III
Rzecz po spo li tej nie ma pa trio tycz nych elit pań stwo wych i po -
li tycz nych? Ja kie są te go przez 23 la ta przy czy ny so cjo lo -
gicz ne i po li tycz ne? Czy to nie wi dzial na rę ka wol ne go ryn ku
jest wi ną na szej nie do li? Czy mo że Po la cy są ge ne tycz nie
upo śle dze ni na al tru izm i do bro wspól ne? No, ale wte dy te -
go też trze ba by do wieść i wy ja śnić. A tu nic. Ul tra pa trio tycz -
ny de ma go gicz ny sło wo tok i ze ro re flek sji. Wię cej. Cał ko wi ta
blo ka da in for ma cji o tych, któ rzy ta ką re flek sję po dej mo wa li i
po dej mu ją. Cał ko wi ta blo ka da in for ma cji przez po nad 20 lat
o dzia łal no ści śp. prof. Je rze go Przy sta wy i je go Oby wa tel -
skim Ru chu na rzecz Jed no man da to wych Okrę gów Wy bor -
czych. Cał ko wi ta cen zu ra o współ cze snej ini cja ty wie
po li tycz nej mu zy ka Paw ła Ku ki za i je go ru chu oby wa tel skim
"zmie le ni.pl". Przy pa dek? Kto chce, niech wie rzy.
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Ta ka wy biór cza i de ma go gicz na, a prze mil cza ją ca pod -
sta wo we kwe stie dla pol skiej pań stwo wo ści, ul tra pa trio tycz -
na kry ty ka jest ce lo wa. Ma ona uwia ry god niać w oczach
na iw nych Po la ków ko lej ne fał szy we au to ry te ty pseu do pa -
trio tycz ne. Szcze gól nie po li ty ków, a na wet ca łych par tii czy
or ga ni za cji po li tycz nych. Ma bu do wać do nich za ufa nie po -
li tycz ne, po to by, ka na li zo wać w śle pym za uł ku ro dzą ce się
si ły pa trio tycz ne, a na wet two rzą cy się po wo li ruch na ro do -
wy. Po to, aby w de cy du ją cym mo men cie prze trą cić mu kark,
roz pro szyć go i znisz czyć. Chcia łem Was przed tym szcze -
gól nie ostrzec. Bo jak to ujął Mar sza łek Jó zef Pił sud ski –
Pod czas kry zy sów – po wta rzam – strzeż cie się agen tur.
Idź cie swo ją dro gą, słu żąc je dy nie Pol sce, mi łu jąc tyl ko Pol -
skę i nie na wi dząc tych, co słu żą ob cym.

Nasz kraj szyb ko mo że szyb ko za cząć sta wać na no gi.
Ale Pol ska mu si mieć pa trio tycz ną eli tę po li tycz ną na szczy -
tach władz pań stwa – w par la men cie, w rzą dzie, pa ła cu pre -
zy denc kim, mi ni ster stwach, urzę dach cen tral nych i
wo je wódz twach. Gdy ta ka eli ta za cznie się wy ła niać i uwia -
ry god niać dzia ła niem, Po la cy za re agu ją za ufa niem i no wą
ożyw czą ener gią w od bu do wie wła sne go pań stwa i wła snej
go spo dar ki.

Mój zna jo my Ro man Ka fel, re zy dent Tek sa su, w swo im
ob szer nym tek ście „Wal ka elit o Pol skę” na pi sał – Człon kiem
eli ty trze ba się uro dzić! Ce chą ko niecz ną – bez ja kiej nie
moż na być człon kiem eli ty, jest al tru izm i głę bo ko uświa da -
mia na we wnętrz na po trze ba i po czu cie obo wiąz ku służ by
dla do bra swo je go na ro du! Świa do ma i do bro wol na!

I ta ka eli ta ro dzi się w Pol sce sta le i na no wo. Wie lu Po -
la ków uwa ża, że na sza eli ta zo sta ła wy bi ta przez Niem ców
i Ro sjan w cza sie oku pa cji. To wszyst ko nie praw da, po nie -
waż po ten cjal na eli ta co dzien nie się ro dzi w dzi siej szych
mia stach i wsiach, wśród pol skich ro dzin in te li genc kich,
chłop skich i ro bot ni czych. Bo tak jest na ca łym świe cie. Jest
to oko ło 1% na sze go spo łe czeń stwa, czy li 380.000 lu dzi. Na
ca łym świe cie 1% po pu la cji to naj bar dziej in te li gent na, od -
waż na, kre atyw na, al tru istycz na i em pa tycz na część każ dej
ro dzą cej się po pu la cji. Wy star cza ją ca licz ba na par la ment,
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rząd, pa łac pre zy denc ki, mi ni ster stwa, urzę dy cen tral ne i
wszyst kie wo je wódz twa.

I w każ dym kra ju ta eli ta pod le ga stop nio wej po zy tyw nej
se lek cji, po czy na jąc od bar dzo mło de go wie ku. Nor mal ne
sys te my edu ka cyj ne po cząw szy od przed szko li ma ją za za -
da nie wy ła py wać ta kie od kry wa ją ce się jed nost ki na tu ral -
nych li de rów i ota czać je szcze gól ną tro ską i opie ką w
pro ce sie tzw. se lek cji po zy tyw nej. Tyl ko w ta kim pro ce sie
gru pa spo łecz na mo że li czyć na wy cho wa nie pra wi dło we
swo jej wła snej eli ty, któ rej z peł nym za ufa niem prze ka że
wszyst ko, czy li swój wła sny los i swo ją przy szłość! Bo przy -
szłość za le ży od ja ko ści lu dzi i tyl ko od lu dzi.

Obec ne ba da nia glo bal nych ame ry kań skich kor po ra cji,
któ re sta nę ły w ob li czu kry zy su, wska zu ją, że w sy tu acji za -
wro tu ze spad ku na wzrost, ko niecz na by ła wy mia na eli ty,
czy li pre zy den ta fir my i ca łej dy rek cji. Nie któ re kor po ra cje,
jak np. Kim ber ly Clar ke, glo bal ny pro du cent oso bi stych to -
wa rów, ta kich jak ręcz ni ki pa pie ro we, pa pier to a le to wy, che -
mi ka lia do utrzy ma nia czy sto ści etc., wy mie ni ły pre ze sa,
dy rek to rów i ca łą ka drę kie row ni czą. Wy mie ni ły je na lu dzi,
któ rzy ma ją ce chy cha rak te ry stycz ne dla rzą dów państw na -
ro do wych: fa cho wość, po ko rę, lo jal ność, zdol ność do bu do -
wa nia ludz kich ze spo łów i trwa łej mo ty wa cji lu dzi, wstręt do
wszel kiej ko rup cji oraz po sza no wa nie i pod trzy ma nie god -
no ści wszyst kich pra cow ni ków kor po ra cji.

Trze ba pod kre ślić, że we wszyst kich przy pad kach by li to
lu dzie, któ rzy chcie li po móc in nym ze wzglę du na swą al tru -
istycz ną na tu rę. Oni nie my śle li tyl ko o so bie pod wzglę dem
zy sku, ale przede wszyst kim o suk ce sie ich fir my, dla wspól -
ne go do bra. By li to lu dzie z na tu ry spo koj ni i tzw. do ma to -
rzy, któ rzy po pra cy zaj mo wa li się swo imi ogro da mi,
go to wa niem po sił ków, czy też mie li in ne „ko ni ki” dla re lak su.
Są to lu dzie „ry go ru i wi go ru”, tzw. lu dzie „krót kie go rę ka wa”,
bo dłu gi rę kaw prze szka dza im w pra cy. I po tra fi li oni zro bić
to tal ny „ma ke -over” kor po ra cji, aby zno wu by ła atrak cyj na
dla klien tów.

Z ka dry kie row ni czej ode szli na to miast nie kom pe tent ni
ego iści, któ rzy głów nie my śle li o jak naj wyż szym zy sku,

156



kosz tem wy zy sku pra cow ni ków i bez żad nej em pa tii dla in -
nych lu dzi. Dla sa mo sa tys fak cji mu sie li mieć wiel kie do my,
kosz tow ne sa mo cho dy i na wet pry wat ne jach ty, czy też sa -
mo lo ty. Ta cy bu fo ni nie po tra fi li wy do stać swo ich kor po ra cji
z doł ka w la tach kry zy su. Wszyst kie współ cze sne książ ki na
te ma ty go spo dar cze do ku men tu ją, że ta kie „tra dy cyj ne” me -
ne dżer skie ga dy, któ re jesz cze dziś ma ją sta no wi ska kie row -
ni cze, są na wy mar ciu, tak jak kie dyś di no zau ry.

Po dob nie obec na wro ga nam, ego istycz na eli ta po li tycz -
na, któ ra nie zmien ne rzą dzi na szym kra jem od 1944 ro ku,
mu si być wy mie nio na na eli tę na ro do wą, aby nasz kraj miał
szan sę na zwrot ("turn -aro und") w kie run ku wzro stu. Aby
każ dy Po lak, któ ry chce pra co wać, mógł co dzien nie ku pić
przy sło wio wą ku rę do garn ka. Bez wy mia ny obec nej uzur -
pa tor skiej pseu do eli ty na pa trio tycz ną eli tę na ro do wą, ko ło
za ma cho we na szej go spo dar ki ni gdy się żwa wo nie po to czy.

I tak jak w edu ka cji czy w glo bal nych kor po ra cjach, mu si
być uru cho mio ny w tym ce lu me cha nizm po zy tyw nej se lek -
cji. A pod sta wo wym me cha ni zmem po zy tyw nej se lek cji lu dzi
w de mo kra tycz nym pań stwie są de mo kra tycz ne wy bo ry. O
po zy tyw nej se lek cji lu dzi w po li ty ce, a sze rzej w pań stwie
de cy du je w osta tecz no ści or dy na cja wy bor cza. To or dy na -
cja wy bor cza prze są dza o tym, kto i dla cze go mo że zo stać
wy bra ny. Jest to rzecz pod sta wo wa dla wy ła nia nia elit. A
obec na pro por cjo nal na or dy na cja wy bor cza do Sej mu unie -
moż li wia po zy tyw ną se lek cję eli ty na ro do wej. To bo wiem
uzur pa tor skie pseu do eli ty „okrą głe go sto łu” od ćwierć wie ku
usta la ją swo je li sty par tyj ne, na któ re po tem ma my gło so -
wać. To oni pra wem ka du ka de cy du ją, kto ma być w par la -
men cie i rzą dzie, a w kon se kwen cji w mi ni ster stwach,
urzę dach cen tral nych i wo je wódz twach. Po la cy nie ma ją bo -
wiem pra wa wy bor cze go. Nie mo gą sa mi kan dy do wać bez
ich zgo dy. W Pol sce nie ma my pa trio tycz nej eli ty na ro do wej,
bo nie ma my de mo kra cji. Bo ta de mo kra cja obec na jest fa -
sa do wa. Jest fik cyj na przez tę pro por cjo nal ną or dy na cję wy -
bor czą.

I dla te go w tych wszyst kich ul tra pa trio tycz nych tek stach
fe lie to ni stów, pu bli cy stów, na ukow ców i po li ty ków nie ma ani
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sło wa o przy czy nach bra ku pa trio tycz nej eli ty na ro do wej. Ani
sło wa o wy bor czym me cha ni zmie po zy tyw nej se lek cji pol -
skiej eli ty. Ani sło wa o fa sa do wej i fik cyj nej de mo kra cji. Ani
sło wa o wpro wa dze niu or dy na cji więk szo ścio wej. Bo o naj -
waż niej szym za wsze się mil czy. Je śli ma się nie czy ste in -
ten cje.

W książ ce „Do bry dla Wspa nia łe go” wy da nej w 2012 ro -
ku, ame ry kań ski au tor John Col lins okre śla kan dy da ta na
czło wie ka na szej „eli ty” ja ko czło wie ka "pią te go wy mia ru".
Te go nie moż na się na uczyć – ta kim trze ba się uro dzić. Uła -
twia to pro ces se lek cji, aby nie do pu ścić do wła dzy ma ni pu -
lanc kich ka rie ro wi czów, ego istycz nych po zo ran tów i
sko rum po wa nych zło dziei, któ rych jest dzi siaj peł no w in sty -
tu cjach usta wo daw czych, wy ko naw czych i są do wych oraz
w ad mi ni stra cji cen tral nej i te re no wej. Do se lek cji na szej eli -
ty przy dat ne są no wo cze sne te sty psy cho lo gicz ne, co jest o
wie le waż niej sze niż lu stra cja pro wa dzo na przez In sty tut Pa -
mię ci Na ro do wej, któ ra oka za ła się kosz tow nym, ale nie sku -
tecz nym na rzę dziem do eli mi na cji pol skich pa to lo gii.

Kie dy w 1990 ro ku dzię ki 140.000 pod pi sów po par cia zo -
sta łem Wa szym kan dy da tem na pre zy den ta RP, „Ga ze ta
Wy bor cza” pro wa dzi ła sza lo ną na gon kę na wszyst ko, co by -
ło „czer wo ne”. Pod ta ką pre sją trud no mi by ło wte dy pu blicz -
nie po wie dzieć, że kraj bez dy rek to rów i kie row ni ków jest
bez szans na wyj ście z kry zy su. A prze cież przed 1990 ro -
kiem tyl ko człon ko wie ko mu ni stycz nej par tii PZPR mo gli
mieć kie row ni cze sta no wi ska. Wie lu z nich by ło pod pre sją
pra so wej na gon ki oraz szo ku z po wo du zmia ny ustro ju. I mi -
mo, że wie lu z nich mia ło po ten cjał, aby stać się czę ścią al -
tru istycz nej eli ty na ro do wej, opto wa li za szyb ką gra bie żą,
przez brak pew no ści swe go lo su. Więk szość przed się -
biorstw, gdzie pra co wa li ja ko dy rek to rzy i kie row ni cy, zo sta -
ła szyb ko spry wa ty zo wa na przez gru pę ży dow skiej wła dzy i
sprze da na za bez cen za chod nie mu ka pi ta ło wi. Na wet ban -
ki. Te raz już są do pra cy za sta rzy, ale ja ko men to rzy mo gą
wie le do ra dzić, bo od czu li, jak nas oraz ich sa mych złu pio -
no, na wła snej skó rze. Dziś li czę głów nie na zro zu mie nie
nie ska żo nych ko mu ni zmem mło dych lu dzi, aby jak naj szyb -
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ciej, bez ego izmu wy se lek cjo no wa li z sie bie fa cho wą eli tę
lu dzi "pią te go wy mia ru", aby ta gru pa by ła go to wa w in te re -
sie wszyst kich Po la ków stwo rzyć no wy rząd.

Bo tyl ko ta ki rząd na ro do wy za pew ni, że Pol ska, na sza
Oj czy zna, bę dzie mat ką, a nie okrut ną ma co chą.
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Przy czy nek 20. Li der w pań stwie na ro do -
wym

„Nie py taj się, co twój kraj mo że zro bić dla cie bie,
spy taj się, co ty mo żesz zro bić dla swo je go kra ju”

Po la cy nie ma ją swo ich li de rów od 1944 ro ku. A w po li ty -
ce bez li de rów, rze czy wi stych przy wód ców po li tycz nych, nic
się nie osią gnie. Kraj bez li de ra jest jak sta tek bez ka pi ta na,
a Pol ska te raz prze ży wa praw dzi wą bu rzę na otwar tym mo -
rzu. Dziś sta tek wal czy o prze trwa nie i pły nie bez ce lu, z co -
raz bar dziej wście kłą, zmę czo ną i głod ną za ło gą. Po la cy
mu szą zro zu mieć, że li de rów trze ba so bie zna leźć. Trze ba
mieć tak że od wa gę ich po przeć i wspie rać. Tak że wła sny mi
pie niędz mi. Trze ba tak że umieć obro nić si łą fi zycz ną, je śli te -
go wy ma ga sy tu acja. Nikt nie chce od dać wła dzy bez wal ki.

W Pol sce jest za ma łe zro zu mie nie te go fun da men tal ne -
go pro ble mu. Nie do ce nia się je go zna cze nia. Li der, przy -
wód ca po li tycz ny to ten, któ ry nas re pre zen tu je. Wy ko nu je
za nas pra cę po li tycz ną na rzecz na szej przy szło ści. My nie
mu si my co dzien nie wal czyć o po stęp w po li ty ce czy go spo -
dar ce. On to za nas ro bi w imię na szej przy szło ści. On mu -
si tę przy szłość nam do star czyć. Bo przy szłość się pla nu je.
Coś o tym wiem. Od 38 lat je stem sze fem mo jej wła snej fir -
my. Ja ko jej li der, mu szę pla no wać przy szłość. Je śli nie za -
pla nu ję przy szło ści, to tej przy szło ści nie bę dzie. I tak w
po dob ny spo sób li der Po la ków też mu si pla no wać przy -
szłość. Ale wte dy sta je się on ce lem ata ków an ty po lo nij nych
sił i śro do wisk w sa mej Pol sce i po za nią. Tym ce lem jest je -
go uśmier ce nie po li tycz ne. W po sta ci śmier ci cy wil nej, czy li
skom pro mi to wa nia i ośmie sze nia. A je śli się nie da, to wów -
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czas na wet po przez mor der stwo. Bo w ten spo sób uśmier -
ca się przy szłość Po la ków. I każ dy od po wie dzial ny li der o
tym wie. Z gó ry wie, że mo że zo stać za mor do wa ny. Tak jak
Ga briel Na ru to wicz. Dla te go każ dy od po wie dzial ny li der nie
mo że bać się śmier ci, mi mo te go, że jest po ten cjal nym mę -
czen ni kiem. To jest ry zy ko wkal ku lo wa ne w by cie przy wód -
cą po li tycz nym Po la ków – li de rem.

Kie dy kan dy do wa łem w wy bo rach pre zy denc kich w 1990
ro ku z du żym suk ce sem wy bor czym i gdy by łem li de rem
Par tii „X”, li czy łem się ze śmier cią. Gro żo no mi nią. Otru to
wte dy mo ją żo nę da niem prze zna czo nym dla mnie na spo -
tka niu ze ślą skim od dzia łem OPZZ. Le karz re jo no wy przy -
je chał z Prusz ko wa, aby ją zba dać, i uciekł ze stra chu po
dia gno zie. Bar dzo cho ra, spę dzi ła dwa ty go dnie w woj sko -
wym szpi ta lu na ul. Sza se rów w War sza wie, gdzie wy pom -
po wa no jej za war tość żo łąd ka. My śla łem wte dy, że układ
„okrą głe go sto łu” chciał zro bić wszyst ko, aby się mnie po -
zbyć.

W 1993 ro ku przez wspól nie zna jo mą Po lkę za pro sił mnie
na spo tka nie w swo im biu rze w War sza wie ge ne rał Le onid
Ko wa low, ostat ni do wód ca Ar mii Czer wo nej, któ rą wy pro wa -
dzał z Pol ski. Spo tka nie nie trwa ło dłu go, po nie waż mo ja
zna jo mość ję zy ka ro syj skie go nie by ła na po zio mie roz mo -
wy z ge ne ra łem. Na ko niec gen. Ko wa low wstał zza swe go
biur ka i zło żył obie rę ce, jak by ce lu jąc ka ra bi nem do zie mi i
po wie dział z uśmie chem, że je śli bę dę kon ty nu ował dzia łal -
ność po li tycz ną to „ubi ją mnie jak zaj ca”. Przed wy jaz dem z
Pol ski chciał on po pro stu mnie po znać ja ko czło wie ka, któ -
ry omal nie zo stał pre zy den tem RP. Ale nie by łem pe wien,
czy je go ra da nie by ła ostrze że niem.

Tak że w 1993 ro ku za pro sił mnie do swe go miesz ka nia
w War sza wie na „ka wę i pącz ki” by ły mar sza łek sej mu (PRL)
Ro man Ma li now ski, bli ski zna jo my gen. Woj cie cha Ja ru zel -
skie go. Po wie dział mi, że je śli bę dę kon ty nu ował dzia łal ność
po li tycz ną, to mo gę stra cić ży cie.

W 1994 ro ku zo sta łem za pro szo ny przez am ba sa dę Ar -
gen ty ny w War sza wie z oka zji  ich świę ta na ro do we go na
przy ję cie. Po przy by ciu kon sul Ar gen ty ny przed sta wił mi kon -
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su la Izra ela w Pol sce i je go żo nę. Roz mo wa by ła w ję zy ku
an giel skim. Kon sul po wie dział mi, że nie po do ba mu się mo -
ja kry ty ka Izra ela. Od po wie dzia łem, że za wsze mo że być go -
rzej i na tych miast opu ści łem bu dy nek am ba sa dy.

Nie ma do brych uczel ni dla przy szłych po li tycz nych li de -
rów. Bo to nie tyl ko kwe stia cha rak te ru, ale rów nież bar dzo
waż nych, prze ło mo wych do świad czeń ży cio wych. Kie dyś
po dró żo wa łem po Ama zo nii, aby po znać, jak szcze py in diań -
skie mo gły prze trwać w trud nych wa run kach. I zo ba czy łem,
że przy go to wa nie li de ra, któ ry bę dzie dbał o szczep, wy ma -
ga kil ku na sto let nie go tre nin gu, któ ry jest mo zol ny i uciąż li -
wy. Ale dzię ki te mu ta ki li der po tra fi wy czuć wszel kie
nie bez pie czeń stwa, wy brać naj lep szą dro gę roz wo ju i na wet
le czyć lu dzi w po trze bie. Nie dzi wo ta więc, że jest sta ran nie
do bie ra ny i przy go to wy wa ny do tej pra cy. W Pol sce czę sto
par tia po li tycz na wy bie ra so bie li de ra po gło śnej li ba cji ostro
za kra pia nej al ko ho lem.

Kie dy kan dy do wa łem na pre zy den ta RP w 1990 ro ku,
jesz cze nie by łem pe wien, czy po tra fię wy ko nać to za da nie
na piąt kę. Ale trzy la ta póź niej, w wy bo rach do Sej mu w 1993
ro ku, już mia łem pew ność, że wi dzę las, a nie po je dyn cze
drze wa. Czu łem wte dy ca ły kraj jak je den ży wy or ga nizm.
Tak jak to opi sał Mar sza łek Jó zef Pił sud ski w swo jej au to -
bio gra ficz nej książ ce „Rok 1920”. Po tra fił on czuć li nię 1000-
ki lo me tro we go fron tu woj ny z bol sze wi ka mi. Przy wód cy to
dzia ła cze spo łecz ni, któ rzy po cho dzą z eli ty po li tycz nej na -
ro du. W obec nej sy tu acji Po la cy nie ma ją szans na prze ka -
za nie wła dzy w rę ce au ten tycz nych li de rów. Obec na
pseu do eli ta po li tycz na w Pol sce jest sa mo zwań cza. To jest
eli ta, któ ra wy ło ni ła się w wy ni ku zdra dziec kiej umo wy "okrą -
głe go sto łu" oraz wie lo krot nych, udo ku men to wa nych prze -
krę tów wy bor czych. Ta fał szy wa eli ta jest nam wro ga, chci wa
i szal bier ska i dba tyl ko o wła sne in te re sy w ce lu uni ce stwie -
nia Pol ski. Skłó ce ni Po la cy znaj du ją się w sta nie zręcz nie
ka mu flo wa nej woj ny do mo wej. Ta rę ka, któ ra nas gnę bi, za -
wsze by ła swo ja...

Wie lu lu dzi mnie za wsze py ta o pro gram go spo dar czo -
-po li tycz ny dla Pol ski – pod gra dem ta kich py tań wspól nie z
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doc. Jó ze fem Kos sec kim w 1993 ro ku wy da li śmy w na kła -
dzie 50.000 eg zem pla rzy „Plan X”. Cał ko wi cie prze mil cza ny
przez me dia. Ale mi mo to ca ły czas po wta rzam, że waż niej -
si od pla nu są lu dzie, lu dzie i jesz cze raz lu dzie, bo to od ja -
ko ści lu dzi za le ży wpro wa dze nie każ de go pla nu w ży cie.
Nie ste ty, nie wie lu z Was zro zu mia ło wte dy to mo je prze sła -
nie.

Aby być li de rem, trze ba się do te go „do brze” uro dzić. Nie
jest to po cho dze nie z ja kiejś spe cjal nej gru py spo łecz nej, ale
waż ny jest do bry, al tru istycz ny cha rak ter czło wie ka. Mój zna -
jo my Ro man Ka fel, re zy dent Tek sa su, w swo im ob szer nym
tek ście „Wal ka elit o Pol skę” na pi sał: Człon kiem eli ty trze ba
się uro dzić!

Te go oczy wi ście nie moż na ocze ki wać od sa mo zwań czej
pseu do eli ty w Pol sce. Ci nie kom pe tent ni lu dzie, któ rzy dzier -
żą dzie dzicz ną wła dzę, na mi gar dzą i nas nie na wi dzą. Są
zwy kły mi ma ni pu lan ta mi, któ rzy tyl ko po zo ru ją pra cę dla Pol -
ski, a ich klu czo we de cy zje są sprzecz ne z Pol ską Ra cją
Sta nu. Ma ją swój ro do wód w „okrą głym sto le”. Te pseu do -
eli ty głu cho mil cza ły, gdy Bal ce ro wicz, wy ko nu jąc za le ce nia
moż nych te go świa ta, zło dziej ską pry wa ty za cją i gra bież czą
li chwą nisz czył Pol skę. Prze cież każ dy z po li ty ków miał
szan sę i obo wią zek ostrzec Po la ków przed tą po twor ną ma -
ni pu la cją. Ale nikt ni gdy te go nie ro bił. Po la cy przez swo ją
po tul ność i kon for mizm wy ho do wa li ja do wi te żmi je na wła -
snych pier siach. Pseu do eli ta wła dzy to fak tycz nie lu dzie z
jed nej i tej sa mej gru py. Gru py two rzo nej po wią za nia mi ukła -
dów, ko rup cji i zło dziej stwa. Są to lu dzie but ni i aro ganc cy
bez gra nic. Oni naj le piej wie dzą, jak na mi rzą dzić i jak nas
sprze dać wil ko ła kom z za gra ni cy. Od cza su po dzia łu na Ko -
mu nę i So li dar ność, to po li tycz ne „to wa rzy stwo” sta le zmie -
nia ło sza ty. Obec nie na Plat for mę Oby wa tel ską, Pra wo i
Spra wie dli wość oraz So cjal de mo kra cję. Pol skie Stron nic two
Lu do we to prze po czwa rzo ne sa te lic kie wo bec ko mu ni stów
Zjed no czo ne Stron nic two Lu do we. Ruch Pa li ko ta, po dob nie
jak wcze śniej Sa mo obro na i Li ga Pol skich Ro dzin, to sztucz -
nie wy kre owa ne i nie mo ral nie sfi nan so wa ne par tie, któ re po -
wsta ły, aby prze jąć resz tę sfru stro wa ne go elek to ra tu. Par tie
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– Li ga Pol skich Ro dzin i Sa mo obro na, po wsta ły, aby przy -
cią gnąć elek to rat na ro do wy, a po tem go bru tal nie roz pro -
szyć, by mieć sce nę po li tycz ną tyl ko dla sie bie. Ma jąc spo re
do świad cze nie z ba gnem pol skiej po li ty ki, mo gę po la tach
obiek tyw nie oce nić każ dą z tych par tii. Znam ży cio ry sy i nie -
cne czy ny ich li de rów. Jak to ob ra zo wo ujął ukry cie na gra ny
by ły pre mier Jó zef Olek sy – Oni was wszyst kich ma ją w du -
pie.

Dla te go każ dy au ten tycz ny, pa trio tycz ny li der Po la ków
jest na wa gę zło ta. Każ de go au ten tycz ne go, pa trio tycz ne go
li de ra trze ba chro nić i wspie rać. Bo głos wy bor czy na swe -
go li de ra jest gło sem na sa me go sie bie. Tak nie wie le po trze -
ba, aby za in we sto wać w swo ją przy szłość. Wy star czy
choć by wy su płać te kil ka czy kil ka dzie siąt zło tych, by wes -
przeć swe go li de ra. Bo li der jest przy wód cą tyl ko wte dy, gdy
ma po par cie lu dzi. Czyn ne po par cie. A im więk sze i sil niej -
sze ma li der po par cie swe go elek to ra tu, tym więk sza jest je -
go sku tecz ność w two rze niu przy szło ści dla tych, któ rzy go
wspie ra ją i któ rych re pre zen tu je. Da je mu to man dat do
ostrych, rze czo wych ne go cja cji o zmniej sze nie dłu gów za -
gra nicz nych oraz zmia nę re la cji go spo dar czych z in ny mi
pań stwa mi. Znacz na część Po la ków trak tu je wy bo ry jak ob -
sta wia nie ko ni wy ści go wych. I nie wi dzi związ ku mię dzy tym,
na ko go od da ła głos, a co się po tem w Pol sce dzie je. Za -
cho wu ją się po tem jak „świę te psy”. Pies, któ ry coś zbroi, też
uda je, że nie miał z tym, co się sta ło, nic wspól ne go. I jak by
ni gdy nic ma cha z za do wo le niem ogo nem. Po tem po tra fi tyl -
ko wyć z nie za do wo le nia. Do te go do cho dzi zwy kła ma łost -
ko wość „pol skie go pie kła”, w któ rym lu dzie wy ra sta ją cy
po nad prze cięt ność, a ta ki mi mu szą być li de rzy, są tę pie ni.
Są tę pie ni przez ego istycz ne lub anar chi stycz ne mier no ty,
któ re w zde rze niu z nad prze cięt no ścią czy wręcz wiel ko ścią,
re agu ją nisz czą cą agre sją. Tak po wie dział 26. pre zy dent
USA The odo re Ro ose velt w 1926 ro ku:

Nie li czy się kry tyk lub gość, któ ry wska zu je pal cem, kie -
dy się po tknie ktoś sil ny lub gdy ktoś coś mógł zro bić le piej.
Po chwa ła na le ży się czło wie ko wi na are nie, któ ry ma twarz
po kry tą ku rzem, po tem i krwią, któ ry bo ha ter sko wal czy o
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swo je ra cje i po peł nia licz ne błę dy, po nie waż nie ma wy sił -
ku bez błę dów, ale któ ry to sta le dą ży do ce lu, któ ry zna wiel -
ki en tu zjazm, wiel kie od da nie, któ ry się nie oszczę dza, któ ry
w naj lep szym przy pad ku zna try umf zwy cię stwa, a w naj gor -
szym przy pad ku, prze gra wiel kie wy zwa nie. Je go miej sce
ni gdy nie bę dzie po stro nie tych chłod nych i pło chli wych
dusz, któ re nie zna ją sma ku wiel kie go zwy cię stwa lub klę -
ski.

Ta kim ję zy kiem mó wi li der. Ale ja kość li de rów w po li ty ce
jest od daw na tak pod ła, jak by to by ła klą twa nad Pol ską. Ta
klą twa to pro por cjo nal na or dy na cja wy bor cza do Sej mu, któ -
ra po zwa la na per ma nent ną ma fij ność par tii po li tycz nych.
Dla te go w Pol sce obec ne eli ty są zwy rod nia łe. Są efek tem
fa sa do wej de mo kra cji bu do wa nej na kłam stwie mi tu oba le -
nia ko mu ny i zmia ny ustro ju, kie dy fak tycz nie ko lej ne rzą dy
od 1944 ro ku to agen ci Wscho du i Za cho du. Pro por cjo nal -
na or dy na cja wy bor cza do Sej mu, wpi sa na do Kon sty tu cji
opra co wa nej przez A. Kwa śniew skie go (za pra szał mnie do
po mo cy w opra co wa niu no wej Kon sty tu cji, ale zi gno ro wa -
łem je go list), do pro wa dzi ła do obec ne go zwy rod nie nia. Wy -
ni kiem te go jest fak tycz ne już ban kruc two Pol ski. We dług
In sty tu tu CATO z Wa szyng to nu, obec ne ob li ga cje wy ni ka ją -
ce ze zo bo wią zań rzą du pol skie go to 1550% PKB, w po rów -
na niu z 875% Gre cji przed ban kruc twem. I sy tu acja nie
zmie ni się, do pó ki bę dzie ne ga tyw ny do bór po li ty ków w
opar ciu o obec ną or dy na cję pro por cjo nal ną w wy bo rach do
Sej mu. Nie jest bo wiem przy pad kiem, że pro por cjo nal na or -
dy na cja wy bor cza ist nie je tyl ko w „pod bi tych” kra jach, a nie
ma jej w USA, Wiel kiej Bry ta nii, Ka na dzie czy Fran cji.

Lu dzie pseu do eli ty po li tycz nej za wsze ma ją na dzie ję, że
na wet przy ma łej fre kwen cji wy bor czej do sta ną man dat nie -
ogra ni czo nej wła dzy. Ale ja sam za sta na wiam się, dla cze go
Po la cy w ogó le bio rą udział w fik cyj nych wy bo rach par la -
men tar nych. Gło su ją na par tyj ne li sty zu peł nie ob cych so bie
po li tycz nie czy kul tu ro wo lu dzi. Lu dzi, któ rzy na mi gar dzą i
gnę bią nas na każ dym kro ku. Sta le zdu mie wa mnie to, jak
moż na przy zdro wych zmy słach gło so wać na udo ku men to -
wa nych, ale nie wska za nych zło dziei, zdra dziec kich ko ope -
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ran tów mię dzy na ro do wej fi nan sje ry, fał szy wych ma ni pu lan-
tów, obie cu ją cych 3 mi lio ny miesz kań czy 100 sta rych mi lio -
nów zło tych na pięć mi nut przed ple bi scy tem wy bor czym?

Ży czę Wam, Ro da cy, aby ście wy ło ni li z wiel kim po par -
ciem choć jed ne go swo je go li de ra, któ ry jak do bry oj ciec bę -
dzie o was dbał i Wam słu żył. Ten li der niech sam za ła du je
„rzą do wy au to bus” mą dry mi fa chow ca mi, któ rzy znaj dą naj -
lep szą dro gę do do bro by tu i roz wo ju. Ta ką eli tę trud no bę -
dzie znisz czyć, je śli od waż nie ja ko swo ich re pre zen tan tów
bę dzie cie ich bro nić. Dla swe go wła sne go do bra, aby żyć i
pra co wać w cy wi li zo wa nym kra ju. Aby na resz cie Pol ska, na -
sza oj czy zna, sta ła się mat ką, a nie okrut ną ma co chą.
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Przy czy nek 21. Unia Eu ro pej ska a pań stwo
na ro do we

Wpy cha nie Pol ski do pak tu fi skal ne go przez rząd Tu -
ska jest ce lo wym po zba wia niem jej resz tek su we ren no -
ści

Wstą pie nie Pol ski do Unii Eu ro pej skiej w 2004 ro ku stwo -
rzy ło no wą sy tu ację w za kre sie za rów no moż li wo ści, jak i
ogra ni czeń jej dzia ła nia. Osta tecz nie za kres tych moż li wo -
ści i ogra ni czeń wy zna czył Trak tat li zboń ski pod pi sa ny przez
Pol skę 13 grud nia 2007 ro ku. Unia Eu ro pej ska po wsta ła w
1993 ro ku ja ko pro jekt przede wszyst kim Nie miec i Fran cji.
Jest ona kon ty nu acją do świad czeń Eu ro pej skiej Wspól no ty
Go spo dar czej i Wspól not Eu ro pej skich. Jej fak tycz nym ce -
lem by ło stwo rze nie wa run ków po li tycz nych i eko no micz -
nych, któ re wzmoc nią przede wszyst kim Niem cy i Fran cję w
ska li świa to wej. Za rów no w sto sun ku do USA, jak i re gio nal -
nych po tęg świa to wych, Ro sji, Chin, In dii i Bra zy lii. Nikt w
Eu ro pie nie był w sta nie przed sta wić in ne go pro jek tu in te -
gra cyj ne go, któ ry funk cjo no wał by na in nych za sa dach. Rów -
nież Pol ska nie by ła w sta nie zna leźć al ter na ty wy dla Unii
Eu ro pej skiej. Ale też jej nie po szu ki wa ła. 

Wstę pu jąc do UE, Pol ska po peł ni ła dwa nie wy ba czal ne
błę dy, za któ re oso bi ście od po wia da Le szek Mil ler i je go
rząd. Pierw szym by ło nie wy ne go cjo wa nie od po wied nio wy -
so kich do płat dla rol ni ków. Mil ler w ogó le te go nie ne go cjo -
wał, tyl ko przy jął to, co mu Ko mi sja Eu ro pej ska na rzu ci ła. I
tu stra ty już się od ro bić nie da. Dru gim kar dy nal nym błę dem
by ła zgo da na przy ję cie wspól nej wa lu ty eu ro. Na szczę ście
ta śmier tel na dla Pol ski de cy zja, ja ką by ło by za stą pie nie zło -
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te go wspól ną wa lu tą eu ro, nie ma mo cy fak tycz nie obo wią -
zu ją cej. W prak ty ce Pol ska ni gdy nie mo że być zmu szo na,
by wpro wa dzić eu ro. A po za tym za wsze moż na ten punkt
re ne go cjo wać. 

Zna leź li śmy się w UE z ca łym do bro dziej stwem jej in wen -
ta rza. I pó ki co, nie ma na glą cych po wo dów, aby de kla ro -
wać jej opusz cze nie. Przy naj mniej do cza su stwo rze nia
so bie al ter na ty wy. Otrzy mu je my fi nan so we wspar cie w for -
mie bez po śred nich do płat dla rol ni ków. Otrzy mu je my wspar -
cie w ra mach wy rów ny wa nia róż nic roz wo jo wych po przez
unij ną po li ty kę spój no ści. Przez ostat nie kil ka lat by ło to po
oko ło 10 mld eu ro rocz nie. Po zo sta wa nie sa mot nie po za
struk tu ra mi UE w obec nej chwi li by ło by dla Pol ski nie ko rzyst -
ne. Pro wa dzi ło by do jej izo la cji go spo dar czej i po li tycz nej.
Dla te go po zo sta jąc w UE, na le ży pre cy zyj nie prze ana li zo -
wać wszyst kie moż li wo ści, ja kie stwa rza, aby je w peł ni wy -
ko rzy stać. Ale dla te go też na le ży jesz cze bar dziej
pre cy zyj nie prze ana li zo wać wszyst kie za gro że nia, ja kie UE
stwa rza dla na sze go na ro do we go roz wo ju. Trze ba więc rów -
nież zmie niać UE, tak aby bar dziej to słu ży ło Pol sce. Trze -
ba umieć się zna leźć po mię dzy al ter na ty wą wy stą pie nia z
UE a al ter na ty wą pod dań czej zgo dy na dyk tat unij nych moż -
nych, na cze le z Niem ca mi i Fran cją.

Przy na leż ność do UE nie jest re zy gna cją z nie pod le gło -
ści. Mam na my śli nie pod le głość ze wnętrz ną wo bec in nych
państw na ro do wych. Pol ska nie ma bo wiem nie pod le gło ści
we wnętrz nej, gdyż jest pod we wnętrz ną oku pa cją. Ze wnętrz -
nej nie pod le gło ści UE nam nie ode bra ła. Tak jak wstą pi li śmy
do UE, tak mo że my z niej po pro stu wy stą pić. Oczy wi ście z
kon se kwen cja mi. Ale wstą pie nie też mia ło swo je kon se -
kwen cje.

Przy na leż ność do UE ogra ni czy ła pol ską su we ren ność
pań stwo wą. Su we ren ność pań stwa na ro do we go, ro zu mia -
na ja ko je go nie za leż ność od ze wnętrz nych pod po rząd ko -
wań i od por ność na ze wnętrz ne pre sje, jest naj waż niej szym
je go atry bu tem. Umoż li wia bo wiem pro wa dze nie po li ty ki w
in te re sie na ro du. Ogra ni cze nie su we ren no ści pań stwa ozna -
cza ogra ni cze nie je go moż li wo ści pro wa dze nia na ro do wej
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po li ty ki. A na ro do wa su we ren ność go spo dar cza to moż li -
wość pro wa dze nia za gra nicz nej po li ty ki han dlo wej, moż li -
wość two rze nia wła sne go pie nią dza i moż li wość sta no wie nia
po dat ków pań stwa oraz wy dat ków te go pań stwa. Czy li po li -
ty ka han dlo wa, po li ty ka pie nięż na i po li ty ka fi skal na. Przy -
stę pu jąc do UE, Pol ska zgo dzi ła się prze strze gać wspól nych
re guł i pro ce dur go spo dar czych na de wszyst ko. Ich prze -
strze ga nie ogra ni cza Pol sce swo bo dę po dej mo wa nia de cy -
zji. Unia jest przede wszyst kim wspól no tą go spo dar czą i
spo łecz ną. Nie ma w niej gra nic eko no micz nych dla ru chu
to wa rów, ka pi ta łu i lu dzi. Gra ni ce UE są ze wnętrz ny mi dla
Pol ski gra ni ca mi cel ny mi i ad mi ni stra cyj ny mi w han dlu za -
gra nicz nym. Z jed nej stro ny, stwa rza to Pol sce do stęp do
ryn ków wszyst kich po zo sta łych kra jów człon kow skich, a z
dru giej stro ny, umoż li wia nie skrę po wa ne kon ku ro wa nie na
pol skim ryn ku ob cym pod mio tom go spo dar czym. Pol ska nie
mo że sto so wać żad nych in stru men tów han dlu za gra nicz ne -
go w ochro nie wła sne go ryn ku przed to wa ra mi i usłu ga mi z
kra jów UE. Nie mo że sto so wać ceł, kon tyn gen tów im por to -
wych czy prze pi sów ad mi ni stra cyj nych. Nie mo że kon tro lo -
wać i ogra ni czać wwo że nia i wy wo że nia z Pol ski ka pi ta łów.
Nie mo że wresz cie do to wać i wspo ma gać swo ich przed się -
biorstw i firm bez zgo dy Ko mi sji Eu ro pej skiej. Ale też po zo -
sta łe pań stwa UE nie mo gą czy nić te go sa me go wo bec
pro duk tów i usług oraz ka pi ta łu z Pol ski.

A po za tym nie jest to w peł ni praw da. Przede wszyst kim
ze wzglę du na moż li wość okre so we go za wie sza nie swo bo -
dy prze pły wów to wa rów i usług oraz ka pi ta łów. Je śli bę dzie
te go wy ma gać szcze gól na sy tu acja. To jest świet ny wy bieg,
z któ re go moż na ko rzy stać. Pol ska ni gdy z te go nie ko rzy -
sta ła. W ten spo sób moż na wpro wa dzić na przy kład za kaz
im por tu na po szcze gól ne to wa ry, po wo łu jąc się na wzglę dy
bez pie czeń stwa zdro wot ne go czy wzglę dy bez pie czeń stwa
go spo dar cze go. Trze ba na uczyć się z te go ko rzy stać. Moż -
na na wet na ło żyć ukry te cła w for mie ukry te go opo dat ko wa -
nia. Zro bił to wę gier ski pre mier Vik tor Or ban, na kła da jąc
spe cjal ny po da tek „so li dar no ścio wy” na za gra nicz ne ban ki i
za gra nicz ne sie ci han dlo we. I wresz cie naj więk sze moż li wo -
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ści wspar cia dla wła snej pro duk cji da je ukry te do to wa nie wy -
bra nych pro duk tów i ga łę zi pro duk cji. Przede wszyst kim ofi -
cjal ne. Wszyst kie ga łę zie prze my słu w sta dium za ląż ko wym
mo gą być ob ję te ofi cjal nym do to wa niem i sub sy dio wa niem
przez pań stwo. Pol ska ni gdy z te go nie ko rzy sta ła. Ofi cjal -
nym do to wa niem przez rząd mo gą też być ob ję te przed się -
bior stwa pań stwo we. W tym cza sie, gdy rząd Tu ska
li kwi do wał na żą da nie Ko mi sji Eu ro pej skiej pań stwo we
stocz nie w Gdy ni i Szcze ci nie, Fran cja wy gra ła pro ces są -
do wy z Ko mi sją Eu ro pej ską w ana lo gicz nej spra wie. Sąd
orzekł, że nie moż na wła ści cie lo wi za bra niać do pła ca nia do
swo jej wła sno ści. I gdy by rząd Tu ska tyl ko za skar żył de cy -
zję Ko mi sji do Stras bur ga, mie li by śmy ochro nio ny pol ski
prze mysł stocz nio wy. Ale lu dzie o men tal no ści sko lo ni zo wa -
nych tu byl ców nie są w sta nie te go zro bić. Do dam też, że
Pol ska nie wy ko rzy stu je rów nież po dat ków lo kal nych do sty -
mu lo wa nia ro dzi mej pro duk cji. Wła dze gmin ma ją zbyt ma -
łe moż li wo ści usta wo we na kła da nia i zwal nia nia z po dat ków.
Trze ba im ta ki in stru ment dać.

Ale do to wa nie wy bra nych ga łę zi pro duk cji i pro duk tów
jest po wszech ną prak ty ką w UE. Głów nie po przez wspie ra -
nie dzia łal no ści ba daw czo -roz wo jo wej przy two rze niu no -
wych pro duk tów. W dzi siej szym świe cie są to bo wiem
naj bar dziej kosz tow ne fa zy pro duk cji. Mi strza mi są tu Niem -
cy. Tam po wo ła no In sty tu ty Frau en ho fe ra fi nan so wa ne przez
rząd cen tral ny, lan dy i fir my pry wat ne. Me cha nizm do ta cji
po le ga na tym, że wyj mu je się dzia łal ność ba daw czo -roz wo -
jo wą nad da nym pro duk tem i lo ku je się ją w In sty tu cie. Tam
jest ona do to wa na z pie nię dzy pu blicz nych i pry wat nych, a
efekt koń co wy w po sta ci pro duk cji pro to ty po wej czy pół prze -
my sło wej, fir ma od ku pu je za psi grosz do pro duk cji już na
ska lę prze my sło wą. 

Ale gi gan tycz na pu blicz na po moc fi nan so wa dla pry wat -
nych ban ków eu ro pej skich od 2008 ro ku w ogó le wy wró ci ła
do gó ry no ga mi wszyst kie re gu ły za ka zu ją ce do to wa nia pry -
wat nych firm. Nikt te go jaw ne go ła ma nia re guł kon ku ren cyj -
no ści w UE jesz cze nie po ru szył. Je śli moż na ban ki ra to wać
za mi liar dy, to cze mu nie moż na ra to wać fir my za mi lio ny?
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To uru cha mia cał kiem no we ścież ki moż li wo ści, któ re trze -
ba do pie ro przy go to wać. 

Pol ska, za cho wu jąc wła sną na ro do wą wa lu tę, za cho wa -
ła pod sta wo wy atry but swej su we ren no ści. A tym sa mym za -
cho wa ła pod sta wo wy in stru ment pro wa dze nia nie pod le głej
po li ty ki go spo dar czej. Fakt po zo sta wa nia Pol ski po za stre fą
eu ro, do któ rej przy stą pi ło 17 kra jów UE, ra tu je w tej chwi li
Pol skę przed osta tecz nym ban kruc twem go spo dar czym i fi -
nan so wym. Po sia da nie wła snej wa lu ty umoż li wia bo wiem
pro wa dze nie po li ty ki kur su wa lu to we go w sto sun ku do wa -
lut ob cych. A to okre śla, w ja kich re la cjach po zo sta ją ce ny
to wa rów pro du ko wa nych w Pol sce do cen to wa rów pro du -
ko wa nych po za gra ni ca mi. Tym sa mym de cy du je to w spo -
sób pod sta wo wy o kon ku ren cyj no ści pol skiej go spo dar ki.
Po zba wia jąc się tej moż li wo ści, Pol ska zna la zła by się dzi -
siaj w sy tu acji Gre cji, Por tu ga lii i Hisz pa nii lub jesz cze gor -
szej.

Przy czy ną bo wiem kry zy su stre fy eu ro nie jest zła po li ty -
ka fi skal na, czy li po li ty ka po dat ków i wy dat ków pu blicz nych,
a głów nie bu dże tu. Przy czy ną jest re zy gna cja kra jów słab -
szych go spo dar czo z wła snej su we ren nej wa lu ty. Kra je te
za le wa ne są im por tem ta nich i do brych to wa rów z kra jów
stre fy eu ro, na cze le z Niem ca mi. Niem cy są dzi siaj głów -
nym be ne fi cjen tem stre fy eu ro. Ich eks port miaż dży go spo -
dar czo ca łą stre fę eu ro, któ ra nie mo że się już ni czym bro nić
przed nie miec ki mi to wa ra mi. Ani nie ma moż li wo ści ochro -
ny wła sne go ryn ku, ani nie ma moż li wo ści ochro ny ce no wej
swych pro duk tów po przez kurs wła snych wa lut. Ol brzy mie
nad wyż ki han dlo we Nie miec prze kła da ją się na ol brzy mie
de fi cy ty pu blicz ne słab szych go spo dar czo kra jów stre fy eu -
ro. Te kra je mu szą się za dłu żać, aby po kryć ma le ją ce wpły -
wy po dat ko we i ro sną ce dłu gi wła snych firm i ban ków. Bo
kra je człon kow skie zrze kły się su we ren no ści wa lu to wej i nie
ma ją wła snych wa lut. Nie mo gą ob ni żyć war to ści wła snej
wa lu ty, aby ob ni żyć ce ny wszyst kich pro duk tów i usług w
kra ju. I zy skać na kon ku ren cyj no ści. I po bu dzić eks port, a
osła bić im port, a w osta tecz no ści zwięk szyć pro duk cję swo -
ich firm i ich zy skow ność. Za chę ca nie przez rząd Tu ska i je -
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go eko no micz nych pre to ria nów do wej ścia Pol ski do stre fy
eu ro jest za chę ca niem Po la ków do osta tecz ne go sa mo bój -
stwa go spo dar cze go i do osta tecz nej nie wo li eko no micz nej.
Jest to za chę ca nie ce lo we i świa do me. Jest to ni czym nie -
skry wa na zdra da Po la ków.

Po nie waż kry zys stre fy eu ro jest pro ble mem wa lu to wo -
-pie nięż nym, to nie moż na go roz wią zać kon tro lą po li ty ki fi -
skal nej. Czy li kon tro lą po li ty ki po dat ko wej i wy dat ko wej. Ta
po li ty ka fi skal na każ de go kra ju UE słu ży two rze niu moż li wo -
ści na ro do we go roz wo ju go spo dar cze go. Pakt fi skal ny lan -
so wa ny przez Niem cy i Ko mi sję Eu ro pej ską od bie rze kra jom
UE ta kie moż li wo ści. Bu dże ty rzą dów znaj dą się pod kon -
tro lą Ko mi sji Eu ro pej skiej. Wpy cha nie Pol ski do pak tu fi skal -
ne go przez rząd Tu ska jest ce lo wym po zba wia niem jej
resz tek su we ren no ści.

Pod pi sa nie przez pre zy den ta Le cha Ka czyń skie go i pre -
mie ra Do nal da Tu ska Trak ta tu li zboń skie go w 2007 ro ku w
je go obec nej for mie, by ło zbrod nią sta nu. Trak tat li zboń ski
ode brał Pol sce klu czo wy atry but su we ren no ści każ de go
pań stwa – su we ren ność pie nięż ną. Wcze śniej, bo w 1997
ro ku, to sa mo zro bił nasz oku pant we wnętrz ny w po sta ci
przy ję cia za pi sów Kon sty tu cji „okrą głe go sto łu” Alek san dra
Kwa śniew skie go. Cho dzi o ar ty kuł 220, któ ry za bra nia fi nan -
so wa nia dłu gu rzą do we go przez Na ro do wy Bank Pol ski. Ale
wła sną Kon sty tu cję zmie nić jest ła two. Trak tat mię dzy na ro -
do wy już nie. Ar ty kuł 123 Trak ta tu li zboń skie go za ka zu je Eu -
ro pej skie mu Ban ko wi Cen tral ne mu i ban kom cen tral nym
wszyst kich państw człon kow skich Unii udzie la nia bez po -
śred nie go kre dy tu ban ko we go rzą dom i wszel kim wła dzom
pu blicz nym oraz in sty tu cjom pu blicz nym. 

Trak ta to wy za kaz fi nan so wa nia przez NBP dłu gu pu blicz -
ne go i kre dy to wa nia wszel kich pu blicz nych przed się wzięć
ozna cza dla Pol ski dwie fun da men tal ne rze czy. Po pierw -
sze, zmu sza pol ski rząd do za cią ga nia kre dy tu wy łącz nie w
pry wat nych ban kach i pry wat nych in sty tu cjach fi nan so wych.
A przy prak tycz nym nie ist nie niu pol skie go sek to ra ban ko we -
go, pol ski rząd jest zmu szo ny do za cią ga nia dłu gów w za -
gra nicz nych ban kach. Na ich wa run kach fi nan so wych i dla
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ich zy sków. A nie ma żad ne go ra cjo nal ne go po wo du, aby
Po la cy pła ci li ha racz za gra nicz nym ban kom z ty tu łu rzą do -
we go de fi cy tu bu dże to we go. Po dru gie zaś, ten trak ta to wy
za kaz fak tycz nie od bie ra pol skie mu pań stwu su we ren ność
pie nięż ną. Od bie ra pol skie mu pań stwu naj waż niej szy atry -
but su we ren no ści pań stwa, ja kim jest pra wo do two rze nia
pie nią dza na wła snym te ry to rium. Dzię ki ar ty ku ło wi 123
Trak ta tu li zboń skie go pra wo do two rze nia w Pol sce pie nią -
dza prze ka za no na wy łącz ność w rę ce fak tycz nie za gra nicz -
nych ban ków zlo ka li zo wa nych w Pol sce. Pań stwo wy
mo no pol kre acji pie nią dza prze ka za no Wło chom, Ho len -
drom, Au stria kom czy Hisz pa nom. Na ro do wy Bank Pol ski,
któ ry ma pań stwo wy mo no pol na druk bank no tów i bi cie mo -
ne ty, two rzy bo wiem w ten spo sób tyl ko nie ca łe 10% pie nię -
dzy kra jo wych. A resz tę, czy li 90%, two rzą ban ki pry wat ne,
a w Pol sce w 80% są to pry wat ne ban ki za gra nicz ne.

Dla te go naj waż niej szym po su nię ciem no we go rzą du na -
ro do we go bę dzie wy kre śle nie ar ty ku łu 220 z Kon sty tu cji i za -
wie sze nie wy ko ny wa nia ar ty ku łu 123 Trak ta tu li zboń skie go,
a na stęp nie je go re ne go cja cja. Re ne go cja cję te go za pi su
trak ta to we go uła twia fakt, że Eu ro pej ski Bank Cen tral ny po
ci chu ob cho dzi ten ar ty kuł. Po le ga to na tym, że choć nie
udzie la bez po śred nio kre dy tów rzą dom kra jów stre fy eu ro,
to bez ogra ni czeń wy ku pu je ich ob li ga cje dłuż ne na ryn ku
wtór nym.

In nym waż nym po su nię ciem rzą du na ro do we go w sto -
sun ku do Unii Eu ro pej skiej bę dzie na tych mia sto we za wie -
sze nie wy ko ny wa nia pod pi sa ne go przez Pol skę „Pa kie tu
kli ma tycz ne go”. Pol ska zo bo wią za ła się do re duk cji prze my -
sło wej emi sji dwu tlen ku wę gla o 20% do ro ku 2020 i do za -
ku pu do dat ko wych praw do ta kiej emi sji. Tym cza sem aż
95% pol skiej ener gii elek trycz nej po cho dzi ze spa la nia wę -
gla. Do dat ko we opła ty za tę emi sję po dro żą kosz ty wy twa -
rza nia ener gii elek trycz nej. I to o 6 mld eu ro w ska li każ de go
ro ku. Ozna cza to spa dek pro duk cji prze my sło wej w Pol sce,
a w kon se kwen cji wzrost bez ro bo cia. Ob ni ży to wzrost go -
spo dar czy o oko ło 2% rocz nie. „Pa kiet kli ma tycz ny” UE nie
ma przy tym żad ne go sen su. UE zo bo wią za ła się bo wiem
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do bro wol nie wy łącz nie sa ma na świe cie do ob ni ża nia emi sji
dwu tlen ku wę gla. Nie ro bią te go Sta ny Zjed no czo ne, Ka na -
da czy Chi ny. A UE od po wia da je dy nie za 20% świa to wej
emi sji dwu tlen ku wę gla. A czło wiek od po wia da za 4,6% tej
emi sji, bo resz ta to przy ro da. Emi sja ma być zmniej szo na o
20%. Czy li ma my za pła cić bez ro bo ciem, spad kiem pro duk -
cji prze my sło wej i re ce sją go spo dar czą za sam udział w
zmniej sze niu emi sji dwu tlen ku wę gla o 0,18%! A ca ła ta „wal -
ka z ocie ple niem kli ma tu” z wi ny czło wie ka, to kom plet na
bzdu ra. Nie ma to żad ne go po waż ne go po twier dze nia na -
uko we go. Rze czy wi stym ce lem jest do pro wa dze nie do ogra -
ni cze nia kon ku ren cyj no ści go spo dar czej kra jów śred nio i
sła biej roz wi nię tych, ta kich wła śnie jak Pol ska. Ich bo wiem
go spo dar ki są opar te ener ge tycz nie na spa la niu wę gla. A na
tym ogra ni cze niu kon ku ren cyj no ści i pro duk cji prze my sło wej
tych kra jów, jak zwy kle ma ją sko rzy stać kra je naj bo gat sze i
naj bar dziej roz wi nię te.
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Przyczynek 22. Deklaracja Narodowej Kons-
tytucji RP

Kon sty tu cja Alek san dra Kwa śniew skie go wpro wa dzi -
ła w Pol sce ustrój ko lo nial ny, któ ry przez ostat nie 20 lat
po ka zał Po la kom i ca łe mu świa tu, że obec na Pol ska kra -
jem cy wi li zo wa nym nie jest i nie bę dzie

Więk szość lu dzi pa trzy na świat przez ró żo we oku la ry. W
myśl za sa dy, że igno ran cja to bliss. Ale cza sem trze ba te
oku la ry zdjąć. I w tym roz dzia le ja Wam w tym tro chę po mo -
gę.

Przez ostat nie ćwierć wie ku sy tu acja geo po li tycz na i go -
spo dar ka ca łe go świa ta prze szła nie wy obra żal ne kie dyś
zmia ny. Upadł mur ber liń ski, So wie ci wy co fa li Ar mię Czer -
wo ną z kra jów Środ ko wow schod niej Eu ro py, Chi ny, In die i
Bra zy lia za sko czy ły świat szyb kim tem pem roz wo ju, a Ame -
ry ka Pół noc na i Za chod nia Eu ro pa sta nę ły w miej scu. W ba -
rach roz ryw ko wych w To ron to cór ki puł kow ni ków Ar mii
Czer wo nej tań czą na go na słu pach, a więk szość spe cja li -
stycz nych kli nik me dycz nych zo sta ła opa no wa na przez wy -
so ko wy kształ co nych Chiń czy ków.

Kie dy 20 lat te mu za czą łem mó wić mo im zna jo mym, że
nad cho dzi ko niec świa ta w zna cze niu koń ca wzro stu go spo -
dar cze go Ame ry ki, wszy scy uwa ża li mnie za oszo ło ma. A
obec nie, aby przy go to wać się do pra cy nad no wą książ ką,
przej rza łem więk szość ty tu łów na te ma ty go spo dar cze i eko -
no micz ne. I wie lu au to rów pi sze do kład nie to sa mo: „Każ dy
kraj dla sie bie”, „Jak Za chód zo stał stra co ny”, „Jak prze trwać
ze ro wy wzrost”, „Ko niec wzro stu” etc.

Mo ja ka rie ra we wła snej fir mie od sa me go po cząt ku by ła
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zwią za na z po wsta niem i roz wo jem kom pu te rów (od 1975
ro ku). Przez kil ka pierw szych lat ja ko je den z pio nie rów tech -
no lo gii kom pu te ro wej, oso bi ście do świad czy łem wzro stu
sprze da ży rzę du 50 proc. na rok. Na po cząt ku mo ja fir ma
mia ła bar dzo ma ło wła sne go ka pi ta łu i mo del me go biz ne su
ba zo wał głów nie na dys try bu cji ame ry kań skich czę ści kom -
pu te ro wych. Pod ko niec lat 70. by ło du że za po trze bo wa nie
na pa mięć ma gne tycz ną do kom pu te rów i moż na by ło wte -
dy na tym bar dzo du żo za ro bić. Mo ja fir ma też by ła klien tem
czę ści do pro duk cji spe cja li stycz nych kom pu te rów.

Ame ry ka nie, któ rych fir my re pre zen to wa łem wte dy w Ka -
na dzie, mó wi li: „Stan, je śli two ja fir ma nie ro śnie co naj mniej
30 proc. na rok, to umie rasz, zo sta jesz w ty le”. Ja z ko lei
uwa ża łem, że tak szyb ki wzrost nie bę dzie trwa ły. Po kil ku
la tach hos sy „moi” Ame ry ka nie na sy ci li kra jo wy i mię dzy na -
ro do we ryn ki zby tu i wzrost mie li ze ro wy, a na wet ujem ny z
po wo du sil nej kon ku ren cji Azja tów. Do szło do te go, że fir ma
IBM sprze da ła ca łą pro duk cję swo ich pc -tów chiń skiej fir mie
Le no vo.

Nie ma nic bar dziej ża ło sne go na tej zie mi jak Ame ry ka -
nin, któ ry mu si ope ro wać w sy tu acji ze ro we go wzro stu
(0+W) swo ich in te re sów. To „0+W” jest cał ko wi cie sprzecz -
ne z ame ry kań skim ma rze niem o roz wo ju (Ame ri can dre -
am). Sta je się on wte dy de spe ra tem zdol nym do wie lu
pod ło ści, aby tyl ko utrzy mać wy so ki po ziom swe go ży cia, do
któ re go się przy zwy cza ił. W biz ne sie zmu sza go do te go za -
sa da po ży czek ban ko wych, bo mo że po ży czyć do 75 proc.
war to ści fak tur, któ re mu są win ni je go klien ci. Przy ze ro wym
wzro ście war tość tych fak tur się kur czy i bank au to ma tycz -
nie ob ni ża pu łap po życz ki. Wie le ame ry kań skich firm z po -
wo du kur czą cej się sprze da ży, ban ki zmu si ły do ban kruc twa.
Fir my te mia ły du że in wen ta rze, ale bra ko wa ło im go tów ki
na bie żą ce wy dat ki.

Bę dąc czło wie kiem z na tu ry kon ser wa tyw nym, ni gdy nie
mia łem ocho ty na mak sy mal nie moż li we po życz ki ban ko we.
Mi mo te go, że moi zna jo mi Ame ry ka nie mó wi li mi – głu pi Po -
lak. Czym wię cej po ży czysz, tym wię cej za ro bisz pie nię dzy.
A ja za wsze swo im spo so bem oszczę dza łem zy ski i dzię ki
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te mu od prze szło 30 lat mo ja fir ma nie ma żad nych po ży -
czek i jest fi nan so wo sta bil na. Z ko lei część zna jo mych dy -
rek to rów firm ame ry kań skich, kie dy pa dły ich fir my, zna la zła
się w szpi ta lach psy chia trycz nych.

Wte dy, 30 lat te mu, zro zu mia łem, że praw dzi wy ko niec
świa ta to ko niec tra dy cyj ne go wzro stu ryn ków zby tu, czy li
ze ro wy wzrost (0+W). Nasz świat oka zał się za ma ły na dal -
szą eks pan sję im pe rium. Kie dy skur czy ła się kra jo wa pro -
duk cja prze my sło wa i przy względ nym do bro by cie na stą pił
roz wój usług, to wie lu eko no mi stów błęd nie mó wi ło, że usłu -
gi to na stęp ny etap roz wo ju po in du stria li za cji. Ale ilu lu dzi
moż na za trud nić przy pro duk cji piz zy na wy nos czy ham bur -
ge rów? Cha rak te rem sek to ra usług są ni skie pła ce, z któ -
rych trud no utrzy mać ro dzi nę. Co ma po wie dzieć by ły
związ ko wiec, któ ry nie daw no za ra biał 75 dol. na go dzi nę, a
te raz roz wo zi piz zę za 10 dol. lub tyl ko za sa me na piw ki?
Wie lu kel ne rów pra cu je już tyl ko za sam na pi wek.

Trze ba pa mię tać, że 99 proc. ka pi ta łu w USA jest w rę -
kach 1 proc. lu dzi i roz pię tość do cho dów mię dzy bo ga ty mi
a bied ny mi jest naj więk sza w hi sto rii. A więc to nie praw da,
że lu dzie bo ga ci za pew nią pra cę i do bro byt go rzej sy tu owa -
nym oby wa te lom. Ka pi tał jest po nadna ro do wy, nie ma w nim
pa trio ty zmu i nie uzna je on gra nic.

Szyb ki roz wój Ame ry ki w la tach 1945-1980 był skut kiem
dru giej woj ny świa to wej, kie dy to wie le kra jów mu sia ło się
od bu do wać, a Ame ry ka mia ła prze mysł na krę co ny w cza sie
woj ny na peł ną pro duk cję i chęt nie po ma ga ła w od bu do wie
znisz czo nych go spo da rek, na wet w Niem czech i Ja po nii.

Jest wie le przy czyn, dla cze go Ame ry ka „stra ci ła pa rę”. Ja
sam przy pa tru jąc się mo im ame ry kań skim ko le gom, dzi wi -
łem się, na ja kiej pod sta wie uwa ża li oni, że 30-pro cen to wy
wzrost mo że być trwa ły. Uwa ża łem też, że to by ło nie nor -
mal ne, aby związ ko wiec, któ ry ca ły dzień za kła da ko ła na
sa mo cho dach ta śmy pro duk cyj nej For da, za ra biał 75 dol. na
go dzi nę, kie dy w tym sa mym cza sie ro bot nik w Chi nach wy -
ko ny wał tę sa mą czyn ność tyl ko za 1 dol. na go dzi nę. Dla -
te go wie le ga łę zi ame ry kań skiej go spo dar ki, ta kich jak
prze mysł hut ni czy, sa mo cho do wy czy lot ni czy, mu sia ło
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przejść fa zy ofi cjal ne go ban kruc twa, czy li re struk tu ry za cję.
Ka pi tał idzie za wsze tam, gdzie ma więk szy zysk z in we -

sty cji, czy li ROI. Jest on po nadna ro do wy. Ka pi ta li ści nie
przej mu ją się lo sem dro gich związ kow ców, po pro stu prze -
sta ją ich fi nan so wać.

W fi zy ce ist nie je pra wo na czyń po łą czo nych. Dwa lub
wie le na czyń o róż nych po zio mach cie czy, kie dy się je po łą -
czy cien ką rur ką, to po ziom cie czy w każ dym z nich bę dzie
ta ki sam. I po pew nym cza sie wszyst kie kra je bę dą mia ły ten
sam po ziom do bro by tu, czy jak kto wo li bie dy.

Bo ga te kra je sła bo się bro nią przed kon ku ren cją, aby
utrzy mać wy so ki stan dard ży cia swo ich oby wa te li. We dług
obec nych ba dań spo łecz nych, prze cięt ny Ame ry ka nin jest
tak za po ży czo ny, że w przy pad ku na głej po trze by trud no mu
zna leźć do dat ko we dwa ty sią ce do la rów w cią gu 30 dni. Do -
dat ko wo kry zys ban ko wo -fi nan so wy zdmuch nął 30 proc.
war to ści ame ry kań skich do mów, co tra dy cyj nie by ło za bez -
pie cze niem eme ry tur sta rze ją cych się oby wa te li. A to dla te -
go, że w USA w roz li cze niach po dat ko wych koszt hi po te ki
od li cza się od do cho du. W ostat nim dzie się cio le ciu Ame ry -
ka stra ci ła mi lio ny miejsc pra cy, po nie waż in we sto rzy mie li
dość wy gó ro wa nych płac wy mu sza nych przez związ ki za -
wo do we. Glo bal ne fir my ame ry kań skie by ły zmu szo ne do
prze nie sie nia pro duk cji do Chin, w myśl za sa dy, że tyl ko te
kra je, któ re ma ją naj więk szy ry nek we wnętrz ny, mo gą mieć
ce ny kon ku ren cyj ne na ryn kach świa to wych.

Nasz na uko wiec doc. Jó zef Kos sec ki z War sza wy na pi -
sał w 2005 ro ku na ten te mat cie ka wą książ kę pt. „Me ta cy -
ber ne ty ka”, gdzie prze wi dział, że wiel kość go spo dar ki Chin
w obec nym cza sie zrów na się z go spo dar ką USA. Ale nie
tyl ko to. Do ku men tu je on w swo jej książ ce, że aby im pe rial -
ne mo car stwo mia ło wpły wy i wła dzę nad świa tem, mu si
mieć go spo dar kę dwa ra zy więk szą niż ja ki kol wiek in ny kraj
czy też gru pa zrze szo nych kra jów. Obec nie USA gwał tow -
nie tra cą wpły wy po li tycz ne w Azji na ko rzyść Chin, a Chi ny
już wy ku pu ją za so by ener ge tycz ne Ka na dy. Na bil l bo ar dach
w Van co uve rze był kie dyś na pis w ję zy ku chiń skim, a pod
nim po an giel sku, iż je śli za 10 lat nie zro zu miesz, co jest
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na pi sa ne po wy żej, to nie do sta niesz pra cy. Ka na dyj skie
skle py są za la ne to wa ra mi z Azji. Nie da le ko od miej sca,
gdzie miesz kam, po bu do wa no nie zli czo ne ma ga zy ny lo gi -
stycz ne na to wa ry z Azji i ani jed ne go bu dyn ku z prze zna -
cze niem na lo kal ną pro duk cję.

Do dat ko wo w ostat nim dzie się cio le ciu ce ny wszyst kich
su row ców po szły ostro w gó rę. Do ty czy to wszyst kich me ta li
czy pa liw, jak i na wo zów sztucz nych do pro duk cji żyw no ści.
W wie lu miej scach świa ta wo da pit na jest droż sza od ben -
zy ny. Z jed nej stro ny, ozna cza to in fla cję kosz to wą, a z dru -
giej stro ny, ska zu je to znacz ną część lu dzi na świe cie na
głód. Dla te go już wi dzi my star cia wo jen ne i za miesz ki spo -
łecz ne w wie lu kra jach. Cze ka nas po waż na nie sta bil ność
ryn ków zby tu. Ce na zło ta, któ ra jest mier ni kiem bra ku za ufa -
nia do pa pie ro wych pie nię dzy, w ostat nim dzie się cio le ciu
wzro sła 300 proc. I jest cał kiem praw do po dob ne, że ze
wzglę du na ma so wy do druk do la rów, da lej pój dzie do gó ry.

We dług da nych Ban ku Świa to we go, do chód na ro do wy na
gło wę jed ne go Po la ka w 2012 ro ku to 13.464 dol. A w in nych
kra jach: Ro sja 13.089 dol., Cze chy 20.570 dol., Niem cy
44.060 dol., USA 48.112 dol., Ka na da 50.345 dol.

Naj waż niej szym czyn ni kiem wzro stu do bro by tu oby wa te li
jest eks port usług i to wa rów. Dla te go wiel kie py ta nie, to jak
Pol ska da so bie ra dę z eks por tem w obec nej sy tu acji ze ro -
we go wzro stu świa to wej go spo dar ki, czy li 0+W.

Ale za nim od po wiem na to py ta nie, to za sta nów my się,
czy nasz kraj w sy tu acji eks tre mal nej mo że być sa mo wy star -
czal ny. Czy nasz ro dzin ny kraj, zda ny tyl ko na wła sne si ły,
mo że ochro nić mi lio ny bied niej szych Po la ków przed gło dem
i mro zem. Bo mia ra cy wi li za cji da ne go kra ju to po moc tym,
któ rzy sa mi so bie po móc nie mo gą. W sta rym im pe rium In -
ków lu dzie mu sie li od pra co wać je den dzień ty go dnia dla
tych, któ rzy z róż nych po wo dów pra co wać nie mo gli. Gro zi -
ła tam wte dy ka ra śmier ci za le ni stwo. Po moc spo łecz na ro -
dzi się z em pa tii i sza cun ku dla in nych Po la ków.

Na pod sta wie mo ich oso bi stych do świad czeń mam wra -
że nie, że wie lu Po la ków zra żo nych dzia łal no ścią rzą dów w
Pol sce od 1944 ro ku, uwa ża rząd za swe go po ten cjal ne go
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wro ga, któ ry tyl ko cze ka na oka zję, aby zro bić im krzyw dę.
Dla te go w na szym spo łe czeń stwie do tej po ry jest strach
spo wo do wa ny na dej ściem rzą do wej ko per ty w skrzyn ce
pocz to wej. Ja to ro zu miem, po nie waż jest wiel ka róż ni ca
mię dzy rzą dem oku pa cyj nym, któ ry re pre zen tu je in te re sy
moż nych te go świa ta, a rzą dem tro skli wym i opie kuń czym,
ja kim jest rząd na ro do wy. Strach przed rzą dem jest de fe ty -
zmem, któ ry pro wa dzi do cał ko wi tej utra ty nie pod le gło ści
oraz jest skry tym dą że niem do anar chii. A prze cież po tra fi -
my do ce nić in ne cy wi li za cje, któ re ma ją do bre rzą dy. To tam
emi gru ją mi lio ny mło dych Po la ków, bo tam są wa run ki do zy -
sku ze swo jej pra cy i god ne go ży cia.

Dla te go na le ży stwo rzyć w Pol sce ta kie wa run ki, ja kie są
w tych kra jach. A zmia na za czy na się od sło wa. I ta kim sło -
wem jest Kon sty tu cja A. Kwa śniew skie go, któ ra wpro wa dzi -
ła w Pol sce ustrój ko lo nial ny, któ ry przez ostat nie 20 lat
po ka zał Po la kom i ca łe mu świa tu, że obec na Pol ska kra jem
cy wi li zo wa nym nie jest i nie bę dzie, je śli Na ród jej nie zmie -
ni. Pod sta wą do zmia ny Kon sty tu cji jest De kla ra cja, któ rą tu -
taj cy tu ję:

"Zda rza ją się w hi sto rii na ro dow mo men ty, kie dy sta -
je sie ko niecz nym, aby spo łe czeń stwo roz wią za ło ban -
dy po li tycz ne, któ re je wią żą i za gra ża ją je go eg zy ste cji
i ko niecz ne jest za ję cie wśród ziem skich mo cy od ręb -
nych po zy cji, do cze go upraw nia Bóg przez pra wa na tu -
ry - a sza cu nek dla świa to wej opi nii wy ma ga de kla ra cji
przy czyn, któ re zmu sza ją i wio dą nas do wy zwo le nia.

Uwa ża my, za oczy wi ste, że wszy scy lu dzie są rów ni
wzglę dem pra wa i że otrzy ma li od Stwór cy pra wo do ży -
cia, do wol no ści, wla sno sci i do po szu ki wa nia szczę -
ścia. Aby bro nić tych praw na ro dy wy bie ra ją rzą dy,
któ rych wła dza po cho dzi z przy zwo le nia rzą dzo nych i
je śli  ja ka kol wiek for ma rzą dów za szko dzi tym pra wom,
lu dzie ma ją obo wią zek zmie nić sta ry lub po wo łać no wy
rząd w ta ki spo sób, aby wy ni kiem by ło ich bez pie czeń -
stwo i szczę ście.

Praw dzi wa roz trop ność ka że nie zmie niać rzą du z po -
wo du drob nych lub krót ko trwa łych przy czyn i do świad -
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cze nie wy ka zu je, że lu dzie są bar dziej przy go to wa ni do
cier pie nia - je że li to zło jest do znie sie nia, niż do oba le -
nia tej for my rzą du, do ja kiej przy wy kli. Ale je że li dłu gie
pa smo nad użyć i za własz czeń pro wa dzi nie zmien nie do
te go sa me go ce lu i od sła nia się ustrój, któ ry ich nisz czy
ab so lut nym de spo ty zmem, to jest ich pra wem i obo -
wiąz kiem, że by od rzu cić ta ki rząd i za pew nić so bie no -
wą kon sty tu cję dla nich i ich zstep nych przy szłe go
bez pie czeń stwa. 

Cier pie nie mi lio nów Po la ków  a zwlasz cza ma so wa
uciecz ka mi lio nów Po la ków ze swo je go  kra ju, to wyż -
sza ko niecz ność, któ ra zmu sza nas do zmia ny rzą dze -
nia. Hi sto ria na szych rzą dów to ciąg po wta rza ją cych się
cio sów i uzur pa cji, któ rych ce lem by ła i jest ab so lut na
ty ra nia nad Po la ka mi. Bez stron nie, niech fak ty afer, złe -
go rzą dze nia i nie mo ral nych po dat ków , za dłu że nie kra -
ju oraz wszech obec ny an ty po lo nizm mó wią sa me za
sie bie."

Czy je ste ście go to wi do zmia ny Kon sty tu cji Rzecz po spo -
li tej Pol skiej, aby stwo rzyć pod wa li nę ustro ju, gdzie Pol ska
bę dzie mat ką, a nie okrut ną ma co chą?

Wszy scy: Na ro do wą Kon sty tu cję daj nam Pa nie.
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Przy czy nek 23. Za rys no wej Kon sty tu cji RP’

Ca ła mo ja na dzie ja, że mło dzi Po la cy na resz cie za -
czną wal czyć o swo je pod sta wo we pra wa, a fun da men -
tal nym pra wem jest Na ro do wa Kon sty tu cja RP

Każ dy pro ces two rze nia cze goś no we go za czy na się od
emo cji, po tem jest myśl, po tem jest sło wo, po tem jest sło wo
prze la ne na pa pier. Wte dy sta je się cia łem i ma swo je ży cie.
Czy jest to rzecz ma ła czy wiel ka, ten pro ces za wsze jest
ten sam. Każ dy czło wiek ma to w so bie. I w ten sam spo sób
wiel kie dzie ła mo że stwo rzyć gru pa, któ ra po tra fi pra co wać
dla jed ne go ce lu. W przy pad ku Kon sty tu cji RP jest ko niecz -
ne, aby ją stwo rzy li pa trio tycz ni Po la cy dla do bra Po la ków.

Naj waż niej szym sło wem dla na ro du jest je go Kon sty tu -
cja, po nie waż ta kie dzie ło wpły wa na przy szłość na stęp nych
po ko leń. Dla te go lu dzie, któ rzy two rzą ta ki do ku ment, mu -
szą wie rzyć w przy szłość swe go kra ju, tak jak wie rzą w Bo -
ga. Twór cy no wej Kon sty tu cji mu szą ko chać swo ich
ro da ków, bo do bra dro ga to tyl ko ta, któ ra ma ser ce. Nie ste -
ty, obec na Kon sty tu cja RP zo sta ła stwo rzo na przez lu dzi,
któ rzy wie lo krot nie po ka za li, że mi ło ści do Po la ków nie ma -
ją, a swo ją lo jal ność re zer wu ją wy łącz nie dla moż nych te go
świa ta. A prze cież wła dza po win na po cho dzić od lu dzi i być
lu dziom słu żeb na.

Obec na Kon sty tu cja, za twier dzo na przez ogól no pol skie
re fe ren dum w 1997 r., by ła opra co wa na na po trze by ha nieb -
nych po ro zu mień „okrą głe go sto łu” przez Kon sty tu cyj ną Ko -
mi sję Zgro ma dze nia Na ro do we go. Od li sto pa da 1993 r. do
li sto pa da 1995 r. prze wod ni czą cym tej Ko mi sji był wów czas,
wy wo dzą cy się z PZPR Alek san der Kwa śniew ski. Rzą dził
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wów czas, po dob ne go ro do wo du po li tycz ne go, So jusz Le wi -
cy De mo kra tycz nej. Głów ną zaś si łą opo zy cji by ła KOR-
owska Unia Wol no ści, a pra wi ca tkwi ła po za par la men tem
wsku tek swe go roz bi cia. Układ sił po li tycz nych, z punk tu wi -
dze nia wpły wu na kształt Kon sty tu cji, był dla pa trio tów
szcze gól nie nie ko rzyst ny. Ko mi sję Kon sty tu cyj ną two rzy ła
gru pa po słów, któ rzy do sta li się do Sej mu na sku tek zła ma -
nia pra wa przez Pań stwo wą Ko mi sję Wy bor czą. Ko mi sja ta
wbrew pra wu nie do pu ści ła kan dy da tów Par tii „X” do wy bo -
rów w 48 okrę gach wy bor czych.

Otóż Pań stwo wa Ko mi sja Wy bor cza wy sła ła te le fak sy do
pię ciu okrę gów wy bor czych, gdzie Par tia „X” zbie ra ła pod pi -
sy po par cia w ce lu re je stra cji po zo sta łych okrę gów. Te le fak -
sy mó wi ły o ko niecz no ści szcze gól ne go zba da nia zgło szeń
tej par tii. Za re je stro wa nie list w pię ciu okrę gach wy bor czych
ozna cza ło pra wo do star tu we wszyst kich 52 okrę gach w ca -
łej Pol sce. W czte rech okrę gach Par tia „X” swo je li sty za re -
je stro wa ła. I po zo sta ła jesz cze tyl ko re je stra cja li sty w
ostat nim, war szaw skim okrę gu wy bor czym. Sę dzia Mie czy -
sław Ba re ja, prze wod ni czą cy okrę gu war szaw skie go Pań -
stwo wej Ko mi sji Wy bor czej, bez pod staw nie oskar żył Par tię
„X” o fał szo wa nie pod pi sów po par cia i nie do pu ścił jej li sty
kan dy da tów z okrę gu war szaw skie go do wy bo rów. Ni gdy nie
za po mnę, jak szep nął mi w ucho na ko ry ta rzu Są du Wo je -
wódz kie go w War sza wie – Mu sia łem tak zro bić i żad na ape -
la cja Pa nu nie po mo że. Rze czy wi ście miał ra cję, po nie waż
wszel kie pró by udo wod nie nia, że Par tia „X” mia ła wy star cza -
ją cą licz bę pod pi sów ko niecz nych do re je stra cji (5000), speł -
zły na ni czym. Pra sa pi sa ła, że Par tia „X” stra ci ła moż li wość
star tu więk szo ści kan dy da tów z po wo du fał szo wa nia pod pi -
sów po par cia. Ale ni gdy nie by ło ofi cjal ne go oskar że nia Par -
tii „X” o prze stęp stwo wy bor cze. Pro ku ra tu ra nie by ła tym
za in te re so wa na. M. Ba re ja zmarł w 2003 r. z po wo du ata ku
ser ca w cza sie wła snej roz pra wy lu stra cyj nej.

Tym sa mym więk szość kan dy da tów Par tii „X” nie mo gła
wziąć udzia łu w wy bo rach. We dług pra cy ma gi ster skiej Mi -
cha ła Paw ła Ra cho z Uni wer sy te tu Gdań skie go, Par tia „X”
mia ła w 1991 r. szan sę wpro wa dze nia po nad stu po słów do
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Sej mu. Zmie ni ło by to cał ko wi cie roz kład sił w Sej mie, łącz -
nie z moż li wo ścią utwo rze nia przez Par tię „X” ko ali cji rzą -
dzą cej Pol ską. Mo ja par tia ni gdy by nie do pu ści ła do
uchwa le nia obec nej Kon sty tu cji. W 1994 ro ku Alek san der
Kwa śniew ski ja ko szef Ko mi sji Kon sty tu cyj nej przy słał mi list
na ad res Par tii „X”, abym wziął w niej udział. Po krót kim za -
sta no wie niu wrzu ci łem ten list do ko sza. 

Sa mi dzi siaj wi dzi my skut ki wdro że nia tej ko lo nial nej w
swej tre ści Kon sty tu cji w ży cie. Wie lu ame ry kań skich eko -
no mi stów uwa ża obec nie, że wpro wa dze nie de mo kra cji na
ba zie ta kiej Kon sty tu cji, ja ką ma dziś Pol ska, by ło wiel kim
błę dem i przy czy ną klę ski go spo dar czej. W okre sie przej -
ścio wym zmia ny ustro ju z ko mu ni zmu na wol no ryn ko wy,
sys tem ga bi ne to wo -par la men tar nej de mo kra cji jest nie od po -
wied ni. Ta ka sy tu acja wy ma ga sys te mu pre zy denc kie go,
gdzie pre zy dent i rząd mo gą wy daj nie, sku tecz nie i uczci wie
prze pro wa dzić oby wa te li przez trud ny mo ment hi sto rii. Pre -
zy dent mu si miec moż li wośc ta kie go dzia ła nia jak pre zy dent
wiel kiej mię dzy na ro do wej kor po ra cji. 

Obec na Kon sty tu cja jest po dob na do sta tu tu Pol skiej
Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej (PZPR). A to dla te go, że
wła dza wy ko naw cza skła da się też z po słów w rzą dzie, a
waż ne de cy zje są po dej mo wa ne przez „ko mi te ty” po sel skie
bez oso bi stej od po wie dzial no ści. Sys tem pre zy denc ki rzą -
dze nia kra jem wy ma ga oso bi stej od po wie dzial no ści, po nie -
waż wia do mo, kto imien nie jest za co od po wie dzial ny i
po dej mu je de cy zje waż ne dla oby wa te li.

Wa dą obec nej na szej Kon sty tu cji jest nie tyl ko brak ja -
sne go roz gra ni cze nia kom pe ten cji mię dzy ośrod ka mi wła -
dzy, głów nie mię dzy rzą dem a pre zy den tem. Jej wa dą jest
tak że swo isty brak kon se kwen cji. Je śli bo wiem pre zy dent
Pol ski wy bie ra ny jest w wy bo rach po wszech nych i je śli prak -
ty ka po twier dza, że wy bo ry pre zy denc kie cie szą się każ do -
ra zo wo naj więk szą fre kwen cją – by ło by lo gicz ne i zgod ne
ze zdro wym roz sąd kiem, aby przy jąć wła śnie sys tem pre zy -
denc ki. Więc ta ki, w któ rym pre zy dent wy bra ny w wy bo rach
po wszech nych po wo łu je rząd, na któ re go cze le stoi i za któ -
re go dzia łal ność jed no znacz nie on sam od po wia da po li tycz -
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nie. Ro la upar tyj nio ne go Sej mu by ła by wy łącz nie usta wo -
daw cza. Zo sta ła by ogra ni czo na do nie zbęd ne go mi ni mum
– sta no wie nia pra wa, bez moż li wo ści wtrą ca nia się w po li ty -
kę wy ko naw czą.

In ną po waż ną wa dą obec nej Kon sty tu cji jest brak za pi -
sa nej w niej szcze gól nej ochro ny na tu ral nych praw czło wie -
ka, czy li ochro ny ży cia, wol no ści i wła sno ści. Za miast tej
szcze gól nej ochro ny praw przy ro dzo nych, praw na tu ral nych,
ma my za pi sa ny w Kon sty tu cji RP, na ogół w for mie de kla ra -
tyw nej, „ka ta log rosz czeń” oby wa te la wo bec pań stwa. A re -
al ność tych rosz czeń nie jest w ża den spo sób uza leż nio na
od moż li wo ści fi nan so wych pań stwa. To spra wia, że pań stwo
sta je się ma ło od por ne na par tyj ną de ma go gię. Obec na Kon -
sty tu cja wy od ręb nia tak że praw nie „mniej szo ści na ro do we”,
co czy ni z po cho dze nia na ro do we go kwe stię już praw ną (na
przy kład ty tuł do zy ski wa nia przy wi le jów) – pod czas gdy
kwe stia po cho dze nia w pań stwie nie po win na mieć żad ne -
go wpły wu na sta tus ma te rial ny i praw ny oby wa te la. 

Pod su mo wu jąc, twier dzę, że dzia ła nie rzą du w sys te mie
pre zy denc kim jest po dob ne do kie ro wa nia du żą kor po ra cją
w cza sie kry zy su. Gru pa mniej lub bar dziej przy pad ko wo wy -
bra nych po słów nie mo że rzą dzić kra jem. Sejm jest za ma -
łą gru pą lu dzi, aby miał w so bie naj lep szych, naj bar dziej
fa cho wych kan dy da tów na mi ni strów.

Na pod sta wie me go do świad cze nia w po li ty ce uwa żam,
że no wa Na ro do wa Kon sty tu cja RP po win ny być opar ta na
na stę pu ją cych fun da men tach:
1. Sys tem wła dzy po li tycz nej w pań stwie jest sys te mem
pre zy denc kim, gdzie pre zy dent i wi ce pre zy dent są wy bie -
ra ni w wy bo rach po wszech nych i ma ją peł nię wła dzy wy ko -
naw czej. Pre zy dent jest sze fem rzą du. Po wo łu je rząd i
mia nu je naj lep szych fa chow ców na mi ni strów każ de go re -
sor tu, za ak cep ta cją Sej mu.
2. Sejm i tyl ko Sejm (przy li kwi da cji Se na tu) jest je dy ną
wła dzą usta wo daw czą. Sejm ma zmniej szo ną licz bę po -
słów, tak że je den po seł re pre zen tu je 100.000 oby wa te li.
Pra cą Sej mu, ja ko or ga nem wła dzy usta wo daw czej, kie ru -
je Mar sza łek Sej mu.
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3. Sąd Naj wyż szy jest naj wyż szą wła dzą są dow ni czą. Pre -
zy dent, przy ak cep ta cji Sej mu, mia nu je dzie się ciu człon -
ków Są du Naj wyż sze go na okres czte rech lat.
4. Sę dzio wie są dów wo je wódz kich są wy bie ra ni co czte ry
la ta. Są dy wo je wódz kie są dzą z udzia łem ła wy przy się -
głych.
5. Pre zy dent, przy ak cep ta cji Sej mu, po wo łu je Pro ku ra to ra
Ge ne ral ne go. Pro ku ra to rzy wo je wódz cy są wy bie ra ni co
czte ry la ta.
6. Mi ni ster stwo Skar bu Pań stwa od po wia da za ma ją tek na -
ro do wy i co ro ku w swo im ra por cie su mu je ak ty wa i pa sy -
wa Pol ski.
7. Pre zy dent wy bie ra pre ze sa i ra dę pie nią dza Na ro do we -
go Ban ku Pol skie go, za ak cep ta cją Sej mu.
8. Sejm mo że za twier dzić emi sję pie nią dza przez Na ro do -
wy Bank Pol ski na ce le in we sty cyj ne, któ re ma ją po kry cie
w na ro do wej hi po te ce.
9. We wszyst kich wy bo rach – pre zy denc kich, sej mo wych i
sa mo rzą do wych, obo wią zu je or dy na cja więk szo ścio wa w
jed no man da to wych okrę gach wy bor czych, przy czym dwie
tu ry wy bor cze wy stę pu ją tyl ko w wy bo rach pre zy den ta, je -
śli ża den kan dy dat nie uzy ska w pierw szej tu rze po nad
50% gło sów wy bor czych. Obo wią zu je za sa da: je den po seł
z każ de go okrę gu w jed nej tu rze.
10. Li cze nie gło sów wy bor czych oraz wpro wa dze nie da -
nych do kom pu te rów od by wa się tyl ko w obec no ści mę żów
za ufa nia, zgło szo nych przez każ dą z par tii po li tycz nych,
czy też osób bio rą cych udział w wy bo rach.
11. Pre zy dent, mi ni ster rzą du lub po seł mo że być od wo ła -
ny przez Sejm w jaw nym po stę po wa niu przy licz bie co naj -
mniej 2/3 gło sów.
12. Pre zy dent za rzą dza re fe ren dum ogól no na ro do we na
wnio sek 500.000 oby wa te li. Wy ni ki re fe ren dum są obo wią -
zu ją ce dla Sej mu.
13. Obo wiąz ko we wpro wa dze nie no wej usta wy z ini cja ty wy
oby wa te li do gło so wa nia przez Sejm wy ma ga zgro ma dze -
nia co naj mniej 500.000 oby wa tel skich pod pi sów.
14. Par tie po li tycz ne mo gą być fi nan so wa ne tyl ko przez
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oby wa te li z ogra ni cze niem wy so ko ści wpłat przez Pań two -
wą Ko mi sję Wy bor czą.
15. Kon sty tu cję wpro wa dza się i zmie nia tyl ko w dro dze
ogól no na ro do we go re fe ren dum. 

Wy li czy łem po wy żej tyl ko za sad ni cze zmia ny w Kon sty -
tu cji RP. Dal sze szcze gó ły Na ro do wej Kon sty tu cji są dru go -
rzęd ne. Głów nym po wo dem zmian jest dą że nie, by stwo rzyć
ustrój, gdzie pre zy dent i pa trio tycz ni fa chow cy mo gą sku -
tecz nie wy ko ny wać swo je za da nia. Jed no cze śnie wszyst kie
wła dze są pod po rząd ko wa ne oby wa te lom. Za bez pie cza to
przed bra kiem kom pe ten cji ze stro ny wła dzy usta wo daw -
czej, wy ko naw czej i są dow ni czej. Ta ka Kon sty tu cja da je wła -
dzy wy ko naw czej moż li wo ści sku tecz ne go prze pro wa dze nia
re form dla do bra oby wa te li. Jest to Kon sty tu cja, gdzie naj -
wyż szym su we re nem jest na ród.

W tej Kon sty tu cji przy pad ko wi po sło wie nie mo gą być
człon ka mi rzą du. Aby stać się człon kiem rzą du, po seł mu si
zło żyć man dat po sel ski.

Sę dzio wie i pro ku ra to rzy na szcze blu wo je wódz kim są
wy bie ra ni co czte ry la ta. Na tym szcze blu ła wa przy się głych
da je oby wa te lom moż li wość sku tecz ne go do cho dze nia swo -
ich praw i ra cji. Za sa da ła wy przy się głych gwa ran tu je, że ka -
ra bę dzie współ mier na do ran gi prze stęp stwa, oraz eli mi nu je
moż li wość do wol no ści wy ro ków sę dziów i tym sa mym ry zy -
ko ata ków na nich grup gang ster skich i wszel kie go ro dza ju
ma fii.

W prak ty ce wy bo ry wy gry wa to ugru po wa nie po li tycz ne,
któ re w ska li kra ju ma naj więk sze moż li wo ści pro mo cji w ce -
lu prze ko na nia wy bor ców, czy li pro pa gan dy swo ich obiet nic
wy bor czych. Ale ta no wa kon sty tu cja da je moż li wość od wo -
ła nia lu dzi ze sta no wisk wła dzy w przy pad ku nie speł nie nia
obiet nic wy bor czych.

Kon sty tu cja nie jest tyl ko dla le ga li stów i praw ni ków. Jest
to pod sta wo wy do ku ment, któ ry de fi niu je cha rak ter kra ju.
Dla te go mu si to być do ku ment, któ ry bie rze pod uwa gę na -
szą hi sto rię, na sze na ro do we war to ści, wa run ki do spo łecz -
ne go, eko no micz ne go, kul tu ro we go i tech no lo gicz ne go
roz wo ju. Mu si to być uni wer sal ny do ku ment, któ ry słu ży
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przede wszyst kim Po la kom i od zwier cie dla fun da men tal ne
am bi cje na sze go Na ro du. Opra co wa nie ta kie go do ku men tu
wy ma ga wstrze mięź li wo ści, po wa gi, em pa tii, in te li gen cji, wy -
obraź ni oraz od wa gi. Tak jak gracz w sza chy mu si my śleć
stra te gicz nie kil ka czy kil ka na ście kro ków do przo du, tak sa -
mo au to rzy Kon sty tu cji mu szą spoj rzeć da le ko w przy szłość,
aby zo ba czyć skut ki i kon se kwen cje swe go dzie ła. Oczy wi -
ście Sejm przy w dro dze re fe ren dum za wsze bę dzie mógł
Kon sty tu cję zmie nić, aby ją le piej do pa so wać do przy szłej
rze czy wi sto ści. Ale chy ba nie ma wąt pli wo ści, że ża den
Sejm nie zmie ni już w przy szło ści or dy na cji wy bor czej z
więk szo ścio wej na pro por cjo nal ną, czy też nie zmie ni sys -
te mu pre zy denc kie go na dwu izbo wą de mo kra cję ga bi ne to -
wo -par la men tar ną, czy li wła dzę „ko mi te tów”, któ ra bez
po czu cia od po wie dzial no ści bę dzie rzą dzi ła na szym kra jem.

No wa Kon sty tu cja mu si za bez pie czyć dwa pod sta wo we
wa run ki roz wo ju go spo dar cze go kra ju: po sza no wa nie praw
oso bi stych czło wie ka oraz nie do pusz cze nie do ja kiej kol wiek
gra bie ży wła sno ści pry wat nej lub pań stwo wej. No wa Kon -
sty tu cja przez ry go ry stycz ny roz dział wła dzy usta wo daw czej,
wy ko naw czej i są do wej, za bez pie czy Pol skę przed ra ko twór -
czą ko rup cją. In sty tu cja Skar bu Pań stwa ochro ni nasz kraj
przed zło dziej ską pry wa ty za cją i za ku sa mi re pry wa ty za cji
resz tek mie nia, któ re nam po zło dziej skich la tach obec nej
Kon sty tu cji zo sta ło.

Chy ba nikt dziś nie ma wąt pli wo ści, że przez ostat nie 16
lat Kon sty tu cja RP, opra co wa na pod prze wod nic twem Alek -
san dra Kwa śniew skie go, słu ży ła przede wszyst kim lu dziom
ta kim jak on. A to dla te go, że by ła ona za pla no wa na dla post -
ko mu ni stycz nej eli ty, któ ra nie zmien nie rzą dzi kra jem od
1944 ro ku. Dziś, po 17 la tach obo wią zy wa nia tej Kon sty tu -
cji, wy ła nia się ob raz kra ju znie wo lo ne go przez po li tycz nych
oku pan tów, któ rzy chcie li prze jąć Pol skę w swo je rę ce na
za wsze dla sie bie. Po wiem na wet, że wy ła nia się ustrój na
po do bień stwo obo zów pra cy, tyl ko par kan z dru tów kol cza -
stych zo stał za stą pio ny nie wi dzial nym dla oka, ale jak że re -
al nym i sku tecz nym mu rem bie dy. Do wo dem te go jest
kur cze nie się na sze go na ro du z po wo du an ty ro dzin nej po li -
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ty ki i przed wcze snej umie ral no ści. I uciecz ki za gra ni cę mło -
dych i wy kształ co nych Po la ków. Do dam jesz cze, że po czy -
na jąc od ro ku 1997, kie dy obec na Kon sty tu cja RP we szła w
ży cie, w po rów na niu do lat po przed nich nie na ro dzi ło się
oko ło 3 mi lio nów Po la ków. Ra zem oce niam stra tę lud no ści
na oko ło 7 mi lio nów oby wa te li, a dal sze mi lio ny we ge tu ją,
czy li po wo li wy mie ra ją z po wo du bie dy i bez ro bo cia. A mło -
dzi lu dzie li nie ją bez pra cy jak bez pań skie psy...

Ca ła na dzie ja na zmia nę sy tu acji jest w tym, że mło dzi
Po la cy na resz cie za czną wal czyć o swo je pod sta wo we pra -
wa, a fun da men tal nym pra wem jest Na ro do wa Kon sty tu cja
RP. Dla te go pro szę Was o po ra dy i kry ty kę wy żej opi sa nych
tez no wej Kon sty tu cji RP, aby Po la cy mie li ten do ku ment go -
to wy na czas zmia ny ustro ju. Mu si my zmie nić ustrój, któ ry
słu ży tyl ko ob cym nam kul tu ro wo lu dziom, któ rzy nas wy zy -
sku ją i trak tu ją nas z po gar dą i nie na wi ścią. Aby Pol ska, na -
sza oj czy zna, na resz cie sta ła się mat ką, a nie okrut ną
ma co chą!

Tak po wie dział 26. pre zy dent USA The odo re Ro ose velt
w 1926 ro ku:

Nie li czy się kry tyk lub gość, któ ry wska zu je pal cem, kie -
dy się po tknie ktoś sil ny lub gdy ktoś coś mógł zro bić le piej.
Po chwa ła na le ży się czło wie ko wi na are nie, któ ry ma twarz
po kry tą ku rzem, po tem i krwią, któ ry bo ha ter sko wal czy o
swo je ra cje i po peł nia licz ne błę dy, po nie waż nie ma wy sił -
ku bez błę dów, ale któ ry to sta le dą ży do ce lu, któ ry zna wiel -
ki en tu zjazm, wiel kie od da nie, któ ry się nie oszczę dza, któ ry
w naj lep szym przy pad ku zna try umf zwy cię stwa, a w naj gor -
szym przy pad ku, prze gra wiel kie wy zwa nie. Je go miej sce
ni gdy nie bę dzie po stro nie tych chłod nych i pło chli wych
dusz, któ re nie zna ją sma ku wiel kie go zwy cię stwa lub klę -
ski.
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Przy czy nek 24. Pro jekt Kon sty tu cji Rzecz -
po spo li tej Pol skiej

(Pro jekt 2013, wer sja H, 27 stycz nia 2013)

KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

My, Na ród Pol ski,
w ce lu umoc nie nia kra ju, ugrun to wa nia spra wie dli wo ści,

za pew nie nia ła du we wnętrz ne go i środ ków na wspól ną obro nę,
stwo rze nia wa run ków sprzy ja ją cych po wszech ne mu
do bro by to wi, za bez pie cze nia dla nas i dla po tom nych

bło go sła wień stwa wol no ści, usta na wia my i przyj mu je my tę oto
Kon sty tu cję Rzecz po spo li tej Pol ski. 

Kon sty tu cja jest wła sno ścią Na ro du i tyl ko Na ród 
mo że do ko nać jej zmia ny 

w dro dze re fe ren dum.

ARTYKUŁ I
§ 1. Su we re nem Rzecz po spo li tej Pol skiej jest Na ród Pol ski.
Na ród spra wu je swo ją wła dzę su we re na bez po śred nio po -
przez re fe ren da ogól no na ro do we i po śred nio po przez swych
wy bie ral nych przed sta wi cie li. Czyn ne pra wo wy bor cze po -
sia da każ dy oby wa tel, któ ry ukoń czył 18 lat.
§ 2. Ustrój po li tycz ny Rzecz po spo li tej Pol skiej opie ra się na
trój po dzia le i rów no wa dze wła dzy usta wo daw czej, wła dzy
wy ko naw czej i wła dzy są dow ni czej.
§ 3. Wła dzą usta wo daw czą jest Sejm Rzecz po spo li tej Pol -
skiej. Wła dzą wy ko naw czą jest Pre zy dent Rzecz po spo li tej
Pol skiej. Wła dzą są dow ni czą są są dy i try bu na ły.
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ARTYKUŁ II
§ 1. Wła dzą usta wo daw czą jest Sejm Rzecz po spo li tej Pol -
skiej.
§ 2. Wy bo ry do Sej mu są taj ne, bez po śred nie, rów ne i po -
wszech ne przy or dy na cji więk szo ścio wej w jed nej tu rze. Re -
je stra cja każ de go kan dy da ta jest na pod sta wie 1000
pod pi sów po par cia w każ dym okrę gu wy bor czym oraz opła -
ta  rów na prze cięt ne go wy na gro dze nia  mie sięcz ne go w go -
spo dar ce  na ro do wej . 
§ 3. Sejm skła dać się bę dzie z po słów wy bie ra nych co czte -
ry la ta, przy czym bier ne pra wo wy bor cze przy słu gu je
wszyst kim oby wa te lom, któ rzy w chwi li re je stra cji kan dy da -
tu ry ukoń czy li 25 lat oraz by li miesz kań ca mi da ne go okrę gu
wy bor cze go.
§ 4 Oby wa te le na tu ra li zo wa ni po sia da ją  bier ne pra wo wy -
bor cze do pie ro po 8 la tach re zy den cji w Pol sce. 
§ 5. Licz ba po słów do Sejm bę dzie po dzie lo na mię dzy wo -
je wódz twa w sto sun ku jed ne go po sła na 100.000 miesz kań -
ców; licz ba man da tów po sel skich zo sta nie usta lo na po
uwzględ nie niu licz by wszyst kich lu dzi ma ją cych czyn ne pra -
wo wy bor cze. Usta la się li mit dwóch ka den cji dla każ de go
po sła.
§ 6. Gdy w któ rym kol wiek okrę gu wy bor czym otwo rzy się
wa kat po sel ski, Pań stwo wa Ko mi sja Wy bor cza roz pi sze wy -
bo ry dla je go wy peł nie nia.
§ 7. Sejm do ko na wy bo ru Mar szał ka i in nych funk cjo na riu -
szy Izby; ona też bę dzie mia ła wy łącz ne pra wo sta wia nia w
stan oskar że nia za nad uży cia po peł nio ne w cza sie spra wo -
wa nia urzę du.
§ 8. W spra wie o nad uży cie po peł nio ne w związ ku ze spra -
wo wa niem urzę du Sejm mo że ska zać po sła tyl ko na usu nię -
cie z zaj mo wa ne go urzę du i po zba wie nie pra wa peł nie nia w
imie niu Rzecz po spo li tej Pol ski  ja kie go kol wiek urzę du ho no -
ro we go, po wier ni cze go lub od płat ne go; bę dzie po zba wio ny
man da tu po sel skie go i na mo cy pra wa po wszech ne go mo -
że  być po cią gnię ty do od po wie dzial no ści są do wej, są dzo -
ny i ska za ny.
§ 9. Sejm sta no wić bę dzie o pra wo moc no ści wy bo rów i o
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upraw nie niach swo ich człon ków. Qu orum sta no wić bę dzie
zwy kła więk szość człon ków Izby; na wet przy obec no ści
mniej niż po ło wy swo ich człon ków, mo że od ra czać se sję z
dnia na dzień i zmu szać nie obec nych człon ków do przy by -
cia na ob ra dy w ta ki spo sób i wy zna czać ta kie ka ry dys cy -
pli nar ne, ja kie uzna za wła ści we.
Sejm mo że usta lać re gu la min ob rad, ka rać człon ków za nie -
wła ści we za cho wa nie oraz więk szo ścią dwóch trze cich wy -
klu czyć człon ka ze swe go gro na.
Sejm pro wa dzić bę dzie dia riusz ob rad, któ ry okre so wo po -
da wa ny bę dzie do wia do mo ści pu blicz nej. W każ dej spra -
wie gło so wa nie bę dzie imien ne i wy ni ki ta kie go gło so wa nia
za miesz czo ne bę dą w dia riu szu.
Pod czas se sji Sej mu nie moż na od ro czyć po sie dze nia na
dłu żej niż trzy dni ani prze nieść ob rad gdzie in dziej niż miej -
sce za sia da nia Sej mu.
§ 11. Po sło wie po bie rać bę dą za swo ją służ bę okre ślo ne
usta wą wy na gro dze nie z bu dże tu Rzecz po spo li tej Pol ski.
Bę dą ko rzy stać z przy wi le ju nie ty kal no ści oso bi stej w okre -
sie uczest nic twa w se sji Izby oraz w dro dze na se sję i z po -
wro tem, z wy jąt kiem wy pad ków zdra dy, prze stęp stwa
po spo li te go lub za kłó ce nia spo ko ju pu blicz ne go; nie wol no
ich rów nież po cią gać do od po wie dzial no ści za prze mó wie -
nia wy gło szo ne pod czas ka den cji Sej mu.
§ 12. Przez ca ły czas trwa nia man dat po sło wie nie mo gą być
po wo ły wa ni na ja kie kol wiek urzę dy pań stwo we ani na ta kie,
za spra wo wa nie któ rych pod wyż szo no w tym okre sie wy na -
gro dze nie; w okre sie spra wo wa nia pań stwo wych funk cji
urzę do wych żad na oso ba nie mo że być po słem na Sejm.
§ 13. We wszyst kich usta wach skar bo wych i roz po rzą dze -
niach wy ko naw czych ini cja ty wa na le żeć bę dzie do Sej mu,
któ ry wy ło ni z sie bie sta łą Ko mi sję Fi nan so wą w licz bie 12
osób w ce lu opra co wy wa nia pro jek tów ustaw i roz po rzą -
dzeń. Pre zy den to wi przy słu gu je pra wo wno sze nia al bo apro -
bo wa nia po pra wek tak jak przy in nych usta wach. Pro jek ty
ustaw i roz po rzą dzeń apro bu je Sejm, a w przy pad ku za cią -
ga nia no wych zo bo wią zań fi nan so wych  i po ży czek kre dy -
to wych Na ród w Re fe ren dum ogól no na ro do wym.
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§ 14. Sejm za zgo dą Na ro du wy ra żo ną w re fe ren dum, mo -
że za twier dzić emi sję pie nią dza przez Na ro do wy Bank Pol -
ski na ce le in we sty cyj ne, któ re ma ją po kry cie na ro do wej
hi po te ki.
§ 15. Mi ni ster stwo Skar bu Pań stwa od po wia da za ma ją tek
na ro do wy i co ro ku w swo im ra por cie przed sta wia Sej mo wi
do ak cep ta cji spra woz da nie ze sta nu Skar bu Pań stwa.
§ 16. Każ dy pro jekt usta wy uchwa lo ny przez Sejm na bie rze
mo cy praw nej do pie ro po przed sta wie niu Pre zy den to wi Pol -
ski, je go pod pi sie i zwro cie Sej mo wi. Pro jekt usta wy nie pod -
pi sa ny Pre zy dent ode śle wraz ze swo imi za strze że nia mi do
Sej mu któ ry wcią gnie za strze że nia do swo je go dia riu sza i
przy stą pi do ich roz pa trze nia. Po roz wa że niu przez Sejm za -
strze żeń Pre zy den ta, pro jekt usta wy dla jej waż no ści wy ma -
gać bę dzie więk szo ści dwóch trze cich gło sów. W ta kich
wy pad kach gło so wa nie bę dzie imien ne i jaw ne, a na zwi ska
wraz gło sa mi za i prze ciw zo sta ną uwi docz nio ne w dia riu -
szu Sej mu. Pre zy dent ma 10 dni ro bo czych na zwrot pro jek -
tu usta wy, je że li nie zwró ci w tym ter mi nie pro jekt sta je się
usta wą. W przy pad kach spor nych Pre zy dent lub Sejm mo -
gą zwróć się o de cy zję do Na ro du roz pi su jąc Re fe ren dum,
któ re go wy nik bę dzie roz strzy gał spór.
§ 17. Wszel kie roz po rzą dze nia, re zo lu cje lub uchwa ły wy -
ma ga ją ce zgo dy Sej mu (z wy jąt kiem uchwał o od ro cze niu
se sji) win ny być przed sta wio ne Pre zy den to wi Pol ski; za nim
wej dą one w ży cie, mu szą uzy skać zgo dę Pre zy den ta, a w
ra zie od mo wy z je go stro ny mu szą być po now nie uchwa lo -
ne więk szo ścią dwóch trze cich gło sów, zgod nie z po sta no -
wie nia mi i prze pi sa mi do ty czą cy mi pro jek tów ustaw.
§ 18. Zgro ma dze nie przez oby wa te li co naj mniej 500 000

pod pi sów pod okre ślo nym za gad nie niem wy ma ga ją cym
zmia ny usta wo wej ob li gu je Pre zy dium Sej mu do wnie sie nia
pro jek tu usta wy, uwzględ nia ją ce go to za gad nie nie, pod ob -
ra dy Sej mu w ter mi nie 30 dni li cząc od da ty zło że nia wnio -
sku wraz z pod pi sa mi w Sej mie.
§ 19. Sejm bę dzie miał pra wo:

• na kła dać i ścią gać po dat ki, cła, opła ty i ak cy zy, spła cać
dłu gi, sta no wić w spra wach obro ny i po wszech ne go do bra
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Pol ski. Wszyst kie jed nak po dat ki, opła ty i ak cy zy ma ją być
jed no li te na ca łym ob sza rze Rzecz po spo li tej Pol ski;

• re gu lo wać ob rót han dlo wy z ob cy mi pań stwa mi; 
• usta na wiać jed no li te prze pi sy na tu ra li za cyj ne oraz jed -

no li te dla ca łe go ob sza ru Rze czy po spo li tej Pol ski prze pi sy
o ban kruc twie; 

• mia no wać pre ze sów: Pań stwo wej Ko mi sji Wy bor czej,
Naj wyż szej Izby Kon tro li oraz człon ków Try bu na łu Kon sty -
tu cyj ne go. 

• Emi to wać pol ską wa lu tę na za sa dzie mo no po lu emi syj -
ne go, do ty czy to wszel kich środ ków roz li cze nio wych: dru ku
bank no tów,  bi cia  mo ne ty,  i kre acji pie nią dza elek tro nicz -
ne go. Emi sja na ro do wej wa lu ty po zwo li re gu lo wać jej war -
tość zgod nie z po trze ba mi spo łecz ny mi i na za sa dzie
pa ry te tu go spo dar cze go pie nią dza. 

• wy mie rzać ka ry za pod ra bia nie pa pie rów war to ścio wych
i mo ne ty obie go wej Rzecz po spo li tej Pol ski, oraz emi sję/kre -
ację elek tro nicz nych środ ków roz li cze nio wych, (do mi nu ją -
cych obec nie w go spo dar ce).

• po dej mo wać uchwa ły w spra wie za kła da nia urzę dów
pocz to wych i sie ci dróg; 

• po pie rać po stęp na uk i sztuk uży tecz nych przez pro jek -
ty uchwał i roz po rzą dzeń opra co wy wa nych przez sta łą, sej -
mo wą Ko mi sję Edu ka cji Na ro do wej. Opie ką ko mi sji bę dą
ob ję te tak że na ro do we środ ki prze ka zu in for ma cji, pro gra -
my ra dio we i te le wi zyj ne, sieć In ter net wraz z za bez pie cze -
niem praw au tor skich i praw do wy na laz ków; 

• okre ślać prze stęp stwa do ko ny wa ne na mo rzu oraz
prze stęp stwa prze ciw pra wu mię dzy na ro do we mu i wy zna -
czać ka ry; 

• wy po wia dać woj ny oraz sta no wić w spra wach oku pa cji
na lą dzie  i na mo rzu; 

• wy sta wiać i utrzy my wać woj sko, z tym że bu dżet uchwa -
la ny na ten cel nie mo że obej mo wać dłuż sze go okre su niż
dwa la ta;

• wy sta wiać i utrzy my wać ma ry nar kę wo jen ną i lot nic two
• usta na wiać za sa dy do wo dze nia oraz re gu la mi ny dla sił

lą do wych, lot ni czych i mor skich; 
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• po wo ły wać po li cję w ce lu wy mu sze nia po słu chu dla
praw Rze czy po spo li tej Pol ski, uśmie rze nia po wstań i od pie -
ra nia na jaz dów; 

• dbać o or ga ni za cję, uzbro je nie i wy szko le nie woj ska i
po li cji oraz spra wo wać wła dzę nad ni mi wła dzę; 

• sta no wić wszyst kie bez wy jąt ku usta wy dla ob sza ru o
bo ku nie dłuż szym niż dwa dzie ścia ki lo me trów, któ ry mo że
stać się sie dzi bą rzą du Rzecz po spo li tej Pol ski, oraz spra wo -
wać ana lo gicz ną wła dzę nad każ dym miej scem, za ku pio nym
za zgo dą wła dzy usta wo wej, w któ rym ono się znaj du je, pod
bu do wę for tów, ma ga zy nów, ar se na łów, stocz ni i in nych uży -
tecz nych bu dyn ków; 

• oraz sta no wić wszel kie usta wy po trzeb ne i wła ści we do
wy ko na nia wy żej wy szcze gól nio nych oraz in nych upraw nień
prze ka za nych na mo cy tej Kon sty tu cji rzą do wi Rzecz po spo -
li tej Pol ski, któ re mu kol wiek de par ta men to wi lub urzęd ni ko -
wi naj wyż sze go szcze bla w da nej dzie dzi nie.

§ 20. Przy wi lej Ha be as Cor pus nie mo że ulec za wie sze niu,
chy ba że w wy pad ku re be lii lub in wa zji wy ma gać te go bę dą
wzglę dy bez pie czeń stwa pu blicz ne go. To zna czy, że ża den
oby wa tel nie mo że być wię zio ny dłu żej niż 3 dni bez po sta -
no wie nia są du.
§ 21. Nikt nie bę dzie po cią ga ny do od po wie dzial no ści za
zbrod nię głów ną lub in ne hań bią ce prze stęp stwo bez za le -
ce nia lub po sta wie nia w stan oskar że nia; prze pis ten nie do -
ty czy człon ków woj ska, ma ry nar ki wo jen nej ani mi li cji,
bę dą cej w służ bie czyn nej pod czas woj ny lub za gro że nia pu -
blicz ne go. Nie wol no też tej sa mej oso by są dzić ani na ra żać
na ka rę śmier ci lub ka rę cie le sną dwu krot nie za to sa mo
prze stęp stwo; ani też nie wol no wy ma gać od oskar żo ne go
w spra wie kar nej by świad czył prze ciw ko so bie, ani po zba -
wiać go ży cia, wol no ści lub mie nia ina czej niż w dro dze czy -
nią cej za dość istot nym wy ma ga niom spra wie dli wo ści. Nie
wol no też prze jąć pry wat nej wła sno ści na uży tek pu blicz ny
bez wy ro ku Są du.
§ 22. We wszyst kich spra wach kar nych oskar żo ne mu przy -
słu gu je pra wo do szyb kiej i jaw nej roz pra wy przed bez stron -

198



ną ła wą przy się głych w tym wo je wódz twie, w któ rym prze -
stęp stwo zo sta ło po peł nio ne, przy czym okręg ma być
uprzed nio praw nie usta lo ny. Oskar żo ne go na le ży po uczyć
o cha rak te rze i przy czy nie oskar że nia, po sta wić go wo bec
świad ków oskar że nia, w ra zie po trze by pod przy mu sem
spro wa dzić świad ków świad czą cych na je go ko rzyść i za -
pew nić mu obroń cę.
§ 23. Nie bę dzie na ru sza ne pra wo lu dzi do bez pie czeń stwa
oso bi ste go, nie ty kal no ści miesz ka nia, do ku men tów i ru cho -
mo ści, oraz za pew nia ją ce ochro nę przed nie uza sad nio ny mi
re wi zja mi i se kwe stra mi. Na kaz wstę pu do miej sca za miesz -
ka nia,  re wi zji lub aresz to wa nia lub pod słu chu mo że być wy -
da ny je dy nie przez sąd na pod sta wie uza sad nio ne go
po dej rze nia, po par te go przy się gą lub oświad cze niem, przy
czym do kład nie mu si być wy mie nio ne miej sce re wi zji oraz
oso by i rze czy, któ re ma ją być ob ło żo ne aresz tem.
§ 24. W cza sie po ko ju woj sko nie bę dzie kwa te ro wa ne w
żad nym do mu bez zgo dy wła ści cie la, a w cza sie woj ny też
tyl ko w spo sób pra wem okre ślo ny.
§ 25. Nie bę dą sta no wio ne pra wa wy mie rzo ne prze ciw ko
jed nost kom ani pra wa ex post fac to.
§ 26. Sejm nie mo że sta no wić ustaw wpro wa dza ją cych re li -
gię al bo za bra nia ją cych swo bod ne go wy ko ny wa nia prak tyk
re li gij nych; ani ustaw ogra ni cza ją cych wol ność sło wa lub
pra sy, al bo na ru sza ją cych pra wo do spo koj ne go od by wa nia
ze brań i wno sze nia do są du lub rzą du pe ty cji o na pra wę
krzywd.
§ 27. Wy dat ko wa nie pie nię dzy z bu dże tu pań stwa i Skar bu
Pań stwa   na stę pu je na pod sta wie pre li mi na rzy uchwa lo nych
z mo cą usta wy przez Sejm.  Sejm ma pra wo uchwa lić do -
dat ko we wy dat ki w każ dej chwi li. W przy pad ku za cią ga nia
no wych zo bo wią zań mu si to być po prze dzo ne de cy zją oby -
wa te li w Re fe ren dum ogól no na ro do wym . Spra woz da nia z
do cho dów i wy dat ków pań stwo wych bę dą ogła sza ne kwar -
tal nie.
§ 28. Żad nej oso bie pia stu ją cej ja ki kol wiek urząd z ra mie nia
Rzecz po spo li tej Pol skiej, od płat ny lub po wier ni czy, nie wol -
no bę dzie bez zgo dy Sej mu przyj mo wać da rów, pie nię dzy,

199



urzę du lub ty tu łu od przed sta wi cie li ja kie go kol wiek ob ce go
pań stwa.

ARTYKUŁ III
§ 1. Wła dza wy ko naw cza na le żeć bę dzie do Pre zy den ta
Rzecz po spo li tej Pol skiej. Bę dzie on spra wo wał urząd przez
okres pię ciu lat i wraz z Wi ce pre zy den tem, wy bra nym na ten
sam okres. Wa run kiem re je stra cji kan dy da ta na Pre zy den ta
ra zem z kan dy da tem na Wi ce pre zy den ta jest ze bra nie
100,000 pod pi sów od oby wa te li oraz opła ta  rów na prze cięt -
ne go wy na gro dze nia  mie sięcz ne go w go spo dar ce  na ro do -
wej . 
§ 2. Pre zy den tem oraz Wi ce pre zy den tem mo że zo stać oso -
ba, któ ra jest oby wa te lem Pol ski uro dzo nym w tym pań stwie,
któ ra ukoń czy ła trzy dzie ści pię ciu lat ży cia i jest sta łym
miesz kań cem Rzecz po spo li tej Pol skiej. 
§ 3. Wy bo ry pre zy denc kie są taj ne, bez po śred nie, rów ne i
po wszech ne przy wy bor czej or dy na cji więk szo ścio wej w jed -
nej lub dwóch tu rach.
§ 4. Pre zy dent jest sze fem rzą du Rzecz po spo li tej Pol skiej.
Po wo łu je rząd i mia nu je  mi ni strów każ de go re sor tu, za ak -
cep ta cją Sej mu. Człon ka mi  rzą du nie mo gą być po sło wie
na Sejm.
§ 5. Pre zy dent jest Wo dzem Na czel nym wszyst kich sił zbroj -
nych  Rzecz po spo li tej Pol skiej oraz po li cji w przy pad ku po -
wo ła nia jej do czyn nej służ by na rzecz Rzecz po spo li tej
Pol skiej; mo że on zwo ły wać po sie dze nia Ra dy Bez pie czeń -
stwa Na ro do we go; mo że on żą dać od kie row ni ków de par ta -
men tów rzą do wych pi sem nej opi nii we wszyst kich spra wach
na le żą cych do kom pe ten cji tych urzę dów; Pre zy dent ma pra -
wo za wie sza nia lub da ro wa nia ka ry za prze stęp stwa, z wy -
jąt kiem zdra dy prze ciw Pol sce w cza sie spra wo wa nia
urzę du.
§ 6. Pre zy dent za rzą dza re fe ren dum ogól no na ro do we na
wnio sek 500.000 oby wa te li. Wy ni ki re fe ren dum są obo wią -
zu ją ce.
§ 7. Sejm wy zna czy ter min wy bo rów z  co naj mniej 60-cio
dnio wym wy prze dze niem.
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§ 8. W przy pad ku zdję cia Pre zy den ta z urzę du przez Sejm
lub wsku tek je go śmier ci, ustą pie nia al bo nie zdol no ści do
wy ko ny wa nia obo wiąz ków te go urzę du, wła dzę i obo wiąz ki
Pre zy den ta przej mie Wi ce pre zy dent; Sejm wy zna czy w dro -
dze usta wy oso bę upo waż nio ną do prze ję cia urzę du Pre zy -
den ta w przy pad ku usu nię cia z urzę du, śmier ci, ustą pie nia
lub nie zdol no ści do wy ko ny wa nia obo wiąz ków za rów no
przez Pre zy den ta, jak i Wi ce pre zy den ta; wy zna czo na przez
Sejm oso ba bę dzie peł nić te obo wiąz ki do cza su usta nia nie -
zdol no ści lub wy bo ru no we go Pre zy den ta.
§ 9. W okre ślo nych ter mi nach Pre zy dent bę dzie otrzy my wał
za swo ją służ bę wy na gro dze nie, któ re w okre sie je go ka den -
cji nie ule gnie zwięk sze niu ani zmniej sze niu; w okre sie spra -
wo wa nia urzę du Pre zy dent nie bę dzie po za tym otrzy my wał
żad ne go in ne go wy na gro dze nia.
§ 10. Przed ob ję ciem urzę du Pre zy dent zło ży na stę pu ją cą
przy się gę lub oświad cze nie w miej sce przy się gi: „Przy się -
gam uro czy ście, że bę dę wier nie wy ko ny wał obo wiąz ki Pre -
zy den ta Rzecz po spo li tej Pol skiej oraz że zro bię wszyst ko co
jest w mej mo cy, aby do cho wać, strzec i bro nić Kon sty tu cji
Rzecz po spo li tej Pol skiej. Tak mi do po móż Bóg”.
§ 11. Pre zy dent ma pra wo, w po ro zu mie niu z Sej mem i za
zgo dą dwóch trze cich obec nych na po sie dze niu po słów, za -
wie rać trak ta ty; w po ro zu mie niu i za zgo dą po słów bę dzie
mia no wał am ba sa do rów, mi ni strów peł no moc nych i kon su -
lów, sę dziów Są du Naj wyż sze go oraz wszyst kich in nych
urzęd ni ków Pol skie, spo sób po wo ły wa nia któ rych nie zo stał
w tej Kon sty tu cji usta lo ny ina czej lub zo sta nie usta lo ny w
dro dze usta wy; Sejm mo że jed nak w dro dze usta wy przy -
znać pra wo mia no wa nia urzęd ni ków niż szych szcze bli - je -
śli uzna to za wła ści we - Pre zy den to wi, są dom,
pro ku ra to rom lub kie row ni kom de par ta men tów.
Pre zy dent bę dzie miał pra wo ob sa dza nia wszyst kich wa ka -
tów po wsta łych pod czas przerw w ob ra dach Sej mu; no mi -
na cje te wy ga sną z koń cem naj bliż szej se sji Sej mu.
§ 12. Pre zy dent bę dzie dwa ra zy w ro ku in for mo wał Sejm o
sta nie spraw pań stwa i bę dzie przed kła dał Sej mo wi do roz -
pa trze nia pro po zy cje dzia łań, któ rych pod ję cie uzna za ko -

201



niecz ne i wła ści we; w wy jąt ko wych przy pad kach bę dzie miał
pra wo zwo ły wać se sję Sej mu, a w przy pad ku bra ku po ro zu -
mie nia mię dzy ni mi co do ter mi nu od ro cze nia ob rad, bę dzie
miał pra wo zde cy do wać o ter mi nie od ro cze nia; bę dzie przyj -
mo wał am ba sa do rów i mi ni strów peł no moc nych; bę dzie czu -
wał nad wier nym prze strze ga niem pra wa i bę dzie mia no wał
wszyst kich urzęd ni ków Rzecz po spo li tej Pol ski. 
§ 13. Pre zy dent, Wi ce pre zy dent i każ dy urzęd nik pań stwo -
wy bę dą zdję ci z urzę du więk szo ścią 7/8 gło sów w Sej mie
lub przez po sta no wie nie Są du Naj wyż sze go w przy pad ku
po sta wie nia ich w stan oskar że nia za nad uży cia po peł nio ne
w cza sie spra wo wa nia urzę du oraz w przy pad ku ska za nia
za zdra dę, prze kup stwo lub in ne prze stęp stwa. 

ARTYKUŁ IV
§ 1. Wła dzę są do wą w Rzecz po spo li tej Pol skiej spra wo wać
bę dzie Sąd Naj wyż szy oraz Są dy Wo je wódz kie i Po wia to -
we. Sę dzio wie Są du Naj wyż sze go w skła dzie dwu na sto oso -
bo wym i są dów niż szych in stan cji bę dą w okre ślo nych
ter mi nach otrzy my wać za swo ją służ bę wy na gro dze nie, któ -
re w okre sie spra wo wa nia przez nich urzę du nie ule gnie
zmniej sze niu. Sę dzio wie Są du naj wyż sze go bę dą mia no wa -
ni przez Pre zy den ta z za twier dze niem przez Sejm. Sę dzio -
wie Śą dów Wo je wódz kich bę dą wy bie ra ni w swo ich
wo je wódz twach więk szo ścią gło sów w cza sie wy bo rów do
Sej mu. Sę dzio wie są dów po wia to wych bę dą mia no wa ni
przez Sąd Wo je wódz ki z za twier dze niem przez Sąd Naj wyż -
szy. Sę dzio wie bę dą mo gli być usu wa ni ze sta no wisk ze
skut kiem na tych mia sto wym, za ła ma nie pra wa i ra żą cą nie -
kom pe ten cję, przez Sejm więk szo ścią 2/3 gło sów, na wnio -
sek Pre zy den ta lub wnio sek pod pi sa ny przez 100 000
oby wa te li.
§ 2. Wła dza są do wa roz cią ga się na wszyst kie kwe stie praw -
ne, któ re mo gą się wy ło nić w związ ku z tre ścią Kon sty tu cji,
praw obo wią zu ją cych w Pol sce oraz trak ta tów za war tych
przez Pol skę i tych, któ re bę dą za war te przez nie w przy -
szło ści; wła dza są do wa roz cią gać się bę dzie na wszyst kie
spra wy do ty czą ce am ba sa do rów, in nych mi ni strów peł no -
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moc nych i kon su lów; 
§ 3. Wła dza są do wa roz cią ga się na wszyst kie spra wy pra -
wa mor skie go; na spo ry, w któ rych Pol ska bę dzie stro ną; na
spo ry po mię dzy dwo ma lub wię cej wo je wódz twa mi, na spo -
ry po mię dzy oby wa te la mi  oraz po mię dzy Pol ską lub je go
oby wa te la mi a pań stwa mi ob cy mi, ich oby wa te la mi lub pod -
da ny mi.
§ 4. We wszyst kich spra wach do ty czą cych am ba sa do rów,
mi ni strów peł no moc nych i kon su lów, oraz w spra wach, w
któ rych stro ną bę dzie rząd, wła ści wą in stan cją bę dzie Sąd
Naj wyż szy. We wszyst kich in nych wy mie nio nych wy żej spra -
wach Sąd Naj wyż szy bę dzie in stan cją od wo ław czą, z wy jąt -
kiem tych spraw, co do któ rych Sejm po sta no wi ina czej,
usta la jąc od po wied nie prze pi sy.
§ 5. We wszyst kich spra wach kar nych, z wy jąt kiem tych, któ -
re wnie sio no w związ ku z po peł nie niem nad użyć w okre sie
spra wo wa nia urzę du, prze wód są do wy bę dzie się od by wał
przed ła wą przy się głych w tym wo je wódz twie, w któ rym
prze stęp stwo zo sta ło po peł nio ne; jed nak że je śli prze stęp -
stwo zo sta nie po peł nio ne na ob sza rze nie na le żą cym do
żad ne go z wo je wództw, pro ces od bę dzie się w miej scu lub
miej scach usta lo nych przez Sejm.
§ 6. Za zdra dę prze ciw Rzecz po spo li tej Pol skiej uwa żać się
bę dzie wszczę cie prze ciw niej woj ny lub re be lii lub sprzy -
mie rze nie się z ob cym pań stwem, udzie la nie im po mo cy i
po par cia w spra wach woj sko wych, po li tycz nych lub go spo -
dar czych oraz dzia ła nia zmie rza ją ce do po zba wie nia, czy
też za mia ny w au to no mię, w ja kim kol wiek stop niu, su we ren -
no ści Na ro du Pol skie go.

ARTYKUŁ V
§ 1. Wła dza pro ku ra tor ska bę dzie usta no wio na na tych sa -
mych za sa dach co wła dza są do wa.
§  2. Wła dzę pro ku ra tor ską w Rzecz po spo li tej Pol skiej spra -
wo wać bę dzie Pro ku ra tu ra Ge ne ral na oraz Pro ku ra tu ry Wo -
je wódz kie i Pro ku ra tu ry Po wia to we oraz Pro ku ra to ria
Ge ne ral na Skar bu Pań stwa. 
§ 3. Pro ku ra to rzy Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej w skła dzie dwu -
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na sto oso bo wym, pro ku ra tu ry niż szych in stan cji i Pro ku ra to -
rii Ge ne ral nej Skar bu Pań stwa bę dą okre ślo nych ter mi nach
otrzy my wać za swo ją służ bę wy na gro dze nie, któ re w okre -
sie spra wo wa nia przez nich urzę du nie ule gnie zmniej sze -
niu. 
§ 4. Pro ku ra to rzy Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej bę dą mia no wa ni
przez Pre zy den ta z za twier dze niem przez Sejm. Pro ku ra to -
rzy Wo je wódz cy bę dą wy bie ra ni w swo ich wo je wódz twach
więk szo ścią gło sów w cza sie wy bo rów do Sej mu. Pro ku ra -
to rzy okrę gów po wia to wych bę dą mia no wa ni przez Sąd Wo -
je wódz ki z za twier dze niem przez pro ku ra to rów Pro ku ra tu ry
Ge ne ral nej.  Pro ku ra to rzy mo gą być usu wa ni ze swo ich sta -
no wisk ana lo gicz nie jak sę dzio wie.
§ 5. Dla szcze gól nej ochro ny mie nia Skar bu Pań stwa po wo -
łu je się Pro ku ra to rię Ge ne ral ną Skar bu Pań stwa.  Pro ku ra -
to rzy Pro ku ra to rii Ge ne ral nej bę dą mia no wa ni przez
Pre zy den ta z za twier dze niem przez Sejm.

ARTYKUŁ VI
Ile kroć dwie trze cie człon ków po słów uzna to za po trzeb ne,
Sejm bę dzie pro po no wał po praw ki do tej Kon sty tu cji, al bo
na żą da nie Pre zy den ta zwo ła zgro ma dze nie, któ re go za da -
niem bę dzie pro jekt po pra wek; w obu przy pad kach po praw -
ki sta ną się waż ną pod każ dym wzglę dem czę ścią tej
Kon sty tu cji, je śli zo sta ną ra ty fi ko wa ne przez ogól no na ro do -
we re fe ren dum.

ARTYKUŁ VII
§ 1. Tyl ko i wy łącz nie pań stwo we dłu gi le gal ne, uczci we i
uza sad nio ne bę da obo wią zu ja ce i uzna ne za ta ko we przez
Spe cjal ną Ko mi sję Lu stra cyj ną po wo ła ną przez Sejm wy bra -
ny przy tej Kon sty tu cji. 
§ 2. Ni niej sza Kon sty tu cja Rzecz po spo li tej Pol skiej i wszel -
kie usta wy, któ re na jej pod sta wie zo sta ną uchwa lo ne, oraz
wszyst kie trak ta ty za rów no już ist nie ją ce, jak i za wie ra ne w
przy szło ści przez Rzecz po spo li tą Pol ską, o ile bę dą zgod ne
z Kon sty tu cją Rze czy po spo li tej Pol skiej, sta no wić bę dą naj -
wyż sze pra wo dla ca łe go pań stwa i obo wią zy wać bę dą sę -
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dziów na jej te ry to rium.
§ 3. Wi ce pre zy dent i po sło wie Sej mu, o któ rych by ła mo wa
po wy żej oraz wszy scy urzęd ni cy, sę dzio wie i pro ku ra to rzy
Rzecz po spo li tej Pol skiej bę dą przed ob ję ciem urzę du skła -
da li przy się gę ana lo gicz ną do przy się gi pre zy denc kiej. 

ARTYKUŁ VIII
§ 1. Ra ty fi ka cja zwy kłą więk szo ścią gło sów w ogól no pol skim
re fe ren dum wy star czy do wej ścia w ży cie tej Kon sty tu cji.
§ 2. Ka den cja Pre zy den ta i Wi ce pre zy den ta upły wa w po łu -
dnie dnia 20 grud nia, a ka den cja po słów do Sej mu w po łu -
dnie dnia 3 li sto pa da te go ro ku, w któ rym ka den cja
upły nę ła by; w po wyż szych ter mi nach roz po czy na się na -
stęp na ka den cja. 
§ 3. Je że li by w cza sie, wy zna czo nym ja ko po czą tek ka den -
cji Pre zy den ta, Pre zy dent -elekt już nie żył, wów czas Pre zy -
den tem zo stał by Wi ce pre zy dent -elekt. Je że li by Pre zy dent
nie zo stał wy bra ny przed ter mi nem wy zna czo nym ja ko po -
czą tek je go ka den cji, al bo je że li by Pre zy dent -elekt nie od -
po wia dał wy mo gom prze pi sa nym dla Pre zy den ta, wów czas
obo wiąz ki je go przej mu je Wi ce pre zy dent -elekt do cza su
usta le nia Pre zy den ta, od po wia da ją ce go tym wy mo gom.
Sejm mo że w dro dze usta wy okre ślić, kto i w ja kim try bie ob -
ra ny przej mu je obo wiąz ki Pre zy den ta, w ra zie gdy ani Pre -
zy dent -elekt, ani Wi ce pre zy dent -elekt nie od po wia da
prze pi sa nym wy mo gom. Oso ba ta peł ni wów czas obo wiąz -
ki, do pó ki nie zo sta nie usta lo ny Pre zy dent lub Wi ce pre zy -
dent, od po wia da ją cy prze pi sa nym wy mo gom. 
§ 4. We wszyst kich wy bo rach - pre zy denc kich, sej mo wych i
sa mo rzą do wych, obo wią zu je or dy na cja więk szo ścio wa w
jed no man da to wych okrę gach wy bor czych, przy czym dwie
tu ry wy bor cze wy stę pu ją tyl ko w wy bo rach pre zy den ta, je śli
ża den kan dy dat nie uzy ska w pierw szej tu rze po nad 50%
gło sów wy bor czych.
§ 5. Li cze nie gło sów wy bor czych oraz wpro wa dze nie da nych
do kom pu te rów od by wa się tyl ko w obec no ści mę żów za ufa -
nia, zgło szo nych przez każ dą z par tii po li tycz nych czy też
osób bio rą cych udział w wy bo rach.
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§ 6. Par tie po li tycz ne mo gą być fi nan so wa ne tyl ko przez
oby wa te li Rzecz po spo li tej Pol skiej z ogra ni cze niem do su -
my okre ślo nej przez Pań stwo wą Ko mi sję Wy bor czą. Po nie -
sio ne przez Ko mi te ty Wy bor cze wy dat ki nie zo sta ną
zwró co ne bez wzglę du na  ich wy so kość i wy nik wy bo rów.    
§ 7.  Kam pa nię wy bor czą na trzy mie sią ce przed da tą wy -
bo rów or ga ni zu je i fi nan su je  z bu dże tu pań stwa Na ro do wy
Ko mi tet Wy bor czy, stwa rza jąc rów ne szan se w do stę pie do
me diów (pra sa, ra dio i te le wi zja) dla wszyst kich za re je stro -
wa nych Ko mi te tów wy bor czych. 
§ 8.  W cza sie kam pa nii wy bor czej za ka za ne jest fi nan so -
wa nie Ko mi te tów Wy bor czych oraz pro wa dze nie kam pa nii
wy bor czej po za  pro gra mem usta lo nym przez Na ro do wy Ko -
mi tet Wy bor czy. Zła ma nie te go za ka zu skut ku je skre śle niem
da ne go Ko mi te tu Wy bor cze go z li sty za re je stro wa nych ko -
mi te tów bio rą cych udział w kam pa nii wy borc czej. 

Za twier dzo ne na pod sta wie więk szo ści gło sów w Kra jo wym
Re fe ren dum z dnia 16-go czerw ca 2013 ro ku
Prze wod ni czą cy Pań stwo wej Ko mi sji Wy bor czej:
Skład Pań stwo wej Ko mi sji Wy bor czej:
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Przyczynek 25. Wolny wybór przyszłości

Isto ta wy bo rów po le ga na tym, że gło su jąc na swo je -
go kan dy da ta, lu dzie gło su ją na sie bie

Kie dyś z wiel ką za zdro ścią oglą da łem w te le wi zji go dzin -
ny re por taż o po ko jo wej zmia nie wła dzy w Ser bii, kła dą cej
kres re żi mo wi post ko mu ni sty Slo bo da na Mi lo sze vi cia. Jed -
ne go dnia lu dzie spon ta nicz nie po szli pod serb ski par la ment,
któ re go bu dy nek był chro nio ny przez szczel ny kor don uzbro -
jo nej po li cji. Żół wie wy glą da li groź nie i po waż nie, go to wi bro -
nić bu dyn ku si łą. Ale lu dzie sta le nad cho dzi li. A kie dy przy był
ich pierw szy mi lion, po li cja zde cy do wa ła się opu ścić te ren
wo kół bu dyn ku i spo koj nie ode szła. Po li cja nie wie dzia ła, że
na stęp ny mi lion Ser bów był już w dro dze do par la men tu. De -
cy zja po li cji o za prze sta niu chro nie nia bu dyn ku par la men tu
by ła na wskroś ra cjo nal na. Lu dzie po ka za li, że ma ją si łę, i
roz wa li li par la ment, któ ry im nie słu żył. Ser bia zy ska ła szan -
sę na de mo kra cję i stwo rze nie no wych wa run ków roz wo ju
swe go kra ju.

To jest tak że nie zbęd ne w Pol sce. W Pol sce nie ma de -
mo kra cji. W Pol sce jest fa sa do wa i fik cyj na de mo kra cja. Dla -
te go Pol sce jest nie zbęd ny marsz mi lio nów Po la ków na
par la ment, po to aby do pro wa dzić do wol nych wy bo rów. Aby
wy bo ry do Sej mu w Pol sce by ły wol ne, mu szą być bez po -
śred nie, a nie pro por cjo nal ne. Tak jak w Ka na dzie. Tak jak
w Wiel kiej Bry ta nii. Tak jak w USA. Tak jak we Fran cji. To od -
su nie od wła dzy par tyj nych ma fio sów z dra pież nych par tii
po li tycz nych, ra zem z ich au to kra tycz ną men tal no ścią. To
po zwo li wy brać re pre zen tan tów na praw dę od po wie dzial nych
przed ludź mi za swo je miej sca w Sej mie i w Se na cie. To da
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no we mu rzą do wi au to ry tet i sza cu nek, aby utrzy mać pra wo -
rząd ność, gwa ran to wać pra wa jed nost ki i bro nić nas przed
dra pież ny mi prak ty ka mi grup mniej szo ścio wych. To po zwo li
na szej Oj czyź nie za cząć no we ży cie.

W Pol sce nie sza nu je się praw jed nost ki i to le ru je się gra -
bież cze prak ty ki grup mniej szo ścio wych przez to jed no sło -
wo – pro por cjo nal ne za miast bez po śred nie. Pro por cjo nal ne
wy bo ry do Sej mu po le ga ją bo wiem na tym, że gło su je się na
li sty kan dy da tów par tii po li tycz nych, wy bie ra jąc jed ne go z
nich. Ty le, że ci kan dy da ci są już wy bra ni na te li sty przez
po li tycz nych ma fio sów par tyj nych. I nikt, ko go ci ma fio si nie
za ak cep tu ją, do Sej mu się nie do sta nie. A więc po pierw sze,
wy bor cy gło su ją na już wy bra nych, a po dru gie, nikt z nich
sa mo dziel nie wy star to wać nie mo że. Czy li fik cja de mo kra -
cji. Sko ro ja mu szę gło so wać na ko goś, ko go już ktoś in ny
wy brał, to nie ma de mo kra cji w Pol sce. Sko ro ja nie mo gę
sam wy star to wać w wy bo rach, lecz mu szę mieć zgo dę ma -
fio sów par tyj nych, to nie ma de mo kra cji w Pol sce. Jest tyl ko
fik cja de mo kra cji i fik cja wy bo rów de mo kra tycz nych. Po lak
w dzi siej szej Pol sce jest jak Mu rzyn ze sta nu Mis so uri na
po łu dniu Sta nów Zjed no czo nych w la tach 50. XX wie ku. Ni -
by mo że gło so wać, ale nie ma swo ich kan dy da tów. A sa me -
mu wy star to wać nie mo że.

W Pol sce wy bor cy nie zna ją z re gu ły swych kan dy da tów,
gdyż są za du że okrę gi wy bor cze. Są kil ku set ty sięcz ne. A i
kan dy da tów w każ dym okrę gu wy bor czym jest co naj mniej
stu kil ku dzie się ciu. Wy bor cy wie dzą o nich ty le, ile po wie dzą
im me dia. Gło su ją więc na me dial ne wi ze run ki par tii po li tycz -
nych i me dial ne wi ze run ki ma fio sów par tyj nych, uda ją cych
przy wód ców po li tycz nych Po la ków. To da je me diom w Pol -
sce nie spo ty ka ną w in nych kra jach wła dzę po li tycz ną. To da -
je dra pież nym gru pom mniej szo ścio wym, któ re kon tro lu ją
me dia czy tyl ko ma ją na nie naj więk szy wpływ, na cze le z
ży dow ską gru pą wła dzy, nie spo ty ka ną i nie kon tro lo wa ną
przez wy bor ców wła dzę po li tycz ną. A Pol ska jest ha nieb nie
na koń cu świa to wej li sty kra jów, je śli cho dzi o wol ność wy -
po wie dzi w pra sie, ra diu i te le wi zji.

W kon se kwen cji wy bra ni tak po sło wie nie są re pre zen -
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tan ta mi wy bor ców, ale re pre zen tan ta mi par tii po li tycz nych,
a fak tycz nie ma fio sów par tyj nych. Dla te go Po la cy nie ma ją
swo ich re pre zen tan tów w Sej mie. Dla te go wy bra ni przez
ma fio sów par tyj nych po sło wie nie re pre zen tu ją Po la ków.
Dla te go nie pla nu ją dla Pol ski przy szło ści. Dla te go rzą dzi w
pań stwie pry wa ta, ko rup cja i głu po ta. Dla te go w Pol sce nie
sza nu je się praw jed nost ki i to le ru je się gra bież cze prak ty ki
grup mniej szo ścio wych.

W Ka na dzie, aby zo stać po słem w wy bo rach fe de ral nych
(są jesz cze wy bo ry pro win cjo nal ne i lo kal ne), trze ba zgło sić
się oso bi ście w biu rze wy bor czym jed ne go z 308 jed no man -
da to wych okrę gów wy bor czych. Tam kan dy dat skła da
oświad cze nie, że chce kan dy do wać. To oświad cze nie po -
świad cza świa dek kan dy da ta oraz mu si oświad czyć pod
przy się gą, że zna kan dy da ta, był świad kiem je go oświad -
cze nia i kan dy dat ma pra wa wy bor cze. Do po świad cze nia
do łą czo ne są pod pi sy po par cia kan dy da ta przez 100 miesz -
kań ców okrę gu. Kan dy dat wpła ca 1000 do la rów kau cji, któ -
rą mu się zwra ca, gdy uzy ska co naj mniej 2% waż nie
od da nych gło sów. Je śli kan dy dat jest po pie ra ny przez któ -
rąś z za re je stro wa nych par tii, mu si do łą czyć pi smo po twier -
dza ją ce ta kie po par cie. Każ da par tia mo że w jed nym okrę gu
wy bor czym po przeć tyl ko jed ne go kan dy da ta. Kan dy dat bez
po par cia par tii jest kan dy da tem nie za leż nym. Po we ry fi ka cji
do ku men tów w cią gu 48 go dzin, kan dy dat otrzy mu je no mi -
na cję wy bor czą i roz po czy na kam pa nię wy bor czą.

Kam pa nia wy bor cza w Ka na dzie po le ga przede wszyst -
kim na bez po śred nich kon tak tach z wy bor ca mi. Kan dy da ci
są zna ni przez więk szość wy bor ców da ne go okrę gu. To są
na ogół lo kal ni dzia ła cze spo łecz ni, przed się bior cy, lo kal ni
po li ty cy i ak tu al ni po sło wie. Kan dy da ci pro mu ją swój pro -
gram wy bor czy dzię ki spo tka niom z wy bor ca mi, wie com, pik -
ni kom oraz od wie dza niu wy bor ców w do mach i
miesz ka niach. Li czy się przede wszyst kim oso ba kan dy da -
ta. Je go par tyj ność ma mniej sze zna cze nie. Dla te go Ka na -
dyj czy cy czę sto gło su ją w wy bo rach fe de ral nych,
pro win cjo nal nych i lo kal nych na kan dy da tów po pie ra nych
przez zu peł nie róż ne par tie. Po słem zo sta je kan dy dat, któ ry
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zdo był naj więk szą licz bę gło sów. I w na stęp nych wy bo rach
jest roz li cza ny oso bi ście ze swo ich obiet nic wy bor czych.
Kiep scy szyb ko są eli mi no wa ni, a żad na par tia nie po prze
ta kie go kan dy da ta, bo stra ci man dat.

W kon se kwen cji tak wy bra ni po sło wie czu ją się za leż ni
przede wszyst kim od swo ich wy bor ców. Choć praw dą jest,
że trud niej zo stać po słem nie za leż nym, niż po słem po pie ra -
nym przez któ rąś z par tii. Po seł w Ka na dzie sta ra się, na ile
mo że, o re ali za cję swo je go pro gra mu w par la men cie, bo
wie, że przez czte ry la ta jest bacz nie ob ser wo wa ny przez
wy bor ców. Stąd re gu lar ne je go spo tka nia z wy bor ca mi, de -
ba ty pu blicz ne i spra woz da nia do wy bor ców prze sy ła ne
pocz tą. Ale naj wię cej cza su w swo im okrę gu wy bor czym po -
seł po świę ca na przyj mo wa nie od swo ich wy bor ców skarg,
wnio sków i po stu la tów i ich za ła twia nie. Jest nie do po my -
śle nia, aby po seł w ja ki kol wiek spo sób zlek ce wa żył swo ich
na wet in dy wi du al nych wy bor ców. Tak jak jest nie do po my -
śle nia – ba! – nie do wy obra że nia, aby w par la men cie ka na -
dyj skim opto wał za in te re sa mi USA, Ro sji czy Mek sy ku, czy
przy zwa lał na po ni ża nie Ka na dy i god no ści na ro do wej Ka -
na dyj czy ków.

W Pol sce w 1992 ro ku we Wro cła wiu po wstał Ruch Oby -
wa tel ski na rzecz Jed no man da to wych Okrę gów Wy bor -
czych, za ło żo ny przez fi zy ka ją dro we go prof. Je rze go
Przy sta wę, któ ry zmarł w li sto pa dzie 2012 ro ku. Utrzy my wa -
łem z nim kon takt przez 22 la ta. Do brze za pa mię tam je go
sło wa, kie dy mu się po skar ży łem, że by łem zmę czo ny pra -
cą po li tycz ną w Pol sce. Prof. J. Przy sta wa po wie dział mi
wte dy, że bym ni gdy nie ocze ki wał od Oj czy zny za pła ty ani
wdzięcz no ści. I abym pa mię tał, ilu Po la ków stra ci ło ży cie w
pa trio tycz nej wal ce o wol ność.

Ruch JOW chce, tak jak w Wiel kiej Bry ta nii czy Ka na -
dzie, wy bo rów bez po śred nich 460 po słów w 460 ma łych
okrę gach wy bor czych w jed nej tu rze. Po słem zo sta je ten,
kto zdo by wa naj wię cej gło sów. I aby nim zo stać, trze ba
przyjść do Ko mi sji Wy bor czej z do wo dem i pod pi sać de kla -
ra cję o star cie w wy bo rach. Trze ba przed ło żyć 15 pod pi sów
po par cia swo jej kan dy da tu ry przez oby wa te li z okrę gu wy -
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bor cze go, z któ re go się kan dy du je. I trze ba wpła cić kau cję
w wy so ko ści 3 tys. zł, po to, aby nie by ło chęt nych do star -
tów na ni by. Ta kau cja jest zwra ca na kan dy da to wi, je śli uzy -
skał przy naj mniej 3 pro cent waż nie od da nych gło sów. I to
wszyst ko. Na zwi sko kan dy da ta wpi su je się na li stę wy bor -
czą we dług al fa be tu. I bez po da wa nia przy na leż no ści par -
tyj nej. Ten, kto zdo bę dzie naj wię cej gło sów, choć by tyl ko
je den, zo sta je po słem. Je śli zda rzy się ta ka sa ma licz ba gło -
sów od da na na kan dy da tów, roz strzy ga lo so wa nie.

Tak wy bra ny kan dy dat jest bez po śred nio za leż ny od swo -
ich wy bor ców. Nie od par tii i nie od ma fio sów par tyj nych. Al -
bo bę dzie re pre zen tan tem wy bor ców, al bo go w na stęp nych
wy bo rach już nie bę dzie ja ko po sła. I to raz na za wsze. Jest
bo wiem bez po śred nio za leż ny od wy bor ców w swo im ma -
łym, oko ło 60-ty sięcz nym okrę gu wy bor czym. Nie mu si mieć
po par cia me diów, aby o nim wie dzia no. Nie mu si też mieć
wiel kich pie nię dzy, aby do trzeć do wie lo krot nie mniej szej
gru py wy bor ców. To par tie mu szą się sta rać, aby mieć sil -
nych kan dy da tów. Nikt już bo wiem na ich me dial ne wi ze run -
ki gło so wać nie bę dzie. Wy bor cy gło so wać bę dą na oso by
kan dy da tów. To wy mu si zmia ny w sa mych par tiach, pod
groź bą wy rzu ce nia ich na śmiet nik pol skiej hi sto rii. To zli kwi -
du je par tyj nych ma fio sów, któ rzy stra cą wła dzę wska zy wa -
nia kan dy da tów do Sej mu.

I tyl ko w ten spo sób moż na wy ło nić au ten tycz nych li de -
rów po li tycz nych. Moż na ich wy ło nić w au ten tycz nie wol nych
i de mo kra tycz nych wy bo rach. Spo śród lo kal nych li de rów
śro do wi sko wych i wśród kil ku na stu mi lio nów Po la ków wy -
szu ka ją ich sa mi wy bor cy, od da jąc na nich głos. A na stęp -
nie zwe ry fi ku ją swój wy bór za czte ry la ta w na stęp nych
wy bo rach. Tak roz pocz nie się pro ces po zy tyw nej se lek cji pa -
trio tycz nej eli ty po li tycz nej Pol ski. I tyl ko tak we współ cze -
snej Pol sce moż na stwo rzyć au ten tycz ną eli tę po li tycz ną
re pre zen tu ją cą Na ród.

Dla wol no ści wy bo rów waż ną spra wą jest ich fi nan so wa -
nie. Już na po zio mie zbie ra nia fun du szy wy bor czych w kra -
jach de mo kra tycz nych, moż na wie dzieć, kto mo że wy grać
wy bo ry. Su ma ze bra nych pie nię dzy do pro wa dze nia wy bo -
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rów jest klu czo wym wskaź ni kiem po pu lar no ści kan dy da ta w
pań stwach de mo kra tycz nych. W nor mal nym świe cie o po -
pu lar no ści kan dy da ta świad czy wła śnie wy so kość su my pie -
nię dzy ze bra na przez nie go na wy bo ry od swo ich
in dy wi du al nych wy bor ców i po pie ra ją cych go in sty tu cji. Na
przy kład w Ka na dzie fi nan so wa nie kam pa nii wy bor czych jest
ści śle re gu lo wa ne przez pra wo wy bor cze. I pra wo ka na dyj -
skie ogra ni cza in dy wi du al ne po par cie od oso by i in sty tu cji
do mak sy mal nej su my 1000 do la rów. Po to, aby bo ga ci
spon so rzy lub kry mi na li ści nie zma ni pu lo wa li wiel ki mi pie -
niędz mi wy ni ku wy bo rów.

W Pol sce jest ina czej. W Pol sce wskaź ni ki po pu lar no ści
two rzą rzą do we agen cje ba da nia opi nii pu blicz nej. I w Pol -
sce nikt nie mó wi gło śno o spo so bie fi nan so wa nia kam pa nii
wy bor czych. I to z kil ku po wo dów. Głów nym po wo dem jest
to, że wszyst kie więk sze par tie po li tycz ne są ze so bą nie wi -
docz nie po wią za ne i są za in te re so wa ne utrzy ma niem sta nu
za sta ne go. Gra ją wła ści wie tyl ko róż ne ro le po li tycz ne w róż -
nym cza sie. Al bo rzą dzą cych, al bo człon ków opo zy cji. Pie -
nią dze wy da wa ne przez te par tie na kam pa nie są im
zwra ca ne, po tym jak do sta ną się do par la men tu. To zresz -
tą urą ga za sa dzie rów no ści w wy bo rach. Uprzy wi le jo wu je, i
to za pie nią dze pu blicz ne, par tie, któ re już są w par la men -
cie. Ta sy tu acja po wo du je na de wszyst ko to, że par tie nie są
tak na praw dę za in te re so wa ne po szu ki wa niem fi nan so we go
wspar cia wśród wła snych wy bor ców. Po za tym nie ma tak
na praw dę kon tro li spra woz dań wy bor czych. Pań stwo wa Ko -
mi sja Wy bor cza nie ma do te go wo li i chę ci, ani też moż li -
wo ści. A więc bo ga ci spon so rzy mo gą bez kar nie do rzu cić
ogrom ne su my pie nię dzy dla swo ich kan dy da tów w trak cie
wy bo rów.

Dru gą przy czy ną igno ro wa nia te ma tu zbiór ki pie nię dzy
na kam pa nię jest po pro stu nie wie dza ludz ka. Wie lu lu dzi,
któ rzy spę dzi li więk szość swo je go ży cia w ko mu ni zmie, nie
ro zu mie, jak waż ne jest po pie ra nie kan dy da ta wła sny mi pie -
niędz mi. Są przy zwy cza je ni do te go, że gło su ją na kan dy -
da tów, któ rzy im się pre zen tu ją, po pro stu za dar mo. Ten
brak do świad cze nia i nie wie dza po wo du ją, że praw dzi wi
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kan dy da ci, czy li ta cy, któ rzy są go to wi re pre zen to wać pol ski
in te res na ro do wy i pol ską ra cję sta nu, są zwy czaj nie wy klu -
cze ni z gry wy bor czej. Ta sy tu acja, po łą czo na z fa sa do wą
de mo kra cją wy bo rów pro por cjo nal nych, da je ka ta stro fal ne
re zul ta ty po li tycz ne. Par tie es ta bli sh men tu, swo iste „ma fie”
ty pu po li tycz ne go, nie są wła ści wie moż li we do usu nię cia. I
zże ra ją Pol skę jak rak.

Kie dy py ta łem Po la ków, któ rzy chcie li, abym kan dy do wał
na pre zy den ta, o wspar cie fi nan so we, wzbu dza łem w nich
zmie sza nie i za sko cze nie. Być mo że dla te go, że ża den in ny
kan dy dat nie pro sił ich ni gdy o pie nią dze. Al bo dla te go, że
żad ne go ni gdy fi nan so wo nie wspar li. Lu dzie przy zwy cza ili
się, że kan dy dat ma pie nią dze. Nie in te re su je ich na to miast
to, skąd je ma i od ko go. Nie któ rzy wy bor cy na wet my ślą, że
je śli kan dy dat wy da swo je oszczęd no ści, to so bie to „od bi -
je” po wy gra nych wy bo rach. Nie ro zu mie ją, że w de mo kra -
cji nie ma ta kich moż li wo ści.

Jest to bar dzo smut ne, dla te go że każ dy wy bor ca otrzy -
mu je do kład nie to, za co „za pła cił”. W świe cie po li ty ki, „dar -
mo wi” kan dy da ci są w rze czy wi sto ści ty mi naj droż szy mi.
Za wsze bo wiem ci „dar mo wi” kan dy da ci szu ka ją nie uczci -
wych spo so bów, aby zwró cić so bie kosz ty kan dy do wa nia. A
mo że na wet na tym du żo za ro bić.

Je śli o mnie cho dzi, to w 1990 ro ku prak tycz nie ca łą swo -
ją kam pa nię pre zy denc ką sfi nan so wa łem z mo ich pry wat -
nych oszczęd no ści, za ro bio nych po od pro wa dze niu
po dat ków w Ka na dzie, gdzie mam fir mę. Nie ste ty, otrzy ma -
łem wte dy od mo je go czte ro mi lio no we go elek to ra tu w trak -
cie dwóch mie się cy kam pa nii tyl ko 600 do la rów. Wszyst kie
wy da ne prze ze mnie pie nią dze prze ło ży ły się na koszt 9
cen tów za każ dy otrzy ma ny głos. Więc ce na re la tyw nie nie
by ła wy so ka. I gdy by każ dy z mo ich wy bor ców wpła cił na
mo je kon to wy bor cze tyl ko 50 gro szy, był bym dum ny, że mo -
ją kam pa nię wy bor czą sfi nan so wa li moi wy bor cy. Wy da łem
wte dy na swo ją kam pa nię pre zy denc ką 350 ty się cy do la rów.
Mój głów ny kontr kan dy dat Lech Wa łę sa zaś 10 mln do la rów.
Skąd je miał i od ko go? O to nikt go nie spy tał. Był „dar mo -
wym” kan dy da tem.
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Mo dlę się więc o to, aby Po la cy zro zu mie li waż ność
wspie ra nia fi nan so we go wła snych kan dy da tów. I za czę li
wresz cie gro ma dzić pie nią dze dla lu dzi, któ rym ufa ją. Nasz
oku pant we wnętrz ny opra co wał sys tem wy bor czy nie ogra -
ni czo ne go wspar cia wła snych kan dy da tów, pro mo wa nych w
ich rzą do wych i pry wat nych me diach. I ich fi nan so wa nia. I
co wy bo ry sza chow ni ca wy bor cza jest już wcze śniej usta -
wia na. I prak tycz nie za pew nia ją ca kan dy da tom oku pan ta
zwy cię stwo. A w wy bo rach pre zy denc kich, ten szach -mat dla
kan dy da tów pol skie go in te re su na ro do we go i pol skiej ra cji
sta nu mo że być dość ła two od wró co ny. Je śli tyl ko na ród
zjed no czy się w zbie ra niu pie nię dzy.

Z mo je go do świad cze nie wiem, że nie ste ty Po la cy czę -
sto trak tu ją wy bo ry jak dar mo wy wy ścig ko ni w okien kach
rzą do wej i pry wat nych te le wi zji. Po tem na rze ka ją, że prze -
gra li wy bo ry. I są roz cza ro wa ni, że po wy bo rach jest go rzej,
nie le piej. A isto ta wy bo rów po le ga na tym, że gło su jąc na
swo je go kan dy da ta, lu dzie gło su ją na sie bie. I tyl ko z igno -
ran cji, gło su jąc na sie bie, nie po pie ra się swo ich ży wot nych
in te re sów wła snym pie nią dzem.

Pod czas mo ich dłu gich lat spę dzo nych za gra ni cą, ży cie
na uczy ło mnie kil ku waż nych rze czy na te mat de mo kra cji,
po li ty ki i zna cze nia su we ren ne go rzą du. Po la cy wciąż ma ją
jesz cze szan sę na zbu do wa nie swo jej wła snej przy szło ści.
Zbie ra nie pie nię dzy i udział w wy bo rach jest wła śnie spo so -
bem, aby tę bi twę o moż li wość bu do wa nia swej wła snej
przy szło ści wy grać bez prze le wu krwi. In we sty cja jed ne go
do la ra w kan dy da ta, któ ry bę dzie re pre zen to wał Pol ski In te -
res Na ro do wy i Pol ską Ra cję Sta nu, mu si dać spo tę go wa ny
zysk. Wła śnie na ten zysk li czą in we sto rzy, któ rzy spon so -
ru ją „dar mo wych” kan dy da tów. Po pro stu ich in we sty cja mu -
si się im zwró cić z zy skiem. I to jest pra przy czy ną po wszech-
nej ko rup cji w Pol sce.

Moż na po wie dzieć więc, że przy szłość Pol ski le ży w na -
szych rę kach, ale też i na szych port fe lach. Na wet mi ni mal -
na kwo ta od każ de go po ten cjal ne go wy bor cy mo że zmie nić
wy ni ki gry wy bor czej. We wła ści wym mo men cie trze ba się -
gnąć do wła snej kie sze ni i wy słać pie nią dze kan dy da to wi
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wła sne go wy bo ru. To je dy ny spo sób, aby uru cho mić pro ces
praw dzi wej de mo kra cji i prze rwać re gu ły nie uczci wej gry, na -
rzu co ne przez we wnętrz ne go oku pan ta. Je śli jed nak Po la -
ków nie stać na jed ne go do la ra wspar cia, nie po win ni
ocze ki wać lep szej przy szło ści. Lep szej przy szło ści za dar -
mo ni gdy nie bę dzie.
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Przyczynek 26. Ultimatum

Jak to mówią w Ameryce – „chodź lekko, ale z dużą
pałką w ręku”

Czy tel ni cy po przed nich roz dzia łów tej książ ki (część z
nich by ła w trak cie pi sa nia opu bli ko wa na na kil ku por ta lach
in ter ne to wych) czę sto za da wa li py ta nie: Pa nie Ty miń ski, ma
Pan ra cję co do opi sa nych ce lów. Ale jak to zro bić? Me to dy
wal ki daw no te mu do brze opi sał chiń ski stra teg Sun Zi (孫
子兵法) w swo jej książ ce „Sztu ka woj ny”. Słu żył on ja ko do -
wód ca woj sko wy i stra teg w kró le stwie Wu 2500 lat te mu.
Je go książ ka jest współ cze śnie trak to wa na jak pod ręcz nik
prak se olo gii i re in ter pre to wa na w od nie sie niu do in nych dzie -
dzin, któ re wy ma ga ją sto so wa nia stra te gii, jak m.in. za rzą -
dza nie przed się bior stwem.

Po nie waż w „Sztu ce woj ny” na cisk po ło żo ny jest na po li -
tycz ne aspek ty dzia łań mi li tar nych, trak tat ten zo stał uzna -
ny przez Mao Tse -tun ga za pod ręcz nik pro wa dze nia woj ny
par ty zanc kiej. To wła śnie on po mógł chiń skie mu dyk ta to ro -
wi w zdo by ciu wła dzy pod czas woj ny do mo wej w la tach 30.
i 40. XX wie ku. Trak tat ten był tak że wy ko rzy sty wa ny przez
Fi de la Ca stro w je go woj nie par ty zanc kiej w la tach 50. ubie -
głe go wie ku na Ku bie.

Sun Zi twier dził, że by przede wszyst kim po znać sa me go
sie bie i prze ciw ni ka. A wte dy do wód ca wy gra set ki bi tew, nie
po no sząc klę ski.

Ogól nie naj lep szą stra te gią jest prze ję cie pań stwa w ta -
kim sta nie, w ja kim jest. Od bu do wa ru in jest kosz tow na. Le -
piej wziąć prze ciw ni ka do nie wo li, niż go za bić. Le piej
prze jąć ca łą ar mię wro ga, niż ją znisz czyć. Sto zwy cięstw w
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stu po tycz kach nie jest de mon stra cją do brej stra te gii. Zwy -
cię stwo nad prze ciw ni kiem bez wal ki, jest ozna ką wiel kiej in -
te li gen cji.

Ale to, co jest naj waż niej sze w ta kiej woj nie, to atak na
stra te gię na sze go wro ga. Na stęp nie nisz cze nie je go po wią -
zań ko ali cyj nych przez dy plo ma cję. Naj gor szy jest bez po -
śred ni atak na je go pa ła ce wła dzy ob wa ro wa ne kor do na mi
woj ska i po li cji. Je śli nie cier pli wy li der we zwie lu dzi do ta kie -
go ata ku, to stra ci 30% sił bez u ży tecz nie.

A więc na le ży prze jąć bez wal ki woj sko i po li cję, któ re słu -
żą na szym wro gom. Wte dy mo że my zdo być te pa ła ce wła -
dzy bez ata ku. I oba lić rząd, któ ry nas gnę bi, bez roz le wu
krwi. Ta ka jest sztu ka ofen syw nej stra te gii.

Prak ty ka uży wa nia lu dzi do wal ki jest na stę pu ją ca: kie dy
masz li czeb ną prze wa gę dzie się ciu do jed ne go, to otocz
wro ga. Je śli masz prze wa gę dwóch do jed ne go, to po dziel
wro ga. Je śli jest je den do jed ne go, trze ba mieć do bry plan
wal ki. Je śli masz mniej sił niż wróg, bądź go to wy do uciecz -
ki. A je śli masz za ma łą licz bę lu dzi, to uni kaj wro ga, bo ma -
ła si ła jest ła twym łu pem dla sil niej szych. 

Uzur pa tor ska wła dza w Pol sce, któ ra obec nie dyk ta tor -
sko rzą dzi Pol ską pod po zo ra mi fa sa do wej de mo kra cji, pa -
nicz nie boi się na sze go na ro du. Do wo dem te go stra chu jest
naj więk sza w Eu ro pie ilość pod słu chów te le fo nicz nych oby -
wa te li. Dyk ta tor ska wła dza boi się du żych na ro do wych or -
ga ni za cji i za wsze sta ra ła się je ku pić przez sze reg
przy wi le jów. Dla te go, aby się za bez pie czyć, nada ła ona spe -
cjal ne przy wi le je dla sil nych or ga ni za cji kra jo wych. I to za -
rów no dla Ko ścio ła ka to lic kie go, jak i woj ska czy po li cji.
Mu si my prze ko nać te or ga ni za cje, że one też tra cą ma te rial -
nie i du cho wo. Że cier pią z po wo du bra ku roz wo ju, spo wo -
do wa ne go przez ne ga tyw ne dla kra ju dzia ła nia na szych
we wnętrz nych oku pan tów. W po dob ny spo sób mu si my prze -
ko nać in ne kra je i mo car stwa po wią za ne z gru pą wła dzy w
Pol sce, że bę dą mia ły, tak jak my, więk sze ko rzy ści ma te -
rial ne w sy tu acji roz wo ju go spo dar cze go Pol ski. Bo ga te kra -
je Za cho du już zda ją so bie spra wę, że sys tem
ga bi ne to wo -par la men tar ny i fa sa do wa de mo kra cja w Pol -
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sce, nie jest do brym roz wią za niem. A wie lo let nia dyk ta tu ra
pseu do elit do pro wa dzi każ dy kraj do ru iny. A jak po wszech -
nie wia do mo, bied ny kraj nie ma pie nię dzy na im port z kra -
jów bo ga tych przede wszyst kim.

Zwy kła jed nak przy zwo itość wy ma ga, że przed ata kiem
sta wia my wro go wi ul ti ma tum. Sta wia my ul ti ma tum dla te go,
po nie waż da je to moż li wość ne go cja cji i osią gnię cia wie lu
ce lów bez wal ki. W stra te gii wal ki z wro giem, re ko men da cją
Sun Zi jest dą że nie do te go, aby woj ny wca le nie by ło. Dla -
te go w sy tu acji, gdzie rząd pseu do eli ty sta le nisz czy nasz
na ród, za nim lu dzie wyj dą na uli cę i za cznie się re wo lu cja,
ta ki rząd po wi nien do stać ul ti ma tum. Da to moż li wość ne go -
cja cji. I je śli nie o wszyst kie ce le, to choć by o zmia ny za sad -
ni cze. Ta kie jak więk szo ścio wa or dy na cja wy bor cza ty pu
JOW, czy też zmia na Kon sty tu cji, z ustro ju ga bi ne to wej de -
mo kra cji par la men tar nej na ustrój pre zy denc kiej de mo kra cji
na ro do wej. 

Oczy wi ście, je śli rząd wy ka że się aro gan cją, wte dy moż -
na za sto so wać sze reg in nych re guł sztu ki wo jen nej do kład -
nie opi sa nych przez Sun Zi. I wte dy wal czyć aż do peł ne go
zwy cię stwa. I roz li cze nia człon ków rzą du za stra ty ży cia i
mie nia z po wo du woj ny do mo wej. My ślę, że człon ko wie de -
spo tycz nej eli ty wła dzy, któ ra pod po zo ra mi fa sa do wej de -
mo kra cji nie zmien nie rzą dzi Pol ską od 1944 ro ku, też czy ta li
książ kę Sun Zi i wie dzą, że woj na i ko lej ne roz li cze nie ich
dzia łal no ści by ło by naj gor szym dla nich wy da rze niem. Bia -
da wła dzy, któ ra przez brak chę ci do ustępstw roz pę ta wście -
kły ogień re wo lu cji.

Sun Zi opi su je wie le in nych stra te gii wal ki, któ re mu si do -
głęb nie po znać każ dy li der na ro du. Nie jest mo im ce lem cy -
to wa nie wszyst kich me tod wal ki o zwy cię stwo. Lu dzie, a
przy naj mniej li de rzy, po win ni po znać tę książ kę ja ko lek tu rę
obo wiąz ko wą. I za cząć po zna ne w niej me to dy prak ty ko wać.
Bo tyl ko prak ty ka pro wa dzi do per fek cji.

Z te go co wy żej wy ni ka, że do zwy cię stwa ko niecz na jest
zna czą ca li czeb na prze wa ga nad wro giem. Aby go móc oto -
czyć i wziąć do nie wo li. Tyl ko wia ry god na i zor ga ni zo wa na
gru pa na ro do wa mo że prze ko nać Po la ków do ma so we go
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po par cia i wzię cia udzia łu w ta kiej po ko jo wej, ale i si ło wej
ini cja ty wie. Do tej po ry nie wi dzia łem żad nej gru py, któ ra jest
zdol na do zmia ny spo so bu rzą dze nia kra jem. Nie cho dzi mi
tu o li czeb ność da nej gru py po li tycz nej, ale o jej ja kość. Po -
nie waż nikt do tej po ry nie przed sta wił na wet 40 wia ry god -
nych pol skich fa cho wych pa trio tów zdol nych do ob ję cia
sta no wisk mi ni ste rial nych, aby za stą pi li oni lu dzi z obec ne -
go ukła du. Bez jed ne go wy strza łu zdo bę dzie my pa ła ce wła -
dzy i co? 

Każ dy na ród ma swo ją mą drość i jest ostroż ny, a szcze -
gól nie oba wia się ko lej nej pro wo ka cji. Pro wo ka cji i po li tycz -
nych oszustw mie li śmy aż nad to. „So li dar ność” prze mie ni ła
się w okrut nych neo li be ra łów, a nie do bit ki z PZPR uda ją
opie kuń czych „pa trio tów” trosz czą cych się o na ród. Sa me
ha sła to za ma ło, aby Po la cy mi lio na mi wy szli na uli cę i za -
ry zy ko wa li swo je bez pie czeń stwo oraz nie sta bil ność kra ju. 

Ale je stem pe wien, że je śli stwo rzy my gru pę na ro do wych
pa trio tów, któ ra bę dzie zdol na do rzą dze nia kra jem w ce lu
do bro by tu i roz wo ju, to mi lio ny Po la ków po tra fią to do ce nić.
Nie ko niecz nie trze ba wte dy bę dzie wyjść na uli cę pod pa ła -
ce wła dzy w ce lu wal ki. Wy star czy, że bę dzie mo bi li za cja,
go to wość wal ki i moż li wość uży cia si ły. Wte dy moż na bę dzie
po sta wić ul ti ma tum obec nej wła dzy. Jak to mó wią w Ame ry -
ce – „chodź lek ko, ale z du żą pał ką w rę ku”.

Wiel kim nie szczę ściem dla Pol ski by ła pa ro dia „okrą głe -
go sto łu”, gdzie przy wód ce po wstał obo pól nie ko rzyst ny, a
wro gi nam układ wła dzy po li tycz nej, za miast ne go cja cji si ło -
wych. Wód ka zbra ta ła wte dy przed sta wi cie li „So li dar no ści” i
PZPR. A odór te go ukła du do dzi siaj wi si nad Pol ską jak
ciem ne chmu ry. Wi dzia łem zdję cia ze spo tka nia w ośrod ku
SB w Mag da len ce, pi ja nych jak świ nie „re pre zen tan tów” na -
ro du le żą cych na pod ło dze je den na dru gim. By ły to zdję cia
fo to gra fa, któ ry tam był. Bez cen ny do ku ment ge ne zy dzi siej -
szej Pol ski.

A więc no we go „okrą głe go sto łu” ni gdy nie bę dzie w przy -
szło ści. Li czą się tyl ko kon kre ty wy ne go cjo wa ne w opar ciu
o si łę. I si ła po li tycz na zdol na do ta kich wła śnie ne go cja cji
mu si się wy ło nić. Si ła, któ ra zbie rze gru pę Po la ków zdol nych
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do prze ję cia wła dzy w Pol sce. Si ła, któ ra po tra fi ten rząd
chro nić. Wia ry god na si ła, za któ rą sta ną mi lio ny Po la ków w
wal ce o swo ją przy szłość. Po to, aby zrzu cić kaj da ny wy zy -
sku i z peł nym po sza no wa niem praw oby wa tel skich i bez
dal szej gra bie ży, uczci wą pra cą do pro wa dzić do roz wo ju
kra ju.

Obec nie każ dy dzień pro wa dzi do dal sze go zu bo że nia
Po la ków. W tym sen sie czas ma wiel kie zna cze nie. Ma my
już pod sta wo we ele men ty suk ce su – zde fi nio wa nie su we -
ren no ści, okre śle nie wa run ków i stra te gii go spo dar cze go
roz wo ju, no wą Kon sty tu cję z sys te mem pre zy denc kim, me -
to dy wal ki o swo ją przy szłość. Bra ku je tyl ko ogól no pol skiej
or ga ni za cji na ro do wej, któ ra ma tych 40 lu dzi do no we go
rzą du. I jest na ty le sil na, że mo że po sta wić obec nej wła dzy
kon kret ne ul ti ma tum, aby ją zmu sić do po ko jo we go wpro wa -
dze nia re form i zmian dla do bra oby wa te li.

Mo bi li za cja na ro du na stą pi do pie ro wte dy, kie dy Po la cy
do ce nią ja kość no wych re pre zen tan tów wła dzy. I ak tyw nie
po prą ich z za ufa niem, że ci lu dzie bę dą im po moc ni w wal -
ce o lep sze ży cie. Że przede wszyst kim bę dą trak to wać Po -
la ków bez nie na wi ści i po gar dy, bez ego izmu i py chy,
skrom nie i z na leż nym oby wa te lo wi sza cun kiem.

Do pie ro wte dy, gdy Po la cy ja ko je den na ród sta ną mu -
rem za no wą re pre zen ta cją swo jej wła dzy, zmia na bę dzie
moż li wa. Wte dy wszy scy po czu ją na swo ich ple cach sil ny
wiatr pcha ją cy ich do zmian o lep sze ży cie. Tak jak szyb ka
łódź z sil nym wia trem w ża glach, nasz kraj bę dzie się szyb -
ko roz wi jał, szczę śli wy, że wy szedł z nie wo li. Ja sam czu łem
ten wiatr ja ko kan dy dat na pre zy den ta w wy bo rach w 1990
ro ku. Nie tyl ko ja go czu łem. Czu li go moi wy bor cy. Na spo -
tka niach z wy bor ca mi czę sto roz ma wia li śmy na te mat te go
dziw ne go wia tru, tej ener gii, któ ra da wa ła nam nie zna ną
przed tem si łę i pcha ła nas na przód.

Ten wiatr hi sto rii to wiatr zmia ny na lep sze na sze go ży -
cia. Każ da par tia po li tycz na, czy też ruch spo łecz ny lub nie -
pod le gło ścio wy, któ rej uda się zła pać ta ki wiatr w swo je
ża gle, z pew no ścią wy gra ja kie kol wiek wy bo ry. Aby tak się
sta ło, ko niecz na jest po sta wa pa trio tycz na. Ko niecz na jest
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mo ral na od po wie dzial ność za swo je sło wa i czy ny. I przede
wszyst kim ko niecz na jest praw da i tro ska o lu dzi. Nie moż -
na zła pać te go wia tru, je śli ba zu je się na ma ni pu la cji wy bor -
ców i oszu stwach. 

Od ma łe go fra po wa ła mnie spra wa dia bła. Kie dyś by łem
mi ni stran tem w ko ście le i czę sto wspo mi nał o nim ksiądz
pro boszcz, a ja pod je go wpły wem tro chę się go ba łem. My -
śla łem wte dy, że dia beł jest w ciem nych miej scach, ta kich
jak piw ni ce bez świa tła, czy też las w no cy. W mo im do ro -
słym ży ciu by łem w wie lu ciem nych miej scach na świe cie i
ni gdy żad ne go dia bła nie wi dzia łem. Czę sto na to miast wi -
dzia łem dia bła w lu dziach. Wi dzia łem dia bła w okrut nym wy -
zy sku lu dzi. Wi dzia łem dia bła w ich dys kry mi na cji ra so wej.
Wi dzia łem dia bła w po sta ci aro ganc kiej py chy czło wie ka. Wi -
dzia łem dia bła w ludz kiej za zdro ści i nie na wi ści. Naj gor szą
chy ba cha rak te ry sty ką dia bła jest je go sta łe dą że nie do usi -
dle nia, zdo mi no wa nia i znie wo le nia in nych lu dzi. To pod
wpły wem dia bła lu dzie w ciem no ści knu ją, aby nam ode brać
wol ność dzia ła nia, wy ssać ener gię na szej ży wot no ści i na -
wet nas za bić. 

Dla te go jesz cze ja ko mło dzie niec wy bra łem dro gę świa -
tła i praw dy. To dla te go w dzie dzi nie po li ty ki, szcze gól nie w
Pol sce, za wsze re pre zen to wa łem lu dzi skrzyw dzo nych
przez dia bła. Za wsze re pre zen to wa łem lu dzi, któ rzy chcie li
się od je go wpły wów, czy li złych lu dzi, uwol nić. Dla te go bru -
tal nie od rzu ci łem wszyst kie ofer ty, któ re co praw da da wa ły
wiel kie moż li wo ści ka sy i chwa ły, ale ich ce ną by ło przej ście
na stro nę ciem no ści. Na stro nę dia bła. Nie ża łu ję swo ich de -
cy zji, choć cza sem mo ja dro ga by ła bo le sna i cier ni sta. Te -
raz, kie dy je stem bli żej koń ca me go ży cia, wiem, że odej dę
z te go świa ta z czy stym su mie niem. Z czy stym su mie niem,
że ni ko go nie skrzyw dzi łem, a wręcz prze ciw nie, sta ra łem
się tyl ko po móc. Dzię ki te mu mam wy so kie po czu cie wła -
snej war to ści i to mi da je sa tys fak cję.

Swo je wy bor cze suk ce sy ja ko kan dy dat na pre zy den ta w
1990 ro ku w du żej czę ści za li czam na po czet udu cho wie nia
i spi ry tu al nej re li gij no ści me go na ro du. Lu dzie, któ rzy na
mnie wte dy gło so wa li, in stynk tow nie od czu li mnie ja ko uczci -
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we go czło wie ka do brej wo li. Ci lu dzie od czu li we mnie czło -
wie ka, któ ry dla nich wal czył o wol ność z dia błem. Z dia błem,
ja ki sie dział w moż nych te go świa ta i ich agen tach.

Po dob nie dzi siaj, tyl ko gru pa lu dzi, któ ra ma w so bie wy -
żej opi sa ne war to ści, ma szan sę zdo być za ufa nie Po la ków
i zmo bi li zo wać ca ły kraj, aby obu dzić na szych le gen dar nych
śpią cych ry ce rzy. 

Kie dyś na kon fe ren cji pra so wej dzien ni karz wro giej mi
pra sy za py tał, czy wie rzę w cu da, że by wy grać wy bo ry. Od -
po wie dzia łem mu, że my, Po la cy, wie rzy my w cu da, bo ta ka
jest na sza kul tu ra. Tak jak chcę wie rzyć w Bo ga, chcę wie -
rzyć, że Po la cy wy zwo lą się od dia bel skich mo cy i mo ja oj -
czy zna sta nie się kra jem wol nym od opre sji szczę śli wych
lu dzi.
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Przyczynek 27.
Wojciech Mirowski: „Polska rok 2025”

– Nie jest do brze... Ale bę dzie do brze – prze rwał krót ką
ci szę bur mistrz mia sta Jan Kar wiń ski. 

Kil ku na sto se kun do wa ci sza za pa dła po tym, gdy jak zwy -
kle spóź nio ny asy stent Ma rek Fi li piak przy niósł nie po ko ją cą
wia do mość. O tym, że Or czyk i je go lu dzie bę dą chcie li zro -
bić re fe ren dum, aby od wo łać bur mi strza. I ra dę mia sta przy
oka zji.

– Trze ba to jak naj szyb ciej roz bro ić. Ma my wy star cza ją -
co du żo kło po tów i bez re fe ren dum. A wy bo ry za pół to ra ro -
ku – do rzu cił bur mistrz Kar wiń ski.

Spo tka li się jak zwy kle w każ dą śro dę o dzie wią tej ra no,
w ma łej sal ce na pierw szym pię trze urzę du miej skie go, obok
ga bi ne tu bur mi strza. Bur mistrz był czło wie kiem o wy glą dzie
póź ne go pięć dzie się cio lat ka, z buj ną, choć zu peł nie si wą
czu pry ną spa da ją cą na nie co pod krą żo ne oczy. Ubra ny w
nie zbyt pa su ją cą do wio sen nej po ry ro ku brą zo wo srebr ną
nie na gan nie skro jo ną kurt kę, ta kież spodnie i bia łą za pię tą
pod szy ją ko szu lę. Sie dział na koń cu po dłuż ne go sto łu, opie -
ra jąc się na nim łok cia mi.

– Tak... No, tak. Co pan wie mło dy czło wie ku o ich za mia -
rach? – spy tał bur mistrz, od wra ca jąc wzrok w stro nę sie dzą -
ce go asy sten ta.

Fi li piak, wy rwa ny z za my śle nia, szyb ko pod niósł utkwio -
ny w szkla nej pod ło dze wzrok i wy re cy to wał bez za sta no -
wie nia – Do wie dzia łem się wczo raj, że Or czyk z
Gó ral czy kiem i Ma mi kiem, kil ka dni te mu po sta no wi li zro bić
to re fe ren dum. Re fe ren dum miej skie o od wo ła nie bur mi strza
i ra dy mia sta. I od wo łać naj póź niej w czerw cu, przed wa ka -
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cja mi, i pa na bur mi strza, i ra dę. A po tem szyb ko na je sie ni
zro bić wy bo ry w mie ście. I prze jąć wła dzę. Nie ba wem ma
być klu czo wa na ra da w tej spra wie u Gó ral czy ka... na je go
po se sji. Ka sę ma ją. Jak zwy kle... No... ale my ślę, że z ludź -
mi już bę dzie kło pot. Choć na jem ni ków za ka sę za wsze znaj -
dą. 

– Nie py tam, skąd pan to wie. Źró dła miał pan za wsze
pew ne. Ale chcę wie dzieć, z ja ki mi za rzu ta mi wy sko czą? –
py tał da lej Kar wiń ski, się ga jąc po wy so ką szklan kę z czer -
wo nym so kiem.

– Na pew no bę dzie za rzut o wzrost bez ro bo cia w mie -
ście. Ale my ślę, że coś jesz cze al bo już ma ją, al bo do pie ro
wy my śla ją. Już per so nal nie. Na pa na bur mi strza.

– Wzrost bez ro bo cia był w ze szłym ro ku rze czy wi ście aż
trzy punk to wy. I do la ta się utrzy ma. Za czął się wy syp ze
szkół śred nich rocz ni ków wy żu de mo gra ficz ne go – do rzu ci -
ła sie dzą ca do tej po ry mil czą co za sto łem szczu pła, ele -
ganc ka czter dzie sto kil ku let nia ko bie ta. Ubra na w
srebr no gra na to wy gu stow ny ko stium, z żół tą blu zą za pię tą
pod szy ją ozdob nym ka mie niem. By ła to An na Mu sia lik -Cho -
jec ka, za stęp ca bur mi strza, od po wie dzial na za spra wy spo -
łecz ne. A na de wszyst ko za edu ka cję w mie ście. 

Jan Kar wiń ski był bur mi strzem już dru gą ka den cję. A w
za sa dzie już pra wie trze cią. Zo stał nim dość nie spo dzie wa -
nie. Sta ło się to po tym, jak po przed ni bur mistrz Ar ka diusz
Or czyk i je go eki pa li be ral nych de mo kra tów wraz z ca łą ra -
dą miej ską, zo sta li od wo ła ni przez wo je wo dę. Wo je wo da
wpro wa dził wte dy w Dę bo wi cach za rząd ko mi sa rycz ny. Po -
wo dem by ło ban kruc two mia sta. Naj pierw za czął się skan -
dal z nie pła ce niem fir mom pra cu ją cym na rzecz mia sta. A
po tem mia sto prze sta ło pła cić pen sje naj pierw pra cow ni kom
spół ek miej skich, a po tem urzęd ni kom miej skim. A przy naj -
mniej więk szo ści z nich. Ka sa miej ska świe ci ła pust ka mi. 

I wte dy do biu ra fir my Kar wiń skie go zgło si li się dwaj
„wiecz ni” opo zy cjo ni ści w mie ście. Po czwa ra z Za do rą. I za -
pro po no wa li mu start w za rzą dzo nych wła śnie przez wo je -
wo dę wy bo rach miej skich. Ale Po czwa ry z Za do rą nikt do
koń ca w mie ście na po waż nie nie trak to wał. I mo że nie słusz -
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nie. Kar wiń ski wów czas się nie zgo dził kan dy do wać. Pro wa -
dził już od lat 90. swój wła sny in te res śred niej wiel ko ści w
bran ży elek tro nicz nej. Pro du ko wał czę ści do czuj ni ków elek -
tro nicz nych do Nie miec. In te res sta bil ny. Sta bil ny jak na pol -
skie oczy wi ście nie sta bil ne wa run ki Urzę du Skar bo we go,
ZUS-u i Mi ni ster stwa Fi nan sów. Po za tym lu bił swój dom za
mia stem. I spo koj ne ży cie ro dzin ne już z wnucz ka mi. A na -
de wszyst ko swój ogród z wy ko pa nym sta wem z ry ba mi, na -
po wie trza nym wia tra kiem. Ale kil ka dni póź niej przy szła do
nie go kil ku oso bo wa już de le ga cja miej sco wych przed się bior -
ców. I po trzech ta kich wi zy tach się zła mał. Już po wy gra -
nych wy bo rach za strze gał wszak że, że to tyl ko awa ryj nie.
Do koń ca skró co nej ka den cji. Zo stał jed nak naj pierw na jed -
ną peł ną, a po tem na obec ną. Wy grał trzy ra zy pod rząd wy -
bo ry w mie ście. Wcią gnę ło go.

– Na atak per so nal ny nic nie wy my śli my. Zwłasz cza że
nie wie my, co oni tym ra zem wy kom bi nu ją – do rzu cił bur -
mistrz. A ten rok nie za czął się dla nie go zbyt uda nie. Miej -
sco wy por tal miej ski, a po tem me dia re gio nal ne roz trą bi ły o
za rzu cie ko rup cji, ja ki po sta wił mu je go sta ły ry wal Or czyk.
Po szło o ro ze sła nie z ad re su elek tro nicz ne go bur mi strza je -
go wi de oape lu. Wi de oape lu o spon so ro wa nie fun da cji
wspie ra ją cej sty pen dia mi naj bar dziej uzdol nio nych ab sol -
wen tów szkół śred nich na stu diach. A bur mistrz był prze wod -
ni czą cym ra dy tej fun da cji. Czy li, że ja ko bur mistrz nad użył
swe go sta no wi ska pu blicz ne go, by zbie rać pie nią dze na fun -
da cję, któ rej był pry wat nie prze wod ni czą cym. Tłu ma czył się,
że prze cież tu cho dzi o sty pen dia dla mło dzie ży w mie ście,
a fun da cja jest pu blicz na. Gło som obu rze nia o zła ma nie
stan dar dów mo ral nych nie by ło jed nak koń ca. W me diach
dę to w trą by wy so kich stan dar dów mo ral nych zła ma nych
urzę do wym ad re sem elek tro nicz nym. Bur mistrz uznał to w
koń cu za błąd. Prze pro sił wszyst kich w spe cjal nym oświad -
cze niu za miesz czo nym w lo kal nym por ta lu. I z na głów kiem
o tym in for mu ją cym na stro nie głów nej. W czar nej ram ce.
Or czyk od niósł suk ces. Co wy my śli te raz? – za sta na wiał się
w my ślach Kar wiń ski.

– Wzrost bez ro bo cia to nie ste ty re al ny pro blem. A wy czer -
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pa li śmy już wszyst kie moż li wo ści – do dał bur mistrz, ści sza -
jąc głos.

– Cho dzi głów nie o część na szych ab sol wen tów tech ni -
kum opto elek tro nicz ne go i me cha tro nicz ne go. To by ły licz -
ne kla sy. Ci z za wo dó wek ja koś so bie w ze szłym ro ku w
więk szo ści po ra dzi li. No i sta le jest pro blem ab sol wen tów li -
ceum ogól no kształ cą ce go. Wiecz ny pro blem. W mie ście i
re gio nie ry nek pra cy jest na sy co ny. Od trzech mie się cy pro -
wa dzi my do dat ko we per trak ta cje z dwo ma fir ma mi w Nad -
re nii i jed ną w Me klem bur gii. Jest szan sa na sta że i pra ce.
Ale wszyst ko jest za leż ne od sfi na li zo wa nia kon trak tów w
Bra zy lii i Pe ru – mó wi ła wi ce bur mistrz, pod no sząc wzrok w
stro nę Kar wiń skie go.

Za pa dła zno wu kil ku se kun do wa ci sza. Prze rwał ją świetl -
ny sy gnał zgło sze nio wy ścien ne go ekra nu wi de ofo nicz ne go.

– Tak, pro szę mó wić – rzu cił bur mistrz w stro nę ekra nu.
Na ekra nie po ja wi ła się twarz mi łej dwu dzie sto kil ku let niej ko -
bie ty. Mia ła wy pi sa ne na twa rzy, że jest se kre tar ką. – Pan
po seł Ja cek Mierz wiń ski do pa na bur mi strza. Ale nie był
umó wio ny.

– Nie mu siał być. Już to pa ni mó wi łem. Pro sić – po wie -
dział bur mistrz w stro nę wi de ote le fo nu, na któ rym po ja wi ło
się zbli że nie twa rzy póź no czter dzie sto let nie go szpa ko wa -
te go męż czy zny. A do obec nych do dał pół gło sem – Po seł
Mierz wiń ski z Re pu bli kań skiej Par tii Na ro do wej.

W chwi lę po tem do sal ki wszedł ten że męż czy zna w
ciem no sza rym ubra niu i du żą sta ro świec ką czar ną tecz ką.
Wy mie nił uprzej mo ści po wi tal ne z obec ny mi. Po ge ście
wska zu ją cym bur mi strza, usiadł na prze ciw nie go na dru gim
koń cu pół okrą głe go sto łu.

– Pew nie prze szka dzam, ale spra wa jest waż na. I nie po -
ko ją ca. Przy sze dłem tu do pań stwa – za czął po seł – a do
pa na bur mi strza na de wszyst ko, z naj waż niej szym dla mnie
pro ble mem. Bez ro bo cia. W mie ście. W pią tek i so bo tę mia -
łem dy żur po sel ski. Tu, w sa mym mie ście Dę bo wi ce. I jesz -
cze na te re nie wsi w gmi nie Brzo zo wi ce. By ło kil ku dzie się ciu
in te re san tów. I jesz cze wy jąt ko wo du żo wi de ofo nów. Chy ba
z dwie ście. Jak zwy kle du żo spraw so cjal nych. Na ogół drob -
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nych. Pa rę trud niej szych bę dę miał jesz cze wi de ofo nicz nie
do pa na asy sten ta. To mo że ju tro... Ale by ła rzecz no wa. W
tych roz mo wach wy raź nie czuć by ło nu tę nie po ko ju. Przede
wszyst kim o bez ro bot ną mło dzież. Lu dzie jesz cze pa mię ta -
ją te nie od le głe cza sy... No i ten nie po ko ją cy wskaź nik wzro -
stu w ze szłym ro ku...

Po seł prze rwał i za wie sił wzrok na twa rzy bur mi strza. Po
chwi li do dał, że oczy wi ście do ce nia wy sił ki władz miej skich
w sta ra niach o zmniej sze nie bez ro bo cia. I że chciał by, ja ko
po seł, zro bić co tyl ko moż na rów nież na szcze blu cen tral -
nym. Ale i wo je wódz kim. Dla mia sta. Aby sy tu acja się tyl ko
po pra wi ła. Po seł Mierz wiń ski do brze wie dział, że tyl ko jed -
no mo gło go po zba wić w przy szłym ro ku man da tu po sel skie -
go. Wzrost bez ro bo cia w je go okrę gu wy bor czym. Czy li
Dę bo wi cach i oko licz nych gmi nach. Po seł Mierz wiń ski był
po słem rzą dzą cej cen tro pra wi co wej Re pu bli kań skiej Par tii
Na ro do wej. A ta do szła do wła dzy w ostat nich wy bo rach pod
ha sła mi ogra ni cza nia bez ro bo cia na de wszyst ko. I roz wo ju
in no wa cyj no ści go spo dar ki przy oka zji. Uda ło się jej w cią -
gu nie speł na trzech lat rzą dów ob ni żyć bez ro bo cie o pięć
punk tów. I to mi mo trwa ją ce go już kil ka na ście lat kry zy su go -
spo dar cze go na świe cie. Choć cen tro le wi co wa opo zy cja z
De mo kra tycz nej Par tii Nie pod le gło ścio wej trą bi ła wszem wo -
bec, że to wy łącz nie za słu ga re ali za cji jej Trzy let nie go Pla -
nu In we sty cyj ne go z po przed niej ka den cji. I uczci wie trze ba
po wie dzieć, że nie by ła bez ra cji. Bo to dzię ki nie mu roz po -
czę to two rze nie kil ku dzie się ciu no wych firm prze my sło wych
w kra ju. A część z nich uru cha mia no już po prze gra nych
przez nią wy bo rach par la men tar nych. W sa mych Dę bo wi -
cach po wsta ła w ten spo sób dość du ża fir ma pro du ku ją ca
ob ra biar ki cy fro we. Mo że na wet nie ty le po wsta ła, co zo sta -
ła od two rzo na po znisz czo nej na po cząt ku lat 90. dę bo wic -
kiej fa bry ce ob ra bia rek. Na jej miej scu z po cząt kiem no we go
wie ku po wsta ły oka za łe ha le wy sta wo we. Okno wy sta wo we
Dę bo wic na Eu ro pę. Wię cej. Na świat, jak gło sił ów cze sny
bur mistrz Or czyk. Ty le, że z na sta niem glo bal ne go kry zy su
nie by ło dla ko go wy sta wiać. Cze go wy sta wiać też za bar -
dzo nie by ło. I w tym miej scu po wsta ła szczę śli wie fir ma pro -
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du ku ją ca ma szy ny do ob rób ki me cha nicz nej i la se ro wej me -
ta li.

Po seł wie dział, że naj lep sze wy ni ki ogól no pol skie je go
par tii nie ura tu ją mu po sel skiej skó ry i man da tu. Nie ura tu ją,
je śli w je go dę bo wic kim okrę gu wy bor czym bez ro bo cie wzro -
śnie. A już zwłasz cza wśród mło dzie ży. Je go głów ny kon ku -
rent z cen tro le wi co wej DPN prze grał z nim wy bo ry za le d wie
o 138 gło sów. I cze kał spo koj nie na re wanż. I sta le pod kre -
ślał swo je i swo jej par tii za słu gi w stwo rze niu kil ku set trwa -
łych i wy so ko płat nych miejsc pra cy. Dzię ki po wsta niu fir my
ob ra bia rek cy fro wych. A i kan dy dat nie za leż ny, z któ rym wy -
grał du żą prze wa gą 5600 gło sów, też nie za sy piał gru szek
w po pie le. Był sta le obec ny we wszyst kich me diach okrę gu.
Miał swo ją idee fi xe bu do wy lot ni ska dla he li kop te rów to wa -
ro wych na te re nach gmin nych. A ła ska lu du na pstrym ko niu
mo gła po je chać.

Ekran wi de ofo nu roz ja śnił się zno wu sy gna łem zgło sze -
nio wym. Ta sa ma mi ła bu zia za po wie dzia ła, że zja wił się
umó wio ny dwa ty go dnie te mu pan An drzej Ko wal czyk. W
spra wie par ku tech no lo gicz ne go. – Kto? Pan Ko wal czyk?...
Aha. Tak. Rze czy wi ście się z nim uma wia łem. Niech chwi lę
jesz cze po cze ka – po wie dział bur mistrz w stro nę ekra nu,
któ ry po wo li wy gasł.

– Pa nie po śle – zwró cił się bur mistrz do Mierz wiń skie go
– je śli ma pan chwi lę cza su, to pro szę jesz cze zo stać. Mam
tu in te re san ta w spra wie pu blicz nej. A z te go co na mo ją nie -
fa cho wą gło wę zro zu mia łem, to rów nież i pa na po win no to
za in te re so wać. I mo że pan mógł by tu po móc ze swo imi rzą -
do wy mi i wo je wódz ki mi ko nek sja mi po li tycz ny mi.

W chwi lę po tem do sal ki we szła se kre tar ka w czar nym
ko stiu mie i bia łej, szczel nie za pię tej pod szy ją bluz ce. A zza
jej ple ców wy ło ni ła się po stać wy so kie go męż czy zny. – Pan
An drzej Ko wal czyk – przed sta wi ła go se kre tar ka i znik nę ła
w drzwiach.

Ko wal czyk był trzy dzie sto pa ro let nim szczu płym męż czy -
zną, z nie co przy dłu gi mi ciem ny mi wło sa mi. Był w ciem no -
sza rej kurt ce z mięk kie go ma te ria łu i bia łej roz pię tej pod
szy ją ko szu li. Bur mistrz przed sta wił mu obec nych. Ko wal -
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czyk usiadł obok bur mi strza. 
– Sok? Her ba ta? Wo da mi ne ral na? – spy tał asy stent.
– Nie, dzię ku ję. Szko da cza su – od po wie dział Ko wal czyk,

wyj mu jąc z kie sze ni ma ry nar ki wi de ofon i wpro wa dza jąc tam
ja kieś da ne. 

– Pa nie bur mi strzu – za czął, mó wiąc po wo li i ro biąc kil -
ku se kun do we prze rwy mię dzy zda nia mi. – Przy sze dłem w
zna nej już pa nu spra wie. Stwo rze nia w mie ście par ku na -
uko wo -tech no lo gicz ne go. Wi dzia łem ta kie w Niem czech. W
jed nym z nich, w Ber li nie, pro wa dzi łem z nie miec kim wspól -
ni kiem fir mę. In no wa cyj ną fir mę. Park tech no lo gicz ny to nie
jest ja kiś awan gar do wy po mysł. To są już spraw dzo ne eu ro -
pej skie stan dar dy. Ty le, że do tej po ry by ły tyl ko w wiel kich
aglo me ra cjach i du żych mia stach. W Niem czech. W Zjed no -
czo nym Kró le stwie. We Fran cji, Szwe cji czy Fin lan dii. W Pol -
sce już też. Ale tak na po waż nie do pie ro od nie daw na.
Naj pro ściej mó wiąc, to są ta kie in ku ba to ry dla in no wa cyj -
nych firm. In ku ba to ry, gdzie ta kie fir my się wy klu wa ją jak pi -
sklę ta i gdzie się je do grze wa, do kar mia i chro ni. Pó ki nie
uro sną. A po tem od la tu ją. Nie ukry wam, że mam w tym in te -
res. Chcę tu też ulo ko wać swo ją no wą fir mę. Bo wró ci łem z
Nie miec do Pol ski. I prze no szę tu swój in te res... Ale suk ce -
su z par kiem nie za gwa ran tu ję. To jest dzia łal ność go spo -
dar cza. Tu obo wią zu je ra chu nek praw do po do bień stwa...
Moż na po nieść klę skę. I ja ro zu miem czas wy bor czy...

– Dro gi pa nie – prze rwał mu bur mistrz. – Ja nie je stem tu
dla stoł ka. A swo ją fir mę pro wa dzi łem pew nie dłu żej niż pan
ży je – do dał zi ry to wa nym gło sem. – Ile to bę dzie kosz to wa -
ło i w ja kim cza sie? – do rzu cił już spo koj niej.

– O’key. Nie chcia łem pa na w ni czym ura zić – kon ty nu -
ował nie zra żo ny Ko wal czyk. – Nie wiem, czy sa mo mia sto
udźwi gnie fi nan so wo pro jekt. Trze ba by po szu kać jesz cze
in nych part ne rów. Uczel nie, ja kieś przed się bior stwa, mo że
bank, wo je wo da, a i Mi ni ster stwo Skar bu mo gło by się do -
rzu cić. Sam obiekt z pod sta wo wym wy po sa że niem to kil ka -
dzie siąt mi lio nów zło tych. Ale uru cha mia li by śmy go
stop nio wo. Na za sa dzie naj bliż szych ja błek. Jak są bli sko,
to ze rwać za raz. A jak da lej, to po tem. Tak że my ślę, iż w
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tym ro ku by ło by to kil ka mi lio nów. A do koń ca przy szłe go ro -
ku kil ka na ście mi lio nów. Z mo jej stro ny ofe ru ję, jak już mó -
wi łem wcze śniej, na pi sa nie sta dium wy ko nal no ści par ku.
Ode mnie dla mia sta. Gra tis.

Za pa dła kil ku na sto se kun do wa ci sza.
– I co pan na to, pa nie po śle? Ja sam przej rza łem dość

szcze gó ło wo ogól ne in for ma cje. Spra wa jest in te re su ją ca. I
nie bez szans na suk ces. Ale pan Ko wal czyk ma ra cję. Mia -
sto sa mo te go nie udźwi gnie – mó wił z bez na mięt ną twa rzą
bur mistrz, spo glą da jąc w kie run ku Mie rze jew skie go.
Uśmiech nął się w my ślach do sa me go sie bie. Cóż to za cza -
sy na sta ły? O Bo że! Po sła in te re su je spra wa bez ro bo cia w
mie ście! O Bo że! Po seł co ty dzień w pią tek i so bo tę przyj -
mu je wy bor ców z ich spra wa mi! O Bo że! A gdzie te cza sy,
kie dy po sło wie zja wia li się do pie ro na wy bo ry. A po wy bo -
rach zni ka li na czte ry la ta. Bo kto z nich zaj mo wał by się tym
mię sem wy bor czym, zwa nym wy bor ca mi. I to na co dzień.
Do War sza wy bry lo wać! Blo gi co dzien nie wy peł niać! W fo -
rach mą dre sen ten cje wy gła szać! Wy wia dów pra sie udzie -
lać! Ognie du pą pusz czać! Gdzież ten po sel ski świa tek
po zer stwa, a mier no ty przy tym znik ną? – ze zło śli wą sa tys -
fak cją py tał sam sie bie w my ślach bur mistrz.

A prze padł był od rę ki. Nie speł na trzy ka den cje te mu. Gdy
zmie nio no prze pi sy o wy bie ra niu po słów do Sej mu. Że po -
sła wy bie ra się tyl ko jed ne go w jed nym okrę gu. I jak zdo bę -
dzie naj wię cej gło sów. Że każ dy do ro sły mo że kan dy do wać,
jak wpła ci 3 ty sią ce zło tych kau cji. I jak po rę czy za nie go
przy naj mniej 10 są sia dów. Al bo zna jo mych. Ty le, że wcze -
śniej by ła przez to re wol ta. I po la ła się krew. No, ale to już
na szczę ście sta re dzie je – po my ślał bur mistrz, cze ka jąc, co
po wie po seł ich dę bo wic kie go okrę gu. 

Po seł Mie rze jew ski, choć z za wo du praw nik, ko ja rzył już
spraw nie spra wy go spo dar cze. Mu siał się szyb ko uczyć.
Miał w tym ży wot ny in te res. I był to je go oso bi sty in te res by -
cia po słem par tii rzą dzą cej przez na stęp ne czte ry la ta. W
koń cu je go par tia wy gra ła wy bo ry pod ha sła mi wal ki z bez -
ro bo ciem. No i roz wo ju in no wa cyj nej go spo dar ki. Nie miał
więc żad nych wąt pli wo ści.
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– Jesz cze w tym ty go dniu umó wię się na roz mo wy w Mi -
ni ster stwie Go spo dar ki i Mi ni ster stwie Skar bu. W przy szłym
ty go dniu bę dę wie dział, ja kie są re al ne szan se na wspar cie
fi nan so we i lo gi stycz ne. Oczy wi ście je stem za. Pro po nu ję
wi de ospot ka nie... Za dwa ty go dnie. Bę dę się łą czył z pa nem
bur mi strzem, gdzieś tak o 9.30. Pan oczy wi ście bę dzie? –
za py tał Ko wal czy ka. I nie cze ka jąc na od po wiedź, po że gnał
się i wy szedł.

– Za wsze mó wię, że jak jest nie do brze, to i tak bę dzie do -
brze. Prę dzej czy póź niej oczy wi ście – do dał fi lo zo ficz nie
bur mistrz. I po że gnał się dość mi le z Ko wal czy kiem. Jak na
nie go. A wi dząc to, asy stent od pro wa dził go ścia do se kre ta -
ria tu.

Ko wal czyk lek ko za my ślo ny scho dził po wo li sze ro ki mi za -
krę ca ny mi scho da mi. Już dru gi raz pró bo wał prze ko nać bur -
mi strza do stwo rze nia w mie ście par ku tech no lo gicz ne go. W
Niem czech, gdzie prze by wał przez bli sko dzie sięć lat, wi -
dział ich sku tecz ność. To by ły kom plek sy do sko na le wy po -
sa żo nych bu dyn ków, gdzie za kła da ło się i pro wa dzi ło ma łe
i więk sze fir my. Pod wa run kiem in no wa cyj ne go po my słu na
biz nes. Moż na tam by ło spo tkać roz krę ca ją cych in te re sy
przed się bior ców, po cząt ku ją cych w biz ne sie ab sol wen tów
uczel ni, na wie dzo nych wy na laz ców, lek ko stuk nię tych na -
ukow ców, go ści z fun du szy ka pi ta ło wych szu ka ją cych in trat -
nych in we sty cji, „łow ców głów” i „łow ców firm” dla
świa to wych kor po ra cji. W ber liń skiej dziel ni cy Ad ler shof był
ca ły kom pleks ta kich par ków na uko wych i tech no lo gicz nych.
Niem cy stwo rzy li tam przez trzy dzie ści lat ca łą dziel ni cę na -
uko wą Ad ler shof Ber lin. Sam tak za czął w Niem czech swój
biz nes. W „Sin ce and Tech no lo gy Park of WESTA Ber lin”. To
był kom pleks dwóch po łą czo nych ze so bą no wo cze snych
czte ro pię tro wych bu dyn ków, oto czo ny mo rzem zie le ni. Na
ni skim par te rze znaj do wa ły się po miesz cze nia pro duk cyj ne
w for mie bo xów, z peł nym uzbro je niem w cięż ką prze my sło -
wą in fra struk tu rę. Od za si la nia w ener gię, po in sta la cje ga -
zo we. Pro duk cyj ne bo xy by ły nie wiel kie, ale moż na je by ło
łą czyć w więk sze. Kie dyś za pro sił go tam po zna ny na lun -
chu nie miec ki pro fe sor fi zy ki. Eks cen tryk z si wą czu pry ną a
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la Ein ste in. I w nie co przy krót kim i moc no przy cia snym dżin -
so wym ubran ku. Ko le dzy na zy wa li go „Fo cus”. „Fo cus” gło -
sił, że naj waż niej sze pro ble my eko no micz ne ludz ko ści
moż na bę dzie roz wią zać przez pro ste skon cen tro wa nia
świa tła. I wła śnie to pró bo wał ro bić. Ja ko szef pry wat no -rzą -
do wej fir my tech no lo gii la se ro wych. Fir ma za trud nia ła kil ka -
na ście osób, w więk szo ści in ży nie rów. Pra co wa li nad
pro to ty pem trzy me tro we go ro bo ta spa wa ją ce go la se ro wym
świa tłem bla chy sa mo cho do we i pły ty sta lo we ka dłu bów
stat ków. Ale za chwyt Ko wal czy ka wzbu dził pro to typ ma łej la -
se ro wej ma szy ny do szy cia. Wy glą da ła pra wie nor mal nie.
Ty le, że za miast ru cho mej igły prze szy wa ją cej ma te riał ni -
cią, mia ła ma ły la ser, któ ry wta piał coś po dob ne go do ni ci w
ma te riał. Fir ma mie ści ła się w trzech po łą czo nych bo xach,
a „Fo cus” ulo ko wał tam na wet swo je biu ro. I ka na pę, na któ -
rej czę sto no co wał. 

Na wy so kim na to miast par te rze bu dyn ku też by ły po -
miesz cze nia pro duk cyj ne. Ale już du żo więk sze i z lżej szym
uzbro je niem tech nicz nym. Słu ży ły pro duk cji głów nie elek tro -
nicz nej i far ma ko lo gicz nej. Tam też miał swo ich ulu bień ców.
Dwóch mło dych Niem ców, Mar ti na i Han sa, z ir landz kim
Ame ry ka ni nem Bil lem, któ rzy ro bi li, czy mo że ra czej pró bo -
wa li ro bić ja kieś czuj ni ki elek tro nicz ne, wy kry wa ją ce na du -
że od le gło ści zmia ny tem pe ra tu ry. Przy cho dzi li do te go
sa me go co on, sta le za tło czo ne go i gło śne go pu bu „Fett Kat -
ze”. Tam co pią tek, a cza sem i w so bo tę, wle wa li w sie bie
re gu lar nie hek to li try pi wa. No, mo że z odro bi ną zbo żo we go
sznap sa.

Na pię trach by ły po miesz cze nia głów nie biu ro we. I sie -
dzi by wszel kich in sty tu cji. Tam też na czwar tym pię trze jed -
ne go z bu dyn ków był mózg par ku. Cen trum in for ma cji
tech no lo gicz nej. Mózg, któ ry zbie rał i prze twa rzał naj now -
sze da ne na uko we i pa ten to we. Mózg, gdzie by ła sek cja
„bia łe go wy wia du” tech no lo gicz ne go. Tam ana li zo wa no
wszel kie uka zu ją ce się in for ma cje tech no lo gicz ne, tech nicz -
ne i go spo dar cze. Na stro nach in ter ne to wych, w ga ze tach,
cza so pi smach i pe rio dy kach.

Przez dwa la ta star tu na trud nym elek tro nicz nie ryn ku nie -
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miec kim był pod klo szem ochron nym te go par ku. Ina czej
pew nie by je go in te res nie prze żył. Mi mo, że pro wa dził go
ze swo im nie miec kim kum plem He in zem, któ ry świet nie znał
ry nek. Al bo tłukł by się ra zem z nim przez la ta na gra ni cy ban -
kruc twa. Dla te go wie dział, że na wet naj zdol niej si mło dzi dę -
bo wi cza nie nie mie li żad nych szans w za wo do wej
kon ku ren cji ży cio wej na eu ro pej skie od le gło ści. A już zwłasz -
cza z mło dy mi ber liń czy ka mi. Wpadł więc na po mysł, by za -
ło żyć i w Dę bo wi cach ta ki park. Al bo coś po dob ne go. I
sa me mu jesz cze raz wy star to wać za wo do wo z wła snym biz -
ne sem. W ko rzyst nych wa run kach. 

Do szedł po scho dach do par te ru i wszedł do głów ne go
ho lu urzę du, kie ru jąc się do wyj ścia. W du żej prze stron nej
ha li przed ekra na mi kom pu te ro wy mi sta ło kil ku pe ten tów.
Kie dy do cho dził do środ ka ho lu, spo strzegł ją przy jed nym z
nich. Naj pierw spo strzegł nie spo ty ka ny ko lor blond ru dych
wło sów. Po tem nie co z pro fi lu drob ne pie gi na twa rzy. Po -
tem wy dat ny ster czą cy pod ob ci słym wdzian kiem ład ny
biust. Po tem wcię tą ta lię za okrą glo nych bio der w czar nej
spód ni cy się ga ją cej pra wie ko lan. Po tem zgrab ne szczu płe
no gi w czar nych pół bu tach. Po czuł, jak krew od pły wa mu z
gło wy do stóp. By ła wy so ką, szczu płą i pięk ną mło dą ko bie -
tą. Mi nął ją w od le gło ści dwóch me trów. Prze szedł jesz cze
kil ka kro ków. Bar dzo po wo li się od wró cił. Sta ła ty łem. To by -
ły pięk ne i du że, opię te czar ną spód ni cą po ślad ki prze cho -
dzą ce w dłu gie szczu płe no gi. Sta nął bez rad ny. Nie wie dział,
co zro bić. Nie miał po my słu. Wie dział, że na stęp ne go ta kie -
go spo tka nia mo że już nie być. Ale wie dział też, że mo że ją
też bez pow rot nie spło szyć ja kimś idio tycz nym po su nię ciem.
Cze kał. 

Po chwi li sta nę ła za nią ja kaś sta rusz ka, o coś ją py ta jąc.
Wte dy od wró ci ła gło wę. I za uwa ży ła, że się w nią wpa tru je.
Od po wie dzia ła coś sta rusz ce i uważ nie mu się przyj rza ła.
Spo tka li się wzro kiem. Wy trzy ma ła je go spoj rze nie, aż spu -
ścił wzrok spło szo ny tą sy tu acją. Po wo li, bez po śpie chu od -
wró ci ła z po wro tem gło wę. Stał da lej z roz pacz li wą pust ką
w gło wie. Gdy od cho dzi ła od ekra nu, ob rzu ci ła go po now -
nie, tym ra zem już dys kret nym spoj rze niem. Po chwi li ru szy -
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ła w kie run ku głów ne go wyj ścia. Wy raź nie zwol ni ła, gdy mi -
ja ła go w od le gło ści kil ku kro ków. Od wró cił się w jej kie run -
ku. Na gle przy sta nę ła, ob ra ca jąc się bo kiem, i za czę ła
cze goś szu kać w du żej czar nej tor bie ścią gnię tej z ra mie nia.

– Czy pa ni…? – za czął, prze ły ka jąc śli nę. – Czy pa ni…?
– Je śli chce pan mnie spy tać, czy umó wię się z pa nem

na ka wę, to pro szę się po spie szyć, bo mu szę wra cać do pra -
cy – po wie dzia ła z lek kim uśmie chem, nie spo dzie wa nie pod -
no sząc wzrok znad otwar tej tor by.

– Czy pa ni… nie ze chcia ła by przy jąć mo je go za pro sze -
nia na po po łu dnio wą ka wę? Mo że ju tro lub po ju trze? – wy -
rzu cił wresz cie z sie bie już zde cy do wa nie.

– Nie pi jam ka wy. Wo lę her ba tę. Zwłasz cza zie lo ną. I
zwłasz cza w so bot nie po po łu dnie. I zwłasz cza nie w Dę bo -
wi cach. 

– Czy mo gę za pro sić na osiem na stą w tę so bo tę w tej...
no... chiń skiej re stau ra cji w pa sa żu ga le rii han dlo wej w Mo -
drze jo wi cach?

– Mo że pan.
– W ta kim ra zie... do zo ba cze nia w so bo tę – skło nił lek ko

gło wę na po że gna nie.
– Do wi dze nia – od po wie dzia ła, do my ka jąc tor bę. Od wró -

ci ła się i szyb ko znik nę ła w głów nym wyj ściu.

***
– Jest nie źle. Ale ma być do brze, bo ina czej bę dzie źle.

Naj wyż szy czas, aby po do pi nać szcze gó ły re fe ren dum jesz -
cze dzi siaj. Nie cze kać, nie spać, a dzia łać. Bo nas za ko pią
– mó wił by ły bur mistrz Ar ka diusz Or czyk, pro stu jąc się w fo -
te lu. Był wcze sno sześć dzie się cio let nim męż czy zną, z przy -
pró szo ną si wi zną ciem ną czu pry ną. Był praw ni kiem. Ka sę
zro bił na han dlu fak tu ra mi, a ści ślej dłu ga mi. Gdy han del wy -
sechł, za jął się miej sco wą po li ty ką. I to on giś sku tecz nie. 

Ale wbrew te mu co po wie dział, nie by ło nie źle. Tak na -
praw dę by ło nie do brze, a na wet źle. Wie dział o tym. Już po -
nad dzie sięć lat te mu stra ci li wła dzę w mie ście. I sto czy li się
na sa mo dno opo zy cji. I ich za ko pa li. Dzie sięć lat w trum nie.
Żad ne go ru chu. Żad nych od skocz ni. I żad nych pie nię dzy. I
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to już by ła ostat nia chwi la, aby się stam tąd wy do stać. Bo je -
śli nie te raz, to już ni gdy. Koń czy ły się pie nią dze. Wy ga sa ły
kon tak ty. No i sta rze li się. Ich par tii li be ral nych de mo kra tów
nie by ło już od lat. A mie li pre mie ra. I pre zy den ta. A nie zo -
stał ślad. Ra to wa li się in dy wi du al nie w mie ście przez te mi -
nio ne la ta. Skle ci li już dwa ra zy lo kal ne ko mi te ty wy bor cze.
A to Przy ja ciół Dę bo wic, a to Roz wo ju Dę bo wic. Ale szło już
źle. I to co raz go rzej źle. W ostat nich wy bo rach już tyl ko Or -
czyk z ich ukła du zo stał rad nym miej skim. Ka ta stro fa. By li
ni czym. 

A prze cież by li wszyst kim. Or czyk był dwie ka den cje bur -
mi strzem. Od nie go za le żał los, a ści ślej do bro byt kil ku set
osób i ich ro dzin spo śród bli skich, krew nych, przy ja ciół, zna -
jo mych i pro te go wa nych. Je go i ca łe go bur mi strzow skie go
ukła du. Był bo wiem naj więk szym pra co daw cą w mie ście.
Miał pod so bą bli sko dwa ty sią ce miejsc pra cy. Od urzę du
miej skie go, po szko ły i przed szko la. To da wa ło wła dzę po li -
tycz ną. Nad ludź mi. Bez ro bo cie sza la ło. Bez zna jo mo ści w
mie ście moż na by ło tyl ko wy je chać za gra ni cę. Głów nie na
zmy wak na Wy spy. Ale na de wszyst ko by ły pie nią dze. Wiel -
kie pie nią dze. Pod wa run kiem, że się ro bi ło in we sty cje. Naj -
le piej du że. Bo z te go by ło na wet 10% dla nich. Więc się
ro bi ło wiel kie in we sty cje. Więc park wod ny, któ ry miej sco wi
na zy wa li „szkla nym sło niem”. Wy bu do wa ny za kre dyt ban -
ko wy. No i luk su so wy, wy kła da ny czar nym i czer wo nym ba -
zal tem han dlo wy trakt pod ziem ny pod głów nym wę złem
miej skie go skrzy żo wa nia ulic. Ten był za ob li ga cje miej skie.
I te ob li ga cje zgu bi ły Or czy ka. Ob słu ga za dłu że nie roz wa li -
ła kur czą cy się bu dżet. A bu dżet się kur czył, bo bie da ro sła.
Głów nie przez bez ro bo cie. I ka sa miej ska za czę ła być naj -
pierw pu sta wa. A po tem już pu sta. Wte dy wkro czył wo je wo -
da. Or czyk zo stał od wo ła ny. Przy szedł ko mi sarz, a po tem
by ły wy bo ry. I prze gra li na ca łe go. Or czyk na wet nie star to -
wał. Wy sta wi li „słu pa”. Wa cła wa Ma mi ka. Da li mu wiel ką ka -
sę. Ma mik miał ro bić za nie za leż ne go fa chow ca. Ale ja koś
sła bo za nie go ro bił. Za jął do pie ro trze cie miej sce. I to mi mo
że miał naj lep szą w wo je wódz twie fir mę re kla mo wą. A to
wszyst ko w du żej mie rze przez tych dwóch oszo ło mów miej -
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skich, Po czwa rę i Za do rę. Zro bi li Or czy ko wi pry wat ną an ty -
kam pa nię wy bor czą. Gdzie mo gli i jak mo gli trą bi li w me -
diach, że Ma mik to „słup” Or czy ka. 

– Ta cy to skur wie le – prze mknę li oby dwaj Or czy ko wi
wspo mnie niem przez gło wę. Zo ba czył ich ocza mi wy obraź -
ni jak zwy kle sie dzą cych w pierw szym rzę dzie sa li ra dy miej -
skiej. Je den z ba zy lisz ko wa tym wzro kiem świ dru ją cym go
na wy lot. I tym wiecz nym gry ma sem wy krzy wio nych ust pod
ha czy ko wa tym no sem, uda ją cym ja kiś po czwar ny uśmiech.
Dru gi, wstręt ny gru bas wiecz nie coś no tu ją cy w ba ła ga nie
kar tek. I wiecz nie za da ją cy te swo je py ta nia, ze zło śli wą od -
po wie dzią w środ ku. Nie ro zu miał ta kich lu dzi. Za prze cza li
je go wie dzy o tym, że czło wiek za cho wu je się z za sa dy ra -
cjo nal nie. Jak moż na nie chcieć mieć spo ko ju i pie nię dzy. A
Po czwa ra z Za do rą nie chcie li. I po co ta cy ży ją i prze szka -
dza ją żyć in nym – prze mknę ło mu przez gło wę. 

– Tym ra zem mu si my wszyst ko przy go to wać w naj drob -
niej szych szcze gó łach. Żad ne go przy pad ku. Żad nych nie -
spo dzia nek. Wszyst ko mu si być wcze śniej po ukła da ne. I to
do brze po ukła da ne – zde cy do wa nym gło sem stwier dził sie -
dzą cy obok Hen ryk Gó ral czyk. Był to przy gru by ni ski męż -
czy zna, ko ło sześć dzie siąt ki, z wiel ką ły si ną, na la ną twa rzą
i ma ły mi czuj nie, by nie po wie dzieć chy trze pa trzą cy mi oczy -
ma. Za Or czy ka był wi ce bur mi strzem od po wie dzial nym za
in we sty cje. Na zy wa no go zło śli wie „ka sje rem Or czy ka”. A
wcze śniej jed ną ka den cję był na wet bur mi strzem. Za sły nął
sprze da żą udzia łów miej skie go przed się bior stwa go spo dar -
ki ko mu nal nej. Fran cu zom. Szczy cił się przez kil ka lat, że ja -
ko pierw szy ścią gnął do mia sta za gra nicz ny ka pi tał. Po tem
nie ste ty opo zy cja wy cią gnę ła mu i roz nio sła po mie ście, że
efek tem są naj wyż sze w wo je wódz twie ce ny wy wo zu śmie -
ci. Prze bił go zresz tą Or czyk. Ten sprze dał klu czo we udzia -
ły w miej skich wo do cią gach. Na od mia nę An gli kom. I
trwa łym te go efek tem by ły naj wyż sze tym ra zem w wo je -
wódz twie ce ny wo dy.

– Ja ki masz plan na re fe ren dum? – zwró cił się py ta niem
Or czyk do Ma mi ka. Trze cie go z męż czyzn sie dzą cych w pół -
mrocz nym po miesz cze niu piw nicz ne go sa lo nu z sau ną. Wci -
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śnię te w kąt sa lo nu drew nia ne po miesz cze nie sau ny by ło
zresz tą prak tycz nie nie zau wa żal ne. W do brych cza sach by -
ło to ich miej sce spo tkań w in te re sach. I nie tyl ko w in te re -
sach. Wy my ślił je Gó ral czyk. W tym miej scu nie moż li wy był
pod słuch kie run ko wy z ze wnątrz. A do we wnątrz był i tak nie -
moż li wy do wnie sie nia. Z tam tych lat zo stał im już tyl ko na -
wyk zo sta wia nia wi de ofo nów w przed po ko ju na par te rze. W
oba wie przed wszech obec nym wów czas pod słu chem wszel -
kich służb. Ła ska wła dzy na pstrym ko niu jeź dzi ła. Acz w
tych do brych, by nie rzec wspa nia łych cza sach, sau na słu -
ży ła też i ce lom roz ryw ko wym. Ścią ga li tam naj lep sze mło -
de dziw ki aż ze Świer ko wa. Cza sem na wet i z sze ścio ma
za ba wia li się w cia snym po miesz cze niu sau ny. Eh, szko da
ga dać – po my ślał Gó ral czyk z roz rzew nie niem na wspo -
mnie nie tam tych chwil, tam tych ob ra zów i tam tych na gich
dzi wek.

– Plan jest pro sty – za czął Ma mik. – Za wią zu je się ko mi -
tet re fe ren dal ny. Ze mną ja ko sze fem. Uru cha mia my wła sny
ka nał te le wi zji miej skiej i wła sną wi de oga ze tę. Do te go du -
że ak cje bez po śred nie w mie ście na szych lu dzi. Przez sie ci
kam pa nii szep ta nych. Pod grze wa my at mos fe rę, aż do za -
rzu tu o ko rup cję bur mi strza. Gdzieś tak w ma ju. Nie za wcze -
śnie, że by lud ki nie ochło nę ły z wra że nia. Mu szą być
zszo ko wa ni i zdez o rien to wa ni. I wte dy na fa li szo ku zbie ra -
my pod pi sy. I z koń cem czerw ca ro bi my re fe ren dum. Aku rat
bę dzie ko niec ro ku szkol ne go. To moż na pod krę cić at mos -
fe rę z bez ro bo ciem. Oczy wi ście mo ty wy ta kie, ja kie usta li li -
śmy. Nie udol na po li ty ka bur mi strza i po pie ra ją ce go go
ugru po wa nia, przez co ma my ro sną ce bez ro bo cie wśród
mło dzie ży. Ale przede wszyst kim ko rup cja. Wiel ka ko rup cja
w ukła dzie wła dzy bur mi strza. Do da my jesz cze skan dal sek -
su al ny w tle. A jak się uda, to i w re la cjach służ bo wych – za -
koń czył Ma mik.

– Skan dal sek su al ny? – zdzi wił się Gó ral czyk.
– Lu dzie sła bi są. A tech ni ka idzie do przo du. Nic na to

nie po ra dzi my. Ale jak są sła bi, a tech ni ka idzie do przo du,
to nie po win ni spra wo wać wła dzy na wet w mie ście – z
uśmie chem do dał Or czyk.
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Ma mik przy tak nął ski nie niem gło wy. Był wcze sno pięć -
dzie się cio let nim przy si wia łym wy so kim blon dy nem, z przy -
po mi na ją cym bro dę sil nym za ro stem na twa rzy. Miał
dok to rat z fi lo zo fii, ale uciekł z uczel ni. Za ma łe pie nią dze
tam by ły. Za ła pał się dość przy pad ko wo do eki py ów cze sne -
go bur mi strza Or czy ka ja ko je go do rad ca me dial ny. Po tem
prze grał klu czo we wy bo ry z obec nym bur mi strzem. Wi nił za
to Or czy ka. Nie dość, że Or czyk do pro wa dził do za rzą du ko -
mi sa rycz ne go, to jesz cze w de cy du ją cym mo men cie wy wo -
łał wzbu rze nie miesz kań ców. W ra mach oszczęd no ści
fi nan so wych ra dy kal nie bo wiem ob ciął kur sy tram wa jów. A
był to pod sta wo wy i naj szyb szy śro dek trans por tu. I to w
zbied nia łym mie ście. Po czwa ra z Za do rą za ło ży li na wet ko -
mi tet re fe ren dal ny. Chcie li z te go po wo du od wo łać bur mi -
strza. Ale się spóź ni li. Od wo łał go wo je wo da. A Ma mik go
ostrze gał, że lu dzie szem ra ją w mie ście nie za do wo le ni z tło -
ku i z wy sta wa nia na przy stan kach.

– Jak nie chcą jeź dzić tram wa jem, to niech so bie kur wa
ku pią sa mo chód. Rze czy wi ście jest się kim przej mo wać! To
zwy kła ho ło ta. I tak więk szość z nich nie cho dzi na wy bo ry…
– stwier dził wów czas zi ry to wa ny Or czyk. No, ale wte dy nie -
ste ty ta ho ło ta po szła. I by ło już dzie sięć lat w trum nie. Ale
Ma mik nie miał odej ścia fi nan so we go. Więc pó ki co, mu siał
się trzy mać Or czy ka. Funk cjo no wał na przy czep kę w je go
fir mie praw ni czej han dlu ją cej nie ru cho mo ścia mi.

– Po mysł na ko rup cję jest? Bo w by le co lud ki nie uwie -
rzą. A o skan dal sek su al ny py tać nie bę dę. Ro zu miem, że
wszy scy zo ba czy my do bry film... Z mo men ta mi. I jak lo gi sty -
ka wy glą da? No i ile mnie to bę dzie kosz to wać? – zwró cił
się Or czyk do Ma mi ka.

– Przy go to wu je my spe cjal ną pu łap kę. Na wet dwie pu łap -
ki ko rup cyj ne. Na wszel ki wy pa dek. Ma my jesz cze kil ka mie -
się cy cza su. Sce na riusz fil mo wy dra ma tu por no już jest
na pi sa ny. Oczy wi ście, w tym wy pad ku bę dzie my cał ko wi cie
czy ści. Zle ce nie bę dzie ze wnętrz ne. W przy szłym mie sią cu
za czy na my kom ple to wać eki py me dial ne. Nie za wcze śnie,
bo wy ciek nie. A na sa mym koń cu do pie ro zmon tu je się gru -
py ak cji bez po śred nich... Koszt sza cun ko wy... ja kieś... 300...
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350 ty się cy – pod su mo wał Ma mik.
– Cze go? – za py tał Or czyk.
– Co cze go cze go?... Aaa... zło tych oczy wi ście – do rzu -

cił Ma mik.
– I zno wu wszyst ko na mo jej gło wie... czy li w mo jej kie -

sze ni – do dał Or czyk. Wziął do rę ki pi lo ta. W tym sa mym
mo men cie roz su nął się frag ment ścia ny, z któ rej wy to czył się
ni ski sto lik za sta wio ny bu tel ka mi, ka raf ka mi i szklan ka mi. Or -
czyk się gnął po na peł nio ną do po ło wy ka raf kę i roz lał do
trzech szkla nek na pój ko lo ru her ba cia ne go. Trzej męż czyź -
ni bez sło wa pod nie śli nie mal rów no cze śnie szklan ki do ust.
To by ła ich sta ra i do bra jak za wsze ir landz ka whi sky. Pi li ją
od za wsze. Od za wsze po ubi ciu in te re su.

W tym mo men cie roz świe tlił się na ścia nie du ży ekran.
Uka za ły się na nim dwie uśmiech nię te po sta cie. Wza jem nie
za pra sza ły się ge stem do sto ją ce go kil ka me trów da lej pio -
no lo tu. Uśmiech nię tą po sta cią po pra wej stro nie ekra nu był
po now nie wy bra ny pół ro ku te mu pre zy dent Pol ski Cze sław
Gra bow ski. Dru gą oso bą był pre zy dent Chin Ziang Ze Ting,
któ ry pu ścił przo dem pre zy den ta Pol ski do wej ścia. Oby dwaj
we szli schod ka mi do ma szy ny, któ ra z od da la ją cym się wi -
bru ją cym ca łym po miesz cze niem hu kiem szyb ko wzbi ła się
pio no wo w po wie trze. I znik nę ła w głę bi pu styn ne go kra jo -
bra zu. Jak ko men to wał ten film twar dy ko bie cy głos, by ła to
ro bo cza wi zy ta han dlo wa pol skie go pre zy den ta w Chi nach.
Pol ska – mó wi ła spi ker ka – od dłuż sze go już cza su to czy ła
roz mo wy na te mat współ pra cy ato mo wej ze stro ną chiń ską.
Chiń ska ener ge ty ka by ła w za sad ni czej czę ści opar ta na
elek trow niach ato mo wych, któ rych roz bu do wą w swo im kra -
ju by ła za in te re so wa na Pol ska. Opa no wa nie ta niej tech no -
lo gii prze rób ki wę gla na ben zy nę oraz pro duk ty
wę glo po chod ne przez in sty tut w Za brzu, by ło wiel kim wy da -
rze niem. Tak w kra ju, jak i na świe cie. Skło ni ło pol ski rząd
do roz po czę cia wy co fy wa nia się z elek trow ni opa la nych wę -
glem ka mien nym. Uzna no to bo wiem za ol brzy mie eko no -
micz ne mar no traw stwo. Po kła dy zaś ga zu łup ko we go
czy ni ły Pol skę w tej sy tu acji ener ge tycz nie nie za leż ną. Pod
wa run kiem, że Chi ny za pew nią szyb ką roz bu do wę ener ge -
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ty ki ato mo wej. Wi zy ta Gra bow skie go mia ła przy pie czę to wać
fi na li za cję wie lo mie sięcz nych ne go cja cji han dlo wych. 

Pre zy dent Gra bow ski był już dru gą ka den cję pre zy den -
tem Pol ski. Był nie za leż nym kan dy da tem, po pie ra nym przez
Re pu bli kań ską Par tię Na ro do wą. Zo stał pre zy den tem po
tym, jak po wiel kiej bu rzy po li tycz nej, a po tem ogól no kra jo -
wym re fe ren dum, w Pol sce wpro wa dzo no sys tem pre zy -
denc ki. Ana lo gicz ny do sys te mu w Ame ry ce. Cóż to się
wów czas dzia ło! „To dyk ta tu ra”, „Ko niec de mo kra cji w Pol -
sce”, „Pol ska kra jem Afry ki Czar nej” – krzy cza ły ty tu ły pol -
sko ję zycz nych me diów, z „Ga ze tą Wy bra ną” na cze le. Choć
trze ba by ło przy znać, że pod upa dła „GW” by ła już tyl ko cie -
niem swo je go cie nia z cza sów Wiel kie go Prze krę tu.

Na szczę ście tym ra zem i Ber lin, i Bruk se la, i to co jesz -
cze zo sta ło ze struk tur Unii Eu ro pej skiej, by ły za ję te two rze -
niem no wej wspól nej stre fy wa lu to wej eu ro mar ki. Po tym, jak
po ko lei opusz cza ły eu ro land ko lej ne kra je eu ro pej skie. Po
Gre cji, Hisz pa nii i Por tu ga lii, do po rzu ce nia eu ro zo sta ły
zmu szo ne sy tu acją go spo dar czą Wło chy. Ale praw dzi wy
cios ist nie niu wspól nej wa lu ty za da ła Fran cja. Jej re pu bli kań -
ska pre zy dent An ne Se mur nie spo dzie wa nie tuż przed wy -
bo ra mi ogło si ła, że bez su we ren nej wa lu ty jej kraj nie po ra dzi
so bie z na ra sta ją cym bez ro bo ciem. I za raz po tem wy stą pi ła
jesz cze Sło wa cja, Es to nia i Ło twa oraz Fin lan dia. Pró bu jąc
ra to wać sy tu ację, kanc lerz He inz Schu s ter wy stą pił z pro po -
zy cją utwo rze nia no wej stre fy eu ro mar ki z Niem ca mi, Au strią
i Ho lan dią oraz Bel gią, któ ra ja ko je dy na od rzu ci ła pro po zy -
cję. Wszyst ko to wszak że na ty le zaj mo wa ło Ber lin i Bruk -
se lę, że nie włą cza ły się już tym ra zem do „pol skiej
awan tu ry” o sys tem pre zy denc ki. Choć pa trzy ły na to z nie -
chę cią. Mia ły bar dzo przy kre do świad cze nia ze skut ka mi
zmia ny sys te mu wy bor cze go Pol ski. Bo Pol ska sta ła się na -
gle ma ło eu ro pej ska i wręcz na wet na cjo na li stycz na. I źle się
z nią współ pra co wa ło. Sta wia ła wa run ki. 

Pre zy dent ja ko szef rzą du. To był zu peł nie no wym sys -
tem wła dzy. W Pol sce do tej po ry nie zna ny. Pre zy dent Gra -
bow ski ja ko gło wa pań stwa i szef rzą du prze jął w swo je rę ce
ca łość po li ty ki kra jo wej i za gra nicz nej. Wpra wił w szok opi -
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nię pu blicz ną już w pierw szym ty go dniu urzę do wa nia. Ogło -
sił bo wiem w pu blicz nych me diach otwar te kon kur sy na mi -
ni strów i wi ce mi ni strów swo je go rzą du. Jak by te go by ło
ma ło, rze czy wi ście wy brał w nich no wych mi ni strów i wi ce -
mi ni strów. I to ni ko mu nie zna nych. By ła pew na kon fu zja z
te go po wo du wśród po li ty ków cen tro pra wi cy po pie ra ją cych
kan dy da tu rę Gra bow skie go. Jak że to? Ty lu do brych na szych
po za rzą dem? No, ale nie wy pa da ło mó wić o tym gło śno.
Trze ba by ło za ci snąć zę by i cze kać na dru gą ka den cję. W
dru giej ka den cji po wtó rzył nie ste ty ten sam ma newr. Ale już
bez re wo lu cji per so nal nej. Mi ni stro wie re sor tów go spo dar -
czych po zo sta li ci sa mi. Glo bal na de pre sja go spo dar cza nie
ustę po wa ła już od kil ku na stu lat. Każ dy kraj ra to wał się, jak
umiał. I na wła sną rę kę. I w ko ali cjach. I w ko la bo ra cjach. A
Chi ny, ja ko po tę ga prze my sło wa i fi nan so wa, by ły spe cjal -
nym przed mio tem uwa gi i ana liz mi ni strów Gra bow skie go. I
to nie za leż nie od re zul ta tów per trak ta cji w spra wie elek trow -
ni ją dro wych.

Bo nie by ła to tyl ko wi zy ta han dlo wa. Tą wi zy tą Pol ska
do ko ny wa ła osta tecz ne go zwro tu w swej po li ty ce za gra nicz -
nej w wy mia rze glo bal nym. Czte ry la ta te mu świat wstrzy -
mał od dech w ob li czu na pięć po li tycz nych po mię dzy
Chi na mi a Sta na mi Zjed no czo ny mi. Ame ry kań ska flo ta Pa -
cy fi ku, z jej ośmio ma lot ni skow ca mi i sze ścio ma ra kie tow -
ca mi na cze le i flo tą ato mo wych okrę tów pod wod nych,
wpły nę ła na Mo rze Żół te i oba mo rza chiń skie – Wschod nio -
chiń skie i Po łu dnio wo chiń skie. I za ję ła po zy cje wyj ścio we
na prze ciw głów nych chiń skich por tów han dlo wych. Wszy scy
wie dzie li, że dok try na wo jen na USA prze wi dy wa ła cał ko wi -
tą blo ka dę mor ską głów nych han dlo wych por tów chiń skich.
Mia ło to po trzech mie sią cach do pro wa dzić chiń ską go spo -
dar kę do ru iny. By ła to od po wiedź USA na chiń skie ul ti ma -
tum prze ję cia ame ry kań skich ak ty wów prze my sło wych w
Chi nach. W za mian za po sia da ne przez Bank of Chi na ob li -
ga cje skar bo we rzą du USA. Chi ny zgro ma dzi ły ich na astro -
no micz ną su mę bli sko 10 bln do la rów. I nie mia ły z ni mi co
zro bić. A sta ła nad wyż ka w han dlu z Ame ry ka na mi ją tyl ko
po więk sza ła. I choć dzię ki me dia cji po li tycz nej Nie miec, Ro -
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sji i Bra zy lii kon flikt zbroj ny uda ło się za że gnać, to pro blem
po zo stał. I nie był to wca le pro blem Taj wa nu. Lecz był to pro -
blem świa to we go po rząd ku go spo dar cze go.

Ga sną ca go spo dar ka USA nie ustan nie co raz mniej wy -
twa rza ła. A sta le ty le sa mo kon su mo wa ła. Kon su mo wa ła
przy wy so kim stan dar dzie ży cia Ame ry ka nów. I co raz wyż -
szym de fi cy cie ame ry kań skie go rzą du. Więc by ła od lat na -
pę dza na nie ustan nym do dru kiem do la rów. Pra sy dru kar skie
Re zer wy Fe de ral nej pra co wa ły peł ną pa rą. Na koszt świa -
ta. A te do la ry by ły gro ma dzo ne przez Chi ny i in nych eks -
por te rów to wa rów do Sta nów. A po tem by ły wy mie nia ne na
ob li ga cje skar bo we za dłu ża ją ce go się co raz szyb ciej ame -
ry kań skie go rzą du. I te ob li ga cje trzy ma no ja ko re zer wy wa -
lu to we. Per pe tu um mo bi le. Po raz pierw szy w hi sto rii świa ta
pie niądz glo bal ny był opar ty na dłu gach. Na gi gan tycz nych
dłu gach rzą du USA. Ten dłuż nik dyk to wał wa run ki ca łe mu
świa tu wie rzy cie li. Bo miał swo je do la ry, któ rych nie by ło
czym za stą pić. A ra czej nie by ło ko mu ich czym za stą pić.
Zło ta by ło za ma ło, eu ro osta tecz nie zban kru to wa ło, chiń -
skie go ju ana ma ło kto chciał ak cep to wać. Nie by ło wia ry god -
ne go pie nią dza na świe cie. A Ame ry ka nie dru ko wa li jak
osza la li i za mie nia li re zer wy w go tów ce na we ksle dłuż ne
rzą du. Aż wresz cie Chiń czy cy, ze stra chu przed utra tą swo -
ich re zerw, za czę li się bun to wać. I co raz bar dziej sta now czo
żą dać bez pie czeń stwa dla swo ich 10 bln do la rów ulo ko wa -
nych w dłu gach rzą du USA. I tak omal nie do szło do III woj -
ny świa to wej. Na ra zie roz ła do wa nej ele men tar nym roz sąd-
kiem obu stron. Ale wyj ścia wi dać nie by ło.

Glo bal na de pre sja go spo dar cza wy da wa ła się nie mieć
koń ca. Na po cząt ku ją lek ce wa żo no. Co ro ku za po wia da no
jej za koń cze nie. Świat miał się z niej wy nu rzyć w ko lej nym
No wym Ro ku. No, naj póź niej w na stęp nym. A by ło z ro ku na
rok go rzej. Bez ro bo cie by ło sta łą klę ską go spo dar czą. I spo -
łecz ną. Zwłasz cza wśród mło dych. Bo star si oko py wa li się
za wo do wo. Nie by ło mie sią ca bez gwał tow nych za mie szek
po li tycz nych w Pa ry żu, Rzy mie czy Ma dry cie. A na wet w
Lon dy nie i Ber li nie. W No wym Jor ku dwa la ta te mu mu sia ła
in ter we nio wać Gwar dia Na ro do wa, gdy tłu my de mon stran -
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tów za czę ły de mo lo wać i ra bo wać luk su so we skle py i mar -
ke ty. Uży to bro ni. By li za bi ci i ran ni. 

Pa ra dok sal nie nie źle ra dzi li so bie bied niej si. I to co raz le -
piej. Chi nom, Bra zy lii, In diom oraz świa tu mu zuł mań skie mu
i la ty no ame ry kań skie mu uda wa ło się po wró cić do ze ro we -
go wzro stu go spo dar cze go. A w nie któ rych la tach mia ły go
na wet mi ni mal nie na plu sie. Tak przy naj mniej twier dzi ły. Roz -
pa da ła się za to w roz pacz li wy spo sób pra wie ca ła Afry ka
Czar na. Wie le państw prak tycz nie prze sta ło ist nieć. Wła dza
pań stwo wa by ła tam ogra ni czo na do sto lic i więk szych miast.
A naj bar dziej sil na by ła w ob sza rach chiń skich in we sty cji su -
row co wych. 

Po zbie ra ły się ja ko ta ko po wiel kim upad ku sprzed dzie -
się ciu la ty kra je Eu ro py Środ ko wow schod niej. A i Ro sja się
ja koś na no wo ra zem z ni mi po skła da ła. Ten upa dek był cięż -
ki i bo le sny. Pro duk cja spa dła na łeb, a bez ro bo cie po szy -
bo wa ło na wet do jed nej trze ciej zdol nych do pra cy. Po ja wił
się głód. Ta ki do ty kal ny. Moż na go by ło obej rzeć w oczach i
na twa rzach wy chu dzo nych lu dzi sto ją cych w ko lej kach do
miej skich ja dło daj ni. W Ostra vie, w Ko szy cach, w Sze ged,
w Sta rej Za go rze, w Ti mi so arze czy w Mał ki ni. Tam za blocz -
ki po mo cy spo łecz nej moż na by ło raz dzien nie zjeść przy -
naj mniej cie pły po si łek. Ale nie wszę dzie moż na by ło to
zro bić. Na tręt ni że bra cy, od dzie ci po star ców, za cze pia li
prze chod niów na wet w mniej szych mia stach. Z gra su ją cy mi
po wiel kich osie dlach miesz ka nio wych, wiecz nie pi ja ny mi
ban da mi mło do cia nych wy rost ków prze sta ła so bie ra dzić na -
wet sły ną ca z wy jąt ko wej bru tal no ści po li cja ukra iń ska. De -
spe ra cja pcha ła lu dzi ma so wo do prze stępstw. Kra dzie ży,
wła mań i roz bo jów. I przy oka zji już tyl ko do mor derstw. Nie
wia do mo tyl ko, cze mu wy jąt ko wo okrut nych. Nie bez piecz -
nie by ło na wet na pod miej skich wer te pach. Gra so wa ły tam
sta da zdzi cza łych psów ata ku ją cych lu dzi. I to śmier tel nie.
Zwłasz cza dzie ci. Roz szar py wa ne i zja da ne. Te sta da by ły
z ko lei wy ła py wa ne na mię so przez wy spe cja li zo wa ne gru -
py hyc li. A mię so sprze da wa ne na miej skich tar go wi skach.
Po przy stęp nej ce nie.

Na ro sną cy cha os spo łecz ny na ło żył się cha os po li tycz -
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ny. Pod pre sją nie ustan nych pro te stów rzą dy zmie nia ły się
na wet dwa – trzy ra zy w ro ku. Po dob nie jak i ko ali cje rzą -
dzą ce, a po tem na gle upa da ją ce. Przed ter mi no we wy bo ry
go ni ły ko lej ne przed ter mi no we wy bo ry. Ja ko ta ką sta bil ność
po li tycz ną z tru dem utrzy my wa ły tyl ko Wę gry i Cze chy. W
Ru mu nii do szło do woj sko we go za ma chu sta nu. Wła dzę ob -
ję ła jun ta ge ne ra łów. W Bruk se li się za pie ni ło. Ko mi sja Eu -
ro pej ska wpro wa dzi ła na tych mia sto we sank cje, wstrzy mu jąc
wszel ką po moc fi nan so wą. A Eu ro pej ski Bank Cen tral ny wy -
co fał się z umo rze nia po życz ki dla ru muń skie go rzą du. Jun -
ta od po wie dzia ła nie spo dzie wa nym wpro wa dze niem ceł
za po ro wych na wszyst kie pro duk ty nie miec kie i fran cu skie.
W od po wie dzi Ra da Unii Eu ro pej skiej za wie si ła Ru mu nię w
pra wach człon ka UE. Ge ne ra ło wie na to miast za blo ko wa li
wszel kie prze le wy pie nięż ne po wy żej 10 tys. eu ro za gra ni -
cę. Ta ka prze py chan ka trwa ła jesz cze pół ro ku. A w nie speł -
na rok póź niej ge ne ra ło wie sa mi od da li wła dzę. Z ni czym
so bie nie po ra dzi li. A po wy stą pie niu ze stre fy eu ro Gre cji,
Por tu ga lii i Hisz pa nii oraz wpro wa dze niu przez te kra je
„okre so wych” ceł na wszyst kie to wa ry unij ne, ga snąć za czę -
ła sa ma Unia i ak tyw ność Ko mi sji Eu ro pej skiej. Na po czą -
tek. 

Przy kład pod no sze nia się z cięż kie go upad ku da ła Pol -
ska. Tam za czę ły się wy da rze nia, na zwa ne póź niej „pol ską
je sie nią”.

W pół mrocz nym po miesz cze niu, gdzie Or czyk, Gó ral czyk
i Ma mik do pi ja li po wo li swo ją whi sky, na gle za drża ła pod ło -
ga i ścia ny. To na ekra nie wi zje ra po ka zy wa no ob ra zy trzę -
sie nia zie mi z chiń skie go Ty be tu. Or czyk na ci snął pi lo ta i
drże nia usta ły, a ekran wy gasł. Trzej męż czyź ni, że gna jąc
się, po wo li opusz cza li piw nicz ny sa lon.

***
– Dla cze go „do trzech ra zy sztu ka”? – za sta na wiał się nie

wie dzieć cze mu Ko wal czyk, par ku jąc nie da le ko ga le rii han -
dlo wej. – Prze cież to ja kaś kom plet na bzdu ra. Rów nie do -
brze mo że być do czte rech, do pię ciu... czy do iluś tam... A
mo że jed nak jest w tym ja kaś mą drość? Pierw szy raz, wia -
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do mo, bez do świad cze nia. Moż na źle po sta wić. I przy pad -
ko wo. Dru gi raz, już czło wiek wy cią ga wnio ski z pierw sze -
go. Ale mo że we wnio skach prze sa dzić. Zbyt kry tycz nie
po dejść. A trze ci raz... Łą czy pierw szy z dru gim. I wy cią ga
się wnio ski... Chy ba coś w tym jest. 

Wy siadł ze swo jej elek trycz nej si le sii i po wol nym kro kiem
ru szył w stro nę wi docz nej ga le rii. Nie miał żad ne go po my -
słu na umó wio ne spo tka nie z nie zna jo mą. Oprócz wią zan ki
róż no ko lo ro wych fre zji. Był tą ko bie tą za uro czo ny. Cze kał
już trzy dni na to spo tka nie. Moc no pod eks cy to wa ny. Od
cza su po wro tu z Nie miec nie miał spe cjal nie oka zji my śleć
o ko bie tach. I ich so bie nie da wał. Był po roz wo dzie. Je go
mał żeń stwo z Do ro tą nie wy trzy ma ło nie ustan nych pro ble -
mów prak tycz nie z wszyst kim. Z pra cą, z fi nan sa mi, z tru da -
mi co dzien ne go ży cia. Ale przede wszyst kim nie wy trzy ma ło
kon fron ta cji z jej aspi ra cja mi. Wy so ki mi aspi ra cja mi. I pre -
ten sja mi. Ale już tyl ko do nie go. Że jej aspi ra cje nie są za -
spo ka ja ne. Aż wresz cie coś w nim pę kło. Od su nął się na
bok. I mał żeń stwo za wa li ło się jak sza fa, któ rą ktoś prze stał
wresz cie pod pie rać. Dla te go wy je chał do Ber li na. Ale też
przez ko lej ną ko bie tę opu ścił Ber lin pół ro ku te mu. Mia ła na
imię An ne. Spo tkał ją dwa la ta te mu w „Tłu stym Ko cie”. Zła -
pał ją na dys kret nym spoj rze niu jej ciem nych pięk nych oczu.
Ucie kła spło szo nym wzro kiem do roz mo wy z dwie ma ko le -
żan ka mi. Wy szedł za nią z pu bu i po cze kał, aż pod nio są się
drzwi jej sa mo cho du. By ła wy so ką dwu dzie sto pa ro let nią
ciem no wło są dziew czy ną o nie co sku lo nej po sta ci. I gdy już
sia da ła za kie row ni cą, przed sta wił się i wprost za pro po no -
wał spo tka nie. Szyb ko i ci cho od po wie dzia ła – Ja. 

By li z so bą po nad rok. Pra co wa ła w ja kimś in sty tu cie na -
uko wym. Też w Ad ler shof. By ła praw ni kiem. Ale przede
wszyst kim by ła wspa nia ła w łóż ku. Ro bi li to co wto rek i pią -
tek u nie go póź nym po po łu dniem. Aż są siad ka za czę ła mu
się dość bacz nie przy glą dać. Mu siał pil no wać swo je go krzy -
ku. Był tro chę zdzi wio ny, że An ne ni gdy nie mó wi ła o swo jej
ro dzi nie. Po tem był bar dziej zdzi wio ny, że ni gdy nie chcia ła
cho dzić z nim na pu blicz ne im pre zy. A do pie ro po bli sko ro -
ku zro zu miał, że się go wsty dzi. Wo bec ro dzi ny. I pew nie
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przy ja ciół też. Bo jak mu w koń cu po wie dział nie miec ki
wspól nik, by ła cór ką zna ne go ber liń skie go ad wo ka ta, ze
zna nej nie miec kiej ro dzi ny praw ni czej. Mu siał zu peł nie tam
nie pa so wać ja ko do ra bia ją cy się Po lak. Spraw dził ją jesz -
cze dwo ma ul ty ma tyw ny mi ofer ta mi swo ich pu blicz nych
imie nin i ro dzin nych od wie dzin mat ki. I sa ma nie wy trzy ma -
ła. Za wie si ła spo tka nia. A po tem do szło do kul tu ral ne go z jej
stro ny ze rwa nia. Też w „Tłu stym Ko cie”. I do pie ro po ze rwa -
niu zro zu miał, jak się przez ten po nad rok za ko chał. Pił w
„Tłu stym Ko cie” bez opa mię ta nia z pół ro ku. Sta le ma jąc na -
dzie ję, że ją zo ba czy. Ca łe szczę ście, że wspól nik był wy ro -
zu mia ły. I nie miał pre ten sji, gdy An drzej zde cy do wał o
de fi ni tyw nym wy jeź dzie do Pol ski. 

– Czy pan tu mo że cze ka na mnie? Je stem Ewa. Ewa
Skrzy pek – wy rwał go ze wspo mnień ko bie cy głos. Sta nę ła
przed nim lek ko uśmiech nię ta z wy cią gnię tą rę ką ta sa ma
wy so ka ru do blond pięk ność. Tym ra zem ubra na w ob ci sły
ko stium ko lo ru kre mo we go. Sta li przed wej ściem do chiń -
skiej re stau ra cji. Usie dli przy sto li ku oto czo nym z trzech
stron ścia na mi la se ro wych świa teł. Chiń ski kel ner po dał dwa
czaj nicz ki zie lo nej her ba ty i wsta wił fre zje do wa zo ni ka z wo -
dą. Przy glą da ła się te mu dość nie spo dzie wa nie po zna ne mu
męż czyź nie, dys kret nie są cząc go rą cy na pój, gdy się przed -
sta wiał i opo wia dał o swo jej no wej fir mie. Po do bał jej się. Był
przy stoj nym wy so kim męż czy zną ze zgrab ny mi, jak za uwa -
ży ła w ho lu, po ślad ka mi w dość ob ci słych ciem nych
spodniach.

– Pan wol ny na sta łe czy tyl ko na dzi siaj? – spro wo ko wa -
ła. I spoj rza ła na re ak cję je go oczu. Nie co zmie sza ny pod jął
wy zwa nie i zdą żył z szyb ką ri po stą. – To za le ży od pa ni.

Ro ze śmia ła się szcze rze. Do ce ni ła to. By ła ko bie tą po
przej ściach. Tra gicz na śmierć na rze czo ne go, nie uda ne mał -
żeń stwo, a od kil ku już lat wy mie nia ni na now szych ko chan -
ko wie przy dłu gich prze rwach bez mę skich. Pra co wa ła w
in sty tu cji pra wie z sa my mi męż czy zna mi, acz nie mie sza ła
pra cy z przy jem no ścią. Od czte rech lat by ła pro ku ra to rem w
wo je wódz kim od dzia le Pro ku ra to rii Ge ne ral nej Skar bu Pań -
stwa. Zaj mo wa li się pil no wa niem skar bo we go mie nia we
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wszel kich trans ak cjach i wszel kich po sta ciach. Jej spe cjal -
no ścią by ły pry wa ty za cje z cza sów Wiel kie go Prze krę tu, jak
na zy wa li w swo im slan gu praw ni czym pierw sze ćwierć wie -
cze III Rzecz po spo li tej. Praw dę po wie dziaw szy, gdy by nie
Wiel ki Prze kręt, to więk szość pro ku ra to rów trze ba by w jej
fir mie daw no zwol nić z pra cy. Prze stęp stwa prze ciw ko Skar -
bo wi Pań stwa, a w ogó le mie niu pu blicz ne mu, nie pod le ga -
ły bo wiem przedaw nie niu. A bie żą cych spraw by ło ma ło. I
kwo ty, o któ re szło, też z nóg nie po wa la ły. Ak tu al nie mia ła
na biur ku dwie pry wa ty za cje miej skie z Dę bo wic. Jed ną z
po cząt ków Wiel kie go Prze krę tu, gdy ów cze sny bur mistrz
Dę bo wic sprze dał klu czo we udzia ły miej skie go przed się bior -
stwa ko mu nal ne go fran cu skie mu kon cer no wi pań stwo we mu
Fran ce Mu ni ci pa le. Dru gą z koń ca Wiel kie go Prze krę tu, gdy
ko lej ny bur mistrz sprze dał klu czo we udzia ły miej skie go z ko -
lei przed się bior stwa wo do cią go we go pry wat ne mu kon cer no -
wi bry tyj skie mu Bri tish Wa ter.

– Jak pan zna lazł Dę bo wi ce? – spy ta ła. Wte dy za czął
opo wia dać o swo im pro jek cie stwo rze nia w Dę bo wi cach par -
ku na uko wo -tech no lo gicz ne go, wzo ro wa ne go na nie miec -
kich roz wią za niach ber liń skiej dziel ni cy Ad ler shof. I o tym,
że bez ta kiej in fra struk tu ry in no wa cyj no ści w mie ście rów -
nież i je go fir ma nie roz wi nie skrzy deł. I o tym, że to jest
szan sa dla mia sta, aby za trzy mać tu i po móc lu dziom z po -
my sła mi biz ne so wy mi czy tyl ko tech nicz ny mi. I kie dy tak
opo wia dał, zdu mio na za uwa ży ła ten sam błysk w oczach.
Ten sam błysk emo cji, gdy daw no te mu jej chło pak opo wia -
dał o pla nach stwo rze nia w Pol sce no wej or ga ni za cji po li -
tycz nej. An ty rzą do wej, acz dzia ła ją cej bez prze mo cy.

By ła wte dy stu dent ką ostat nie go ro ku pra wa na uni wer -
sy te cie, a on stu den tem ostat nie go ro ku in for ma ty ki na po li -
tech ni ce. Cho dzi li z so bą już od po nad ro ku. Ma rek pra co wał
już do ryw czo w fir mie in for ma tycz nej. Za mie rzał za ło żyć za -
raz po stu diach wła sny in te res. Był też po chło nię ty po li ty ką.
Jej to kom plet nie nie in te re so wa ło. No, ale po nie waż bar dzo
mu na tym za le ża ło, to wzię ła raz udział w de mon stra cji w
dniu 11 li sto pa da. By ła kom plet nie za sko czo na tym, co zo -
ba czy ła. Dzie siąt ki ty się cy lu dzi ma sze ru ją cych pod ty sią ca -
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mi bia ło -czer wo nych flag. Z hym nem na ro do wym i an ty rzą -
do wy mi ha sła mi. Ta kie go świa ta nie zna ła. Nie zna ła też bru -
tal no ści po li cji, któ rą zo ba czy ła po raz pierw szy w ak cji na
uli cach War sza wy. Po li cjan ci w spe cjal nych ochron nych
kom bi ne zo nach, heł mach z pla sti ko wy mi osło na mi twa rzy,
wiel ki mi prze zro czy sty mi tar cza mi, dłu gi mi pał ka mi, a nie -
któ rzy z wiel ko ka li bro wy mi strzel ba mi. „Żół wie”, jak ich na -
zy wał Ma rek. „Żół wie” bi ły bez par do nu. Na tra sie po cho du
w dwóch miej scach do szło do walk na bocz nych uli cach.
Bar dzo się wte dy ba ła. Ma rek ka zał jej się trzy mać w środ -
ku po cho du. Już póź niej do wie dzia ła się, że „żół wie” jak co
ro ku ostrze la ły po chód ku la mi gu mo wy mi. 

Ma rek był w gru pie, któ ra te po cho dy or ga ni zo wa ła. Kie -
dyś za py ta ła go, po co to or ga ni zu ją. Strasz nie się wte dy ob -
ru szył. Ale nie po tra fił roz sąd nie od po wie dzieć. Mó wi ła mu,
że to jest bar dzo faj ne i na wet „żół wie” moż na prze żyć. Ale
co z te go wy ni ka? I kie dy za czął w na stęp nym ro ku opo wia -
dać o ko lej nej de mon stra cji w dniu 11 li sto pa da, to za py ta ła
go, czy na eme ry tu rze też bę dzie te mar sze or ga ni zo wał. Nic
się nie ode zwał, ale prze stał już wię cej na ten te mat mó wić.

Gdzieś mie siąc póź niej po wie dział jej nie spo dzie wa nie,
że ma ra cję. Że ta kie co rocz ne cho dze nie pod fla ga mi oczy -
wi ście go bu du je. Ale że z te go nic na przy szłość nie wy ni -
ka. Że do szli do wnio sku, iż to na wet słu ży „tej dyk ta tu rze”.
Ta „dyk ta tu ra” ją ubo dła. Prze sa dził. Bo by ła w koń cu de mo -
kra cja, a rzą dy po cho dzi ły od de mo kra tycz nie wy bra ne go
par la men tu. On zaś twier dził, że to wszyst ko fik cja i że w
Pol sce nie ma de mo kra cji. Bo nor mal ny oby wa tel nie mo że
kan dy do wać do Sej mu. Bo nor mal ny oby wa tel wca le nie wy -
bie ra po słów. On tyl ko gło su je na li sty par tii po li tycz nych,
gdzie już za nie go wy bra no tych, któ rzy mo gą być po sła mi.
Że to nie są wol ne wy bo ry. Że de mo kra cja bę dzie wte dy, jak
bę dą wol ne wy bo ry. No to jak nie ma wol nych wy bo rów, to
cze mu ich nie zro bi cie? – za py ta ła. – Prze cież trze ba to za -
skar żyć do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, na pi sać do Rzecz -
ni ka Praw Oby wa tel skich, mó wić o tym w me diach, żą dać
od po li ty ków – go rącz ko wa ła się. Za czął się śmiać i po wie -
dział jej, że jest na iw na po li tycz nie. I do dał – Ta ban da zdraj -
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ców i ma to łów ni gdy do bro wol nie nie od da wła dzy.
Już po tem opo wie dział jej, że od szedł z gru py, któ ra te

po cho dy or ga ni zo wa ła. Że do szło tam do wiel kie go roz ła mu.
A kil ku dzie się ciu dzia ła czy utwo rzy ło wraz z nim no wą gru -
pę po li tycz ną. Na zwa li ją „Wol ne wy bo ry te raz!”. I że w Pol -
sce jest już pa rę po dob nych ini cja tyw. Uru cho mi li wte dy
wspól ną ak cję in ter ne to wą na por ta lu „wol ne.wy bo ry.pl”. Za -
żą da li prze pro wa dze nia wol nych wy bo rów w okrę gach jed -
no man da to wych, gdzie każ dy mo że wy star to wać. Za żą da li
jaw no ści ob li cza nia od da nych gło sów. I to nie w lo ka lach wy -
bor czych. Tyl ko tam gdzie na praw dę by ły prze krę ty. Ich zda -
niem. Czy li w wo je wódz twach i w cen tra li Pań stwo wej
Ko mi sji Wy bor czej.

Roz sze rzał się co raz więk szy fer ment po li tycz ny. Za czę -
ła two rzyć się sieć lo kal nych grup po li tycz nych. I ich ak cje.
Zwal cza nia wszyst kie go co an ty pol skie. Zwal cza nia „my ślą,
mo wą i uczyn kiem” – jak to re kla mo wał ich por tal. Po li ty ków,
ce le bry tów, por ta li, ga zet, fil mów, ksią żek, wy po wie dzi i za -
cho wań. Ha ke rzy co raz czę ściej ata ko wa li te stro ny in ter ne -
to we, któ re por tal okre ślał ja ko an ty na ro do we. Za czę ło
do cho dzić do ata ków na szcze gól nie znie na wi dzo nych
dzien ni ka rzy i po li ty ków. Ob rzu ca no pusz ka mi z czer wo ną
far bą i wy bi ja no szy by w sie dzi bach re dak cji, par tii po li tycz -
nych i biu rach po sel skich. Część po li ty ków nie po ja wia ła się
już pu blicz nie bez pry wat nej ochro ny. Ak cja in ter ne to wa
prze kształ ci ła się w ruch po li tycz ny. Na por ta lu sfor mu ło wa -
no z udzia łem in ter nau tów pro gram „Nie pod le głość Pol ski”.
Ruch za czę li po pie rać z imie nia i na zwi ska rów nież po szcze -
gól ni dzia ła cze po li tycz ni, spo łecz ni i za wo do wi, pu bli cy ści i
na ukow cy. In ter nau ci wy bra li dro gą gło so wa nia 20-oso bo wy
skład przy szłe go rzą du na ro do we go. Ak cję ru chu po par ło
pod pi sa mi w cią gu pół ro ku bli sko ćwierć mi lio na lu dzi.

Jak zwy kle pro ble mem by ły pie nią dze. To by ło w Pol sce
nie do prze sko cze nia przez ćwierć wie ku. Wszyst kie uczci -
we ini cja ty wy się na tym wy kła da ły. Ktoś wte dy wpadł na po -
mysł, że by ogło sić na por ta lu zbiór kę pie nię dzy. Po 10
zło tych od każ de go, kto się pod pi sał. I o dzi wo, co się w Pol -
sce przez ćwierć wie ku nie zda rzy ło, lu dzie za czę li wpła cać
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pie nią dze na „wol ne.wy bo ry.pl”. Po 10, po 20, a na wet 50
zło tych. I zu peł nie nie spo dzie wa nie za czę ły spły wać na gle
set ki ty się cy zło tych. A po tem to by ły już mi lio ny! I wte dy z
mie sią ca na mie siąc, ich ogól no pol ska już sieć mo gła na wet
za mó wić spo ty te le wi zyj ne i ra dio we. A w set kach ty się cy
ulo tek i pla ka tów wzy wać – „Za py taj swo ich po słów o wol ne
wy bo ry!”.

Sy tu acja po li tycz na w Pol sce za czę ła się w tym cza sie
gwał tow nie za ostrzać. Z kłót ni me dial nych po li ty ków rzą dzą -
cych z po li ty ka mi opo zy cyj ny mi nic nie wy ni ka ło. Nie by ło
żad nej no wej my śli. Żad ne go po my słu na py ta nie – co ro -
bić? Pol ska grzę zła w na ra sta ją cym kry zy sie. Bez ro bo cie
wśród mło dych lu dzi prze kro czy ło dwie trze cie. A bez po śred -
nio wśród ab sol wen tów szkół śred nich i wyż szych trzy
czwar te. Za czął się roz pa dać bu dżet pań stwa. I to mi mo co -
raz bar dziej roz pacz li we go za dłu ża nia się rzą du w kra ju i za
gra ni cą. Spa da ły wpły wu do bu dże tu. Z po dat ków, z ak cy zy,
z wszyst kie go. ZUS za czął się spóź niać z wy pła ta mi eme ry -
tur i rent, a pań stwo z wy pła ta mi dla na uczy cie li. Cię cia wy -
dat ków po szły w naj słab szych, czy li w bez ro bot nych i w
opie kę spo łecz ną. Za wie szo no „okre so wo, w związ ku z trud -
ną sy tu acją bu dże to wą pań stwa”, wy pła tę za sił ków dla bez -
ro bot nych i za sił ków po mo cy spo łecz nej. W mia stach, na wet
tych naj mniej szych, po ja wia ło się co raz wię cej lu dzi że brzą -
cych po do mach i miesz ka niach. Już nie o pie nią dze, lecz o
żyw ność. Ja ką kol wiek. Na uli cach i przed skle pa mi i mar ke -
ta mi by ło to sa mo. W czę ści miast wła dze lo kal ne roz po czę -
ły wy da wa nie przy go to wy wa nych wła snym ta nim sump tem
go rą cych po sił ków.

W ta kiej to co raz bar dziej na pię tej at mos fe rze roz po czę -
ły się przy go to wa nia do wy bo rów par la men tar nych. Wza jem -
ne na pa ści po li ty ków na sie bie prze sta ły już bu dzić
ja kie kol wiek emo cje. Lu dzie mie li już te go dość. Ćwierć wie -
ku te sa me gę by. Tyl ko w róż nych ko stiu mach par tyj nych. I
z po dob ny mi obiet ni ca mi. Że te raz bę dzie le piej. Że zno wu
bę dzie my „zie lo ną wy spą”, z ta nim pań stwem, z ni skim bez -
ro bo ciem. Że wzrost go spo dar czy i oży wie nie już, już jest za
pro giem. Tyl ko daj cie nam zno wu wła dzę. Zresz tą nikt im nie
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mu siał da wać. Ona sa ma do nich wra ca ła z au to ma tu or dy -
na cji wy bor czej. I nie za leż nie od i tak spa da ją cej z wy bo rów
na wy bo ry fre kwen cji.

Po szło o re je stra cję li sty „blo ge rów.pl”. Pań stwo wa Ko mi -
sja Wy bor cza po raz ko lej ny od rzu ci ła wte dy za ża le nie na
od mo wę re je stra cji ich list w kil ku okrę gach w kra ju. Ty le, że
tym ra zem na wet te go nie uza sad ni ła. Nie. Bo nie. I już. „Blo -
ge rzy” zor ga ni zo wa li w pro te ście de mon stra cję pod sie dzi -
bą Ko mi sji. Pech chciał, że sie dzi ba znaj do wa ła się
nie opo dal ho te lu sej mo we go i sa me go Sej mu. A jesz cze
więk szy pech chciał, że przed Pa ła cem Kul tu ry na wiel kim
pla cu cen tral nym od by wał się wy stęp ze spo łu roc ka „Sza lo -
ny Koń”. „Sza lo ny Koń” wspie rał zaś ak tyw nie „wol ne.wy bo -
ry.pl”. Na ko niec kon cer tu też pech chciał, że li der ze spo łu
coś po my lił i rzu cił, że po li cja bi je „na szych” pod ho te lem sej -
mo wym. I kil ku na sto ty sięcz ny tłum ru szył. Pod ho tel. Do ro -
ta ni gdy nie mo gła so bie po tem wy ba czyć, że nie po tra fi ła
Mar ka od cią gnąć od te go sza leń stwa. A wy pad ki po to czy ły
się już sa me. Idą cy luź ny mi gru pa mi tłum mło dych lu dzi do -
tarł do skrzy żo wa nia przy ron dzie de Gaul le’a. Nie opo dal
ma kie ty pa skud nej sztucz nej pal my. Te go „Mi sia trze ciej
eRPe”, jak ją na zy wał Ma rek. I gdy tłum skrę cał w stro nę
Sej mu, na gle sta ło się coś nie sa mo wi te go. Do ro ta po czu ła
nie wy obra żal ny ból w uszach, któ ry rzu cił ją na zie mię. Pra -
wie le żąc, roz pacz li wie za ty ka ła rę ka mi uszy. Prze raź li wy ból
roz ry wał jej gło wę. Do pie ro po ja kimś cza sie za uwa ży ła, że
prze ra że ni lu dzie nie pew nie pod no szą się z zie mi. Tłum
pierz chał. Nikt nie wie dział, co się sta ło. I co się mo że jesz -
cze stać. 

To wła dza po raz pierw szy zde cy do wa ła się na uży cie
swej taj nej bro ni. Bro ni aku stycz nej wy so kich czę sto tli wo ści
dźwię ków z ma łych na daj ni ków, za mon to wa nych na słu pach
oświe tle nio wych w ca łym śród mie ściu sto li cy. In for ma cja o
roz bi ciu bro nią aku stycz ną po ko jo wej de mon stra cji idą cej
pod Sejm szyb ko się ro ze szła po sto li cy. A po tem po kra ju.
Ama tor skie na gra nia dra ma tycz nych skut ków ude rze nia
aku stycz ne go pusz cza ły na okrą gło wszyst kie por ta le w Pol -
sce. I za gra ni cą też. Wte dy to por tal „wol ne.wy bo ry.pl” we -
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zwał do ak cji pod Sej mem swo ich zwo len ni ków. A po nie waż
by ła so bo ta i Sejm nie ob ra do wał, rzu co no ha sło – „Przy jedź
do Sej mu ze swo im po słem!”. I tak za czę ła się „pol ska je -
sień”.

Ruch „wol ne.wy bo ry.pl” przy go to wy wał tę ak cję już od ro -
ku. W naj głęb szej ta jem ni cy. Aby nie ostrzec wła dzy. Gru pa
kie row ni cza do szła do wnio sku, że o wie le ła twiej jest wy -
mu sić na po słach de cy zje in dy wi du al nie. I na każ dym z
osob na. I że wie lo dnio we ob lę że nie Sej mu jest mniej sku -
tecz ne. I ła twiej sze do roz bi cia przez „żół wie”. I w nie dzie lę
od ra na w ca łym kra ju ak ty wi ści ru chu zja wia li się w miesz -
ka niach po słów. Grzecz nie pu ka jąc do drzwi pry wat nych
miesz kań i na kła nia jąc ich do wspól ne go wy jaz du do Sej mu.
I prze ko nu jąc do pil ne go prze gło so wa nia zmia ny or dy na cji
wy bor czej. By ły to du że gru py mło dych lu dzi. Wzbu dza ją ce
re spekt sa mą li czeb no ścią od kil ku dzie się ciu do na wet kil -
ku set osób. Z sa mo cho da mi, mi kro bu sa mi, a na wet au to ka -
ra mi. Od po nad pół ro ku już taj ne gru py ru chu ćwi czy ły róż ne
wa rian ty te go sce na riu sza. Bo też róż ne by ły re ak cje po słów.
Ale do mi no wał szok. Bier ni i po tul ni wy bor cy na gle u drzwi!
Pry wat ne go miesz ka nia! I to z żą da nia mi! A po tem był
strach. Choć ruch nie sto so wał prze mo cy. By ła bez względ -
nie za ka za na. Co bar dziej opor nych wszak że po słów uda ło
się tym spo so bem na kło nić do wy jaz du do pie ro w po nie dzia -
łek. Po ca ło dzien nych i ca ło noc nych per trak ta cjach. Do cho -
dzi ło do prze py cha nek, a na wet starć z wzy wa ną po li cją.
Ty le, że przy by wa ły rów nież po sił ki z ru chu. I je dy nie w kil -
ku du żych mia stach po li cja w ten spo sób wy bro ni ła kil ku po -
słów przed wy wie zie niem do Sej mu. Po tem przy wo że ni pod
Sejm zszo ko wa ni i za stra sze ni po sło wie mu sie li pu blicz nie
za de kla ro wać po par cie przy go to wa nych już tek stów no wych
ustaw o or dy na cji wy bor czej do Sej mu i or dy na cji re fe ren -
dal nej. Pod Sej mem gro ma dzi ły się co raz więk sze i gęst nie -
ją ce tłu my. Od bu dyn ku Sej mu od gra dza ły je me ta lo we
ba rier ki i ty sią ce po li cjan tów w zwar tym szy ku. W ca łym zaś
śród mie ściu grup ki mło dych lu dzi zry wa ły ha ka mi na kil ku -
me tro wych tycz kach wszyst ko, co od sta wa ło na słu pach
oświe tle nio wych.
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Głów ny dra mat ro ze grał się w gma chu te le wi zji pu blicz -
nej. Przed jej głów ną sie dzi bę, na zy wa ną „zam kiem Gar ga -
me la” ze wzglę du na szka rad ne po do bień stwo do sie dzi by
cza row ni ka w po pu lar nej kre sków ce dla dzie ci, uda ła się de -
le ga cja ru chu „wol ne.wy bo ry.pl”, aby od czy tać ul ti ma tum dla
rzą du. Za nią po dą ży ło kil ka ty się cy mło dych lu dzi. Przed
wej ściem by ły roz sta wio ne ba rier ki za po ro we, a za ni mi sta -
ły zwar te od dzia ły „żół wi”. Kie dy tłum się zbli żył, z me ga fo -
nów pa dło po le ce nie na tych mia sto we go ro zej ścia się. Tłum
to zi gno ro wał. Mło dzi lu dzie za czę li prze cho dzić przez ba -
rier ki. Wte dy pa dła pierw sza sal wa. Po tem dru ga i trze cia.
Sły chać by ło ję ki i okrzy ki bó lu. I wi dać by ło wi ją cych się z
bó lu lu dzi. Ktoś łkał. Strze la no ku la mi gu mo wy mi. Ale tłum
parł do przo du i ko lej ne gru py na dal prze dzie ra ły się przez
ba rier ki. I wresz cie tłum starł się z po li cją i ze pchnął ją od
wej ścia głów ne go. Po czym sfor so wał du że szkla ne drzwi i
wdarł się do środ ka. Wte dy pa dła czwar ta sal wa. Roz pry sły
się szy by w drzwiach i roz le gły się roz pacz li we krzy ki prze -
ra że nia. To by ła ostra amu ni cja. Ja kiś spa ni ko wa ny ofi cer
po li cji nie wy trzy mał ner wo wo. W chwi lę po tem pię ciu mło -
dych lu dzi le ża ło mar twych w ka łu żach krwi, a szó sty umie -
rał w kon wul sjach. To był Ma rek. Po li cjan ci znik nę li, a lu dzie
wy no si li i wy pro wa dza li ran nych.

Wia do mość o uży ciu bro ni oraz za bi tych i ran nych bły -
ska wicz nie do tar ła do tłu mu przed Sej mem. Ale i do Sej mu.
Do co raz bar dziej roz wście czo nych lu dzi wy szła de le ga cja
kon wen tu se nio rów z mar szał kiem Sej mu. Nikt ich nie chciał
słu chać. Omal ich nie zlin czo wa no. Pod na po rem tłu mu po -
li cjan ci zo sta li ze pchnię ci w kie run ku pla cu, a tłum wdarł się
do gma chu Sej mu. Za żą da no na tych mia sto we go gło so wa -
nia nad przed sta wio ny mi dwo ma pro jek ta mi ustaw. Do
wcze snych go dzin ran nych osta tecz nie Sejm w po spiesz -
nych trzech czy ta niach przy jął usta wy bez sprze ci wu. A w
po łu dnie Se nat usta wy za twier dził. Ty sią ce lu dzi ru szy ło wte -
dy pod pa łac pre zy denc ki. Jak się póź niej oka za ło, po od -
mo wie wy ko na nia roz ka zu za ję cia si łą śród mie ścia przez
do wód ców bry ga dy pan cer nej, zme cha ni zo wa nej i de san to -
wej, pre zy dent uciekł z pa ła cu he li kop te rem w nie zna nym
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kie run ku. W trzy mie sią ce póź niej od by ły się no we wy bo ry
par la men tar ne.

Ewie sta nę ła przed oczy ma po stać Mar ka. Nie co nie śmia -
łe go wy so kie go blon dy na, z uśmie cha ją cy mi się za wsze
ocza mi. Za mknę ła oczy i spu ści ła gło wę, aby nie by ło wi dać
jej łez na po licz ku, dys kret nie ocie ra jąc je chu s tecz ką.

– Czy coś się sta ło? – spy tał sie dzą cy po dru giej stro nie
sto li ka męż czy zna.

– Nie. To tyl ko chwi la wspo mnień – od par ła tę że ją cym
gło sem.

***
– Po pierw sze, nie ro bić rze czy bez u ży tecz nych. Po dru -

gie, nie star to wać od eta tów. I po trze cie, nie za czy nać od
mu rów – przy po mniał sam dla sie bie swo ją pry wat ną de wi -
zę 3 x Nie bur mistrz Kar wiń ski. Mu siał o niej cią gle pa mię -
tać. Bur mi strzo wa nie nie ustan nie pcha ło go w ro bie nie
rze czy bez u ży tecz nych. Mniej lub bar dziej bez u ży tecz nych.
Za to mod nych, wdzięcz nych, wy ma ga nych, chwa lo nych i
Bóg wie jesz cze ja kich. Ty le, że w koń co wym efek cie na nic
i ni ko mu nie po trzeb nych. Na szczę ście po la tach pry wat ne -
go biz ne su nie miał z tym pro ble mu. Przy każ dej pro po zy cji,
naj pierw wi dział jej ko niec. I od te go za czy nał. Go rzej by ło z
eta ta mi i mu ra mi. Dzie się cio le cia bi zan tyj skie go urzę do wa -
nia stwo rzy ły wo kół nie go wszech obec ną men tal ność eta -
tów, a po tem mu rów. Na po cząt ku wszyst kie go co no we
mu siał być etat. Urzęd ni czy. A naj le piej kil ka. Po tem po kój.
Osob ny. Kie row ni czy. A naj le piej bu dy nek. To by ło kry te rium,
po któ rym spraw dzał war tość lu dzi i ich pro jek tów.

– Więc jak pan wi dział by w tym ro ku swój pro jekt? – za -
py tał bez na mięt nie sie dzą ce go obok przy ro bo czym okrą -
głym biur ku Ko wal czy ka. Ra zem ocze ki wa li na za po wie dzia-
ne już trze ma wi de ofo na mi przez po sła Mierz wiń skie go wi -
de ospot ka nie w Mi ni ster stwie Go spo dar ki. 

– Naj waż niej si są lu dzie – za czął Ko wal czyk. – Ten rok
to po szu ki wa nia lu dzi, któ rzy to bę dą uru cha miać. W cią gu
mie sią ca przed sta wię pa nu wstęp ne sta dium wy ko nal no ści
par ku tech no lo gicz ne go. Je go we wnętrz ną kon cep cję funk -
cjo no wa nia. Z pro ce sem uru cha mia nia. W przy pad ku ak cep -
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ta cji, pro po nu ję swo ją oso bę ja ko me ne dże ra pro jek tu. Pań -
ski urząd roz pocz nie ofi cjal ną pro mo cję pro jek tu. Dla po szu -
ki wa nia lu dzi. Wszyst kie roz mo wy kwa li fi ka cyj ne
po pro wa dzę oso bi ście. Ab sol wen ci i ostat nie la ta tech ni ków,
ostat nie la ta uczel ni wyż szych, stu dia dok to ranc kie i już zro -
bio ne dok to ra ty. Wszyst ko co ży je w oko li cy 50 km. Za peł -
nia my au to bus pod ty tu łem park na uko wo -tech no lo gicz ny w
Dę bo wi cach. Ma sa kry tycz na to kil ka na ście skon kre ty zo wa -
nych pro jek tów in no wa cyj nych biz ne sów. I po wo li, bar dzo
po wo li ru sza my. W dru giej po ło wie ro ku. W za leż no ści od
ich po my słów, kon cep cji, pla nów i pro jek tów, uru cha mia my
stop nio wo in fra struk tu rę. Po pierw sze, mózg par ku, czy li
sys tem zbie ra nia i se lek cji in for ma cji na uko wo -tech no lo gicz -
nej. Na de wszyst ko in for ma cji pa ten to wej. To bę dzie w tym
ro ku naj więk szy koszt. Dla po trzeb tych w au to bu sie. Po dru -
gie, kor pus fi zycz ny, czy li po miesz cze nia i wy po sa że nie. Mo -
że my je na po czą tek wy naj mo wać czy dzier ża wić. Łącz nie
z ma szy na mi i urzą dze nia mi. Z mo ich wy li czeń wy ni ka, że
ogół kosz tów te go rocz nych nie po wi nien prze kro czyć oko ło
2,5 mln zł... Oczy wi ście w mon ta żu fi nan so wym – do dał, wi -
dząc gry mas na twa rzy bur mi strza.

– Pań skie ho no ra rium? – spy tał bur mistrz.
– Umo wa o dzie ło po ak cep ta cji sta dium wy ko nal no ści na

po zio mie śred niej pań skie go urzę du. Plus pre mie za suk ces
na pod sta wie wskaź ni ków pro duk tu ze sta dium wy ko nal no -
ści – od po wie dział bez za sta no wie nia Ko wal czyk. 

Wi szą cy na ścia nie du ży ekran roz błysł sy gna łem zgło -
sze nio wym. Se kre tar ka za po wie dzia ła łącz ność z Sej mem.
Uka za ła się zna jo ma twarz po sła Mie rze jew skie go. A obok
dwóch męż czyzn i ko bie ta. Mie rze jew ski przed sta wił dwóch
męż czyzn ja ko przed sta wi cie li Mi ni ster stwa Go spo dar ki i Mi -
ni ster stwa Skar bu, a ko bie tę ja ko sze fa któ re goś z dzia łów
Pań stwo we go Ban ku In we sty cyj ne go.

– Idea jest in te re su ją ca – za czął przed sta wi ciel Go spo -
dar ki. – Za le ży nam na ta kich in no wa cyj nych pro jek tach. Mi -
ni ster stwo Go spo dar ki za opi niu je pro jekt w mie siąc po
za po zna niu się ze sta dium wy ko nal no ści. O re al no ści pro -
jek tu nie mó wię. To mu si być prze ko nu ją ce. I wy li czal ne. Na -
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sza po zy tyw na opi nia dla Skar bu bę dzie uza leż nio na od kil -
ku rze czy. Po pierw sze i na de wszyst ko, mu si po wstać przy -
naj mniej jed na, i to sil na, fir ma pro du ku ją ca grzew cze
in sta la cje geo ter mal ne. I to w cią gu ro ku. Na po czą tek dla
in dy wi du al nych bu dyn ków. Ma my nad miar mo cy w prze ro -
bie sta li w kra ju. I jak wy ni ka z na szych ana liz, du ży po ten -
cjal ny ry nek zby tu na Ukra inie. I na Bia ło ru si...

– Na ja kim po zio mie wy ko naw czym ma być ta fir ma po
ro ku? Py tam, bo je stem tym oso bi ście za in te re so wa ny –
prze rwał mu Ko wal czyk.

– Co naj mniej pół prze my sło wym. Je śli bę dą pro ble my ze
ste ro wa niem kon den sa to rów, po mo że my kon tak ta mi z fir -
ma mi nie miec ki mi. Są w tym bar dzo do brzy – do rzu cił. – Po
dru gie – kon ty nu ował – ocze ku je my spe cja li za cji w opto elek -
tro ni ce. Ma cie tam tech ni kum i du żą licz bę ab sol wen tów,
więc...

– Nie ma ta kie go prze ło że nia – prze rwał zde cy do wa nie
Ko wal czyk. – To jest trud na bran ża, du ża kon ku ren cja, a
tech ni kum to za le d wie punkt wyj ścia. Trze ba w to wcią gnąć
przy naj mniej po li tech ni kę. Nie mo gę obie cać...

– Wszę dzie jest trud no. A jak by by ło ła two, to by nas tu taj
nie by ło. Ja nie chcę pań skich obiet nic. Tyl ko pre cy zyj ne go
wy ka zu kro ków pod ję tych w tym kie run ku. Z szan są dwa do
jed ne go, że wyj dzie. A wyj dzie, jak bę dzie przy naj mniej po -
ziom pro duk cji pro to ty po wej. Co naj mniej kil ku na stu firm. Ty -
le – sko men to wał ten ze Skar bu. – A na ko niec już
naj ła twiej szy wa ru nek. Mu si cie tam zna leźć miej sce na dwa
– trzy pro jek ty opto elek tro nicz ne z Ro sji. Ma my tam swo je
zo bo wią za nia i mu si my się wy wią zać. To wszyst ko – za koń -
czył.

– Po po zy tyw nej opi nii Mi ni ster stwa Go spo dar ki i ana li zie
sta dium wy ko nal no ści, oce ni my gra ni ce wspar cia przez
Skarb Pań stwa – włą czył się przed sta wi ciel Mi ni ster stwa
Skar bu Pań stwa. – Je śli wes prze my ten pro jekt, to bę dą to
na sze udzia ły lub ak cje za ło ży ciel skie w spół ce wła da ją cej
par kiem. I ewen tu al ne po rę cze nie jej kre dy tów. Ale o kwo -
tach, to po ak cep ta cji i opi nii Go spo dar ki. I na szych ana li ty -
ków.
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– To tak tro chę ma ło kon kret nie – włą czył się bur mistrz.
– Pro szę od nas nie ocze ki wać, że bę dzie my ry zy ko wać

pie nią dze po dat ni ka bez szcze gó ło wych ana liz fi nan so wych
– stwier dzi ła mil czą ca do tej po ry przed sta wi ciel ka Pol skie -
go Ban ku In we sty cyj ne go. – Wa sze fir my z in ku ba to ra... z
par ku chcia łam po wie dzieć, bę dą mo gły ubie gać się o na -
sze fi nan so wa nie ban ko we, gdy zo ba czy my ich pro jek ty in -
no wa cyj ne. I przy do brej oce nie peł ne kre dy to wa nie. Ale
dzie li my się z ni mi pół na pół przy szłym zy skiem. Pro jekt,
któ ry wyj dzie, mu si za ro bić też na te, któ re upad ną – do da -
ła jak by dla uspra wie dli wie nia.

– Je śli nie ma py tań, to na tym eta pie za mknie my spra -
wę. I cze ka my na sta dium wy ko nal no ści od pa na bur mi strza
– za mknął spra wę po seł i po że gnał wszyst kich.

Ekran wy gasł i bur mistrz, dra piąc się po czo le, zwró cił się
do na dal pa trzą ce go w wy ga słe miej sce Ko wal czy ka. – Ma
pan ja sność? I ja kie szan se?

– Du że – usły szał Kar wiń ski w od po wie dzi. – Nie znam
tyl ko ukła du sił w ra dzie miej skiej. Ale sły sza łem już o pa na
sil nej po zy cji w mie ście. Więc jak ro zu miem, nie bę dzie to
pro blem.

Ra da miej ska skła da ła się z 16 rad nych wy bie ra nych w
jed no man da to wych okrę gach wy bor czych. Rad ni mie li oczy -
wi ście swo je pre fe ren cje par tyj ne. Ale nikt tu się ni mi ani spe -
cjal nie nie afi szo wał, ani nie by ły one też kry te rium po dzia łów
po li tycz nych w sa mej ra dzie. To by li w więk szo ści lo kal ni
spo łecz ni cy. Choć kil ku mia ło wy raź ne am bi cje po li tycz ne. I
po pra wej, i po le wej stro nie sce ny par tyj nej. Da wa ło się to
od czuć cza sem w gło so wa niach. Sam bur mistrz gło so wał i
sym pa ty zo wał z opo zy cyj ną w tej ka den cji De mo kra tycz ną
Par tią Nie pod le gło ścio wą. Zo sta ło mu to z mło dych lat. Za -
wsze przy po mi nał co po nie któ rym w mie ście, i to pu blicz nie
w to wa rzy stwie, sło wa Mar szał ka, iż kto za mło du nie był so -
cja li stą, ten na sta rość jest skur wy sy nem. 

Daw ny mi cza sy skład par tyj ny był za sad ni czym pro ble -
mem. Na wet po tym, jak wpro wa dzo no bez po śred nie wy bo -
ry na bur mi strza. Bo par tyj ność li czy ła się przy roz dzia le
kon fi tur z wo je wódz twa i par la men tu. Swoi swo im swo je. A
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nie swoi precz z ni czym. Ta ka by ła za sa da par tyj nej po li ty ki
lo kal nej. Choć tak na praw dę to roz dział kon fi tur był klu czem
po dzia łów par tyj nych. Bar wy par tyj ne by ły jak ko stiu my dla
roz po zna wa nia swo ich. Po rząd ny po li tyk zmie niał je kil ka ra -
zy w cią gu ka rie ry. Ta kie by ły re gu ły. Ale też nikt po rząd ny
po li ty ki się nie imał. A miej skie ży cie po li tycz ne to czy ło się
utar tym, tak jak w ca łym kra ju, to rem ka nap po li tycz nych. Z
nich po tem re kru to wa no zwy kle po słów, któ rzy na wet cza -
sem zo sta wa li wi ce mi ni stra mi. Choć dla mia sta nie mia ło to
żad ne go zna cze nia.

Sy tu ację wy wró ci ła do gó ry no ga mi „pol ska je sień”. Kie -
dy to roz go nio ne Sejm wraz Se na tem, zo sta ły wcze śniej
zmu szo ne do prze gło so wa nia no wej or dy na cji wy bor czej.
Wiel ka wrza wa się wów czas uczy ni ła w Eu ro pie. Mo że nie
w ca łej. Tak kon kret nie to tyl ko w Bruk se li, Ber li nie i Pa ry żu.
Z jed nej stro ny, trud no by ło za ne go wać fakt au ten tycz no ści
wiel kie go spo łecz ne go pro te stu i obu rze nia w Pol sce. Szcze -
gól nie po krwa wej roz pra wie z de mon stran ta mi w gma chu
te le wi zji. Wte dy to po nad mi lion osób sta nę ło bez po śred nio
pod Sej mem. A jesz cze pa rę mi lio nów wy szło na uli ce miast
w ca łej Pol sce. I po li cji za bra kło na wet w War sza wie. Po li ty -
cy za chod ni i za chod nie me dia sta le wszak że pod kre śla li
nie le gal ność de cy zji par la men tu o zmia nie or dy na cji. A więc
i nie le gal ność no wych wy bo rów par la men tar nych. Przed sta -
wi cie le Ko mi sji Eu ro pej skiej na wet przy je cha li do Pol ski z in -
ter wen cyj ną mi sją. Ale nie mie li z kim roz ma wiać. Rząd się
po dał do dy mi sji, a pre zy den ta nie moż na by ło ni gdzie zna -
leźć. Gdzieś się za po dział. I po je cha li z po wro tem. Z ni czym.

Cha os w Pol sce trwał na wet po pierw szych de mo kra tycz -
nych wy bo rach do Sej mu. Za bur tę wy le cia ły wów czas
wszyst kie par tie po li tycz ne. Po czym się w prak ty ce roz pa -
dły. Po sła mi zo sta li na ogół ma ło zna ni szer sze mu ogó ło wi
lu dzie. We szli też swy mi zna ny mi na zwi ska mi by li li de rzy
par tyj ni. Ale bez po li tycz nych ar mii. I szyb ko prze sta wa li się
li czyć. Nie mie li nic do po wie dze nia. Li czyć się zaś za czę ło
kil ka no wych grup. Już wcze śniej ak tyw nych in te lek tu al nie
na róż nych po li tycz nych fo rach in ter ne to wych. I to spo śród
nich za czę li się wy ła niać no wi li de rzy. Kry sta li za cja po dzia -
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łów po li tycz nych trwa ła wszak że wśród cha osu kil ka mie się -
cy. Osta tecz nie więk sze i mniej sze gru py oraz grup ki wy ło -
ni ły dwa du że klu by po sel skie. Pra wi co wy Bie gun i
Le wi co we Cen trum. A te osta tecz nie po ko lej nych wy bo rach,
już tyl ko sej mo wych po li kwi da cji Se na tu i wpro wa dze niu
sys te mu wła dzy pre zy denc kiej, prze kształ ci ły się w Re pu bli -
kań ską Par tię Na ro do wą i De mo kra tycz ną Par tię Nie pod le -
gło ścio wą. 

Pol ska prze ży wa ła wów czas czar ny okres na are nie mię -
dzy na ro do wej. By ła przed mio tem bru tal nych i nie prze bie ra -
ją cych w środ kach ata ków. Naj pierw tyl ko po li tycz nych.
Pierw sze mu no we mu rzą do wi „jed no ści na ro do wej”, jak się
on sam na zwał, za gro ził unij ny boj kot. Ko mi sja Eu ro pej ska
nie uzna ła wy ni ków wy bo rów par la men tar nych w Pol sce i
za żą da ła ich po wtó rze nia. Oczy wi ście w ra mach po przed -
niej pro por cjo nal nej or dy na cji wy bor czej. Z ko lei no wy Sejm
w swym spe cjal nym oświad cze niu za żą dał od wo ła nia prze -
wod ni czą ce go KE za bez praw ną in ge ren cję w we wnętrz ne
spra wy Pol ski. I wy tknął KE brak de mo kra tycz ne go man da -
tu wła dzy. W od po wie dzi Par la ment Eu ro pej ski przy jął zde -
cy do wa ną więk szo ścią gło sów re zo lu cję uzna ją cą wy bo ry w
Pol sce za bez praw ne, a pol ski rząd za nie le gal ny. Z ko lei w
spe cjal nym oświad cze niu pre mier rzą du RP za po wie dział
moż li wość prze pro wa dze nia ogól no na ro do we go re fe ren dum
o dal szej przy na leż no ści Pol ski do struk tur Unii Eu ro pej skiej.
W czo ło wych ty tu łach pra sy nie miec kiej i fran cu skiej za czę -
ły się uka zy wać ar ty ku ły roz wa ża ją ce za sad ność de cy zji pre -
zy den ta Pol ski o wpro wa dze niu sta nu wy jąt ko we go z
uży ciem woj ska. Oczy wi ście w ob li czu za gro że nia pod staw
de mo kra cji w Pol sce i nie le gal no ści wła dzy pol skie go par la -
men tu i rzą du. Wów czas to na pierw szych stro nach no wo
utwo rzo nej cen tral nej ga ze ty rzą do wej „No wa Ga ze ta Pol -
ska” oraz we wszyst kich no wo utwo rzo nych re gio nal nych ga -
ze tach wo je wódz kich uka za ło się dziw ne zdję cie. Ni z
grusz ki, ni z pie trusz ki, pre mier rzą du w to wa rzy stwie mi ni -
stra obro ny na ro do wej wrę czał na tym zdję ciu dy plom uzna -
nia dla zwy cięz cy kon kur su ry sun ku dzie cię ce go w ze spo le
szkół nr 2 w Ry ni Wiel kiej. Te ma tem kon kur su by ło „Woj sko
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Pol skie w oczach dzie ci”. A za ple ca mi po chy la ją ce go się z
dy plo mem pre mie ra, stał las ge ne ral skich mun du rów. Od
sze fa szta bu ge ne ral ne go, przez na czel nych do wód ców
wojsk wszyst kich ro dza jów bro ni. I ar ty ku ły prze sta ły się uka -
zy wać.

Ale głów ne ude rze nie przy szło ze stro ny tak zwa nych ryn -
ków fi nan so wych. Po li ty ka za dłu ża nia za gra nicz ne go pol -
skie go rzą du, przez po przed nich mi ni strów fi nan sów,
oka za ła się mieć tu klu czo we zna cze nie. Wszyst kie bo wiem
waż ne świa to we agen cje ra tin go we ob ni ży ły no ty wia ry god -
no ści fi nan so wej Pol ski. W kon se kwen cji pol skie ob li ga cje
dłuż ne sko czy ły z opro cen to wa niem z 4,5 do bli sko 9%. Czy -
li do po zio mu Gre cji. Kosz ty ob słu gi dłu gu za gra nicz ne go w
bu dże cie wzro sły z 52 do po nad 100 mld zł w ska li ro ku. Ale
to był do pie ro po czą tek.

Zło ty pol ski na gieł dach wa lu to wych po szy bo wał z po nad
4,5 do 6,5 zł za 1 eu ro. A dług za gra nicz ny Pol ski tym sa -
mym po szy bo wał o 30%. Osią gnął astro no micz ną wy so kość
2 bln zł. Z te go rząd był wi nien 800 mld zł, czy li po nad 120
mld eu ro. A „ryn ki fi nan so we” prze sta ły na gle ku po wać ob li -
ga cje dłuż ne pol skie go rzą du. Na wet po 10% rocz ne go opro -
cen to wa nia. Nie, i już. Pre ze si Eu ro pej skie go Ban ku
Cen tral ne go i Mię dzy na ro do we go Fun du szu Wa lu to we go
wy stą pi li z nie spo dzie wa ną ofer tą udzie le nia Pol sce kre dy -
tu in ter wen cyj ne go o astro no micz nej wy so ko ści 30 mld eu -
ro. Był tyl ko je den wa ru nek. Re ali za cja żą da nia Ko mi sji
Eu ro pej skiej po wtó rze nia wy bo rów par la men tar nych. We -
dług po przed niej or dy na cji wy bor czej. Pol ska zna la zła się w
po trza sku. Wte dy dość nie spo dzie wa nie uka za ła się w chiń -
skiej pra sie wy po wiedź pre ze sa Bank of Chi na, iż ten nie wi -
dział by prze szkód w udzie le niu Na ro do we mu Ban ko wi
Pol skie mu po życz ki, gdy by pre zes NBP o to po pro sił. Od te -
go mo men tu wy pad ki to czy ły się już wy raź nie wol niej.

Par la ment pol ski zmie nił po spiesz nie Kon sty tu cję, usu -
wa jąc z niej ar ty kuł 220, mó wią cy o za ka zie fi nan so wa nia
przez NBP dłu gów bu dże tu pań stwa. Na stęp nie za wie szo -
no, „ze wzglę du na za gro że nie bez pie czeń stwa pań stwa”,
wy ko ny wa nie ar ty ku łu 123 Trak ta tu li zboń skie go, za ka zu ją -



ce go kre dy to wa nia przez ban ki cen tral ne wszyst kie go co pu -
blicz ne. W efek cie NBP prze jął w swo je ra chun ki ca łość za -
dłu że nia rzą do we go i roz po czął je go ob słu gę, uru cha mia jąc
re zer wy de wi zo we. W od po wie dzi Ko mi sja Eu ro pej ska
wstrzy ma ła ko lej ną tran szę bli sko 2 mld eu ro wy płat dla Pol -
ski, w ra mach unij nej po li ty ki rol nej i po li ty ki spój no ści. W tej
sy tu acji rząd pol ski wy stą pił do wszyst kich pry wat nych ban -
ków za gra nicz nych o re ne go cja cję wa run ków spłat swo ich
ob li ga cji no mi no wa nych w eu ro i w po zo sta łych wa lu tach ob -
cych. Ale też wpro wa dził „okre so wo” ści słą kon tro lę wszel -
kich prze pły wów ka pi ta łów. Ze wzglę du na „waż ny in te res
bez pie czeń stwa pań stwa”. Ob ra du ją cy w try bie nad zwy czaj -
nym szczyt Unii Eu ro pej skiej w Pa ry żu omal nie za wie sił Pol -
ski w pra wach człon ka. Za de cy do wa ło we to kra jów
środ ko wo eu ro pej skich na cze le z Wę gra mi.

Po tem wy pad ki za czę ły się już to czyć co raz wol niej. Pol -
ska zre zy gno wa ła z kon tro li ru chu ka pi ta łów. Jed no cze śnie
rząd zo bo wią zał się do re ali za cji bie żą cych płat no ści do koń -
ca ro ku. Ko mi sja Eu ro pej ska od wie si ła „okre so wo” tran szę
wy płat. Wszy scy zaś za ję li się de cy zją rzą dów Gre cji, Por -
tu ga lii i Hisz pa nii o opusz cze niu stre fy eu ro. Re ne go cja cje
pol skich dłu gów we szły w fa zę ści śle po uf ną. Co im do brze
wró ży ło.

Bur mi strza Kar wiń skie go przy wo ła ło do rze czy wi sto ści
na głe po ja wie nie się jak zwy kle spóź nio ne go asy sten ta Fi li -
pia ka. Bur mistrz po pa trzył na nie go obu rzo nym wzro kiem i
stwier dził – Tym ra zem to pan już gru bo prze sa dził.

– Pa nie bur mi strzu, by ła wyż sza ko niecz ność. Spra wa re -
fe ren dum. Nie bę dzie żad ne go re fe ren dum. Or czyk z Gó ral -
czy kiem po szli sie dzieć – rzu cił jed nym tchem pod eks cy to-
wa ny asy stent.

– Mów pan ja śniej. Gdzie po szli? – do py ty wał bur mistrz.
– Dzi siaj ra no sąd wy dał na kaz aresz to wa nia Or czy ka i

Gó ral czy ka. Na trzy mie sią ce. Na wnio sek wo je wódz kiej
Pro ku ra to rii Ge ne ral nej. Za pry wa ty za cję przed się bior stwa
ko mu nal ne go i wo do cią gów – wy rzu cił z sie bie asy stent.

Ko wal czyk wy szedł od bur mi strza scho da mi do głów ne -
go ho lu i na stęp nie skie ro wał się do wyj ścia. Cze ka ła na nie -
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go w je go za par ko wa nej si le sii. By ła w spor to wym ja sno sza -
rym stro ju. Wsiadł do sa mo cho du i ru szył bez sło wa. 

– Jest du ża szan sa. By ło do brze. Ja kie pla ny? – za py tał.
– Mam dwa dni wol ne go. Wczo raj za koń czy łam dwie

cięż kie spra wy. I mia łam szes na sto go dzin ny dzień pra cy.
Więc pla ny na le żą do cie bie.

Za trzy ma li się kil ka ki lo me trów za mia stem. Nad ciem no -
gra na to wym je zio rem o brze gach po ro śnię tych wy schnię ty -
mi o tej po rze ro ku brą zo wo żół to sza ry mi szu wa ra mi. W
od le gło ści do kil ku dzie się ciu me trów od brze gu na wo dzie
sta ło kil ka na ście ma łych szkla nych bu dyn ków w kształ cie
sze ścia nów. Pod szedł do brze gu, wy jął z kie sze ni ma łą kar -
tę i skie ro wał ją w stro nę jed ne go z sze ścia nów. Ode rwał się
od nie go ma ły po jazd su ną cy po wo li po po wierzch ni wo dy. I
za trzy mał się do pie ro przy brze gu na wy so ko ści je go kar ty.
Ta ką sa mą dro gę prze był już ra zem z ni mi. To był ma ły szkla -
ny do mek osa dzo ny w wo dzie na słu pach, z tra pem wo kół i
du żą prze stron ną we ran dą przed ma ły mi drzwia mi. We szli
do przej rzy ste go środ ka. W prze zro czy stym sze ścia nie znaj -
do wa ło się du że po miesz cze nie oraz ma ła kuch nia i ła zien -
ka. Wo kół plu ska ła wo da, a pod prze zro czy stą pod ło gą
pły wa ły le ni wie dwa tłu ste kar pie. Przez szkla ną ścia nę wi -
dać by ło ta flę je zio ra aż po od le gły dru gi brzeg. Usia dła na
brze gu du że go łóż ka, ścią gnę ła spor to we obu wie i za cią gnę -
ła na sie bie gru by koc.

– Ja mu szę chwi lę prze drze mać. Pa dam z nóg. Znajdź
so bie przez go dzi nę ja kieś za ję cie – za mru cza ła spod ko ca.

– Oczy wi ście, że so bie coś znaj dę – stwier dził, sia da jąc
na łóż ku i zdej mu jąc bu ty.



Post scrip tum

Przed mo wa
do „Ko rze ni po li ty ki” Jó ze fa Kos sec kie go, Wy daw nic two

RON, War sza wa 1992

Aby zro zu mieć obec ną sy tu ację po li tycz ną, ko niecz ne
jest po zna nie okre su po prze dza ją ce go stan wo jen ny w 1981
r. Szcze gól nie waż ne są la ta mię dzy 1976 a 1981 ro kiem ze
wzglę du na dzia łal ność gru py zna nej ja ko Ko mi tet Obro ny
Ro bot ni ków (KOR), któ ra obec nie rzą dzi Pol ską. KOR-owcy
prze ję li wte dy kie row nic two „So li dar no ści”, spro wo ko wa li
stan wo jen ny i osiem lat póź niej pod pi sa li kon trakt z ko mu -
ną przy „okrą głym sto le”. Dla peł ne go zro zu mie nia tej or ga -
ni za cji mu szę do dać, że KOR sku pił głów nie lu dzi ży dow skiej
mniej szo ści na ro do wej. 

Książ ka „Ko rze nie po li ty ki” by ła wy da na przez MON już
w 1983 ro ku, ale nie uka za ła się w sprze da ży, a puł kow nik
WP od po wie dzial ny za jej druk zo stał wy da lo ny z woj ska.
Szczę śli wie jej au tor, doc. Jó zef Kos sec ki, za cho wał kil ka
eg zem pla rzy, co umoż li wi ło po now ne wy da nie w ce lu od two -
rze nia za ka mu flo wa nej hi sto rii po li tycz nej obec ne go rzą du.

Pi sząc tę pra cę dzie sięć lat te mu, Jó zef Kos sec ki udo ku -
men to wał ma fij ną dzia łal ność obec nych „pro mi nen tów” wła -
dzy, by łych ko mu ni stów, któ rzy do szli do swo jej po zy cji tyl ko
dzię ki znacz nym fun du szom otrzy ma nym od ży dow skich or -
ga ni za cji z za gra ni cy i od Po lo nii nie świa do mej ma ni pu la cji.
Ra port jed nej z tych or ga ni za cji, Fun du szu na rzecz Bu do -
wy De mo kra cji w Wa szyng to nie, wy ka zu je, że KOR-owcy
do sta li 11 mi lio nów do la rów w la tach 1988 do 1992, z cze go
znacz na część dla za kon spi ro wa nia źró dła pie nię dzy zo sta -
ła prze ka za na przez Kon gres Po lo nii Ame ry kań skiej w Chi -
ca go. KPA dał te pie nią dze Ada mo wi Mich ni ko wi na
za ło że nie „Ga ze ty Wy bor czej” i kup no ma szyn dru kar skich
w ce lu po więk sze nia na kła du. By ły to pie nią dze prze zna czo -
ne przez Kon gres USA na two rze nie or ga ni za cji opo zy cyj -
nej w Pol sce. Ani jed na pol sko -ka to lic ka or ga ni za cja nie
do sta ła pie nię dzy, do tej po ry są fi nan so wa ne je dy nie gru py
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ży dow skiej mniej szo ści na ro do wej. Co wię cej, fi nan so wa ne
jest szko le nie no wej ka dry na kil ku uni wer sy te tach ame ry -
kań skich w ce lu umoc nie nia obec nej „eli ty” wła dzy.

KOR sam się roz wią zał kil ka lat te mu, ale je go by li dzia -
ła cze sku pi li się wo kół or ga ni za cji ROAD Ta de usza Ma zo -
wiec kie go, aby na stęp nie prze kształ cić się w ca ły wa chlarz
ugru po wań po li tycz nych w ce lu zmy le nia elek to ra tu: OKP,
UD, PL, NSZZ „S”, SCLCH, ZCHN, KLD, PCHD i PPG to
jed na i ta sa ma spół ka. Sze reg in nych par tii po li tycz nych ma
sil ne po wią za nia z tą gru pą, któ ra umie jęt nie lo ku je swo ich
agen tów i pro wo ka to rów.

Sta ny Zjed no czo ne po trze bo wa ły so jusz ni ka, któ ry był
zdol ny do roz sa dze nia ko mu ni zmu od we wnątrz. Tym so -
jusz ni kiem stał się Izra el, któ ry od sa me go po cząt ku swe go
ist nie nia utrzy my wał ści słe kon tak ty z gru pa mi ży dow ski mi
w blo ku ko mu ni stycz nym. Ostat nia książ ka ame ry kań skich
dzien ni ka rzy An drew i Le slie Cock bur nów szcze gó ło wo opi -
su je ku li sy kon trak tu mię dzy ame ry kań ską służ bą wy wia -
dow czą CIA i izra el skim Mo sa dem. Pol ska by ła pierw szym
pań stwem, gdzie gru pa ży dow skiej mniej szo ści na ro do wej
do szła do wła dzy w ce lu znisz cze nia ko mu ni zmu.

Ame ry ka nie i Ży dzi zwią za ni tą wspól ną ak cją uwa ża ją,
że my, Po la cy, po win ni śmy im być wdzięcz ni za po moc w
zmia nie ustro ju w ce lu szyb sze go za koń cze nia okre su so -
wiec kiej oku pa cji. Po nie kąd ma ją ra cję, ale dla nas jest to
przej ście z desz czu pod ryn nę. Pierw szym ob ja wem by ła
ma ni pu la cja sys te mu fi nan so we go Pol ski, a na stęp nie ma -
ni pu la cja wy bo rów pre zy denc kich i par la men tar nych. Pra sa,
ra dio i te le wi zja są cał ko wi cie opa no wa ne przez mniej szość
ży dow ską w Pol sce, któ ra obec nie dą ży przy po mo cy ustaw
sej mo wych do cał ko wi te go opa no wa nia na szej ban ko wo ści
i prze my słu. Więk szość Po la ków jak w cza sie oku pa cji so -
wiec kiej jest ogra ni czo na po piw kiem, któ ry jest na rzę dziem
rzą dów ko lo nial nych w ce lu sy fo no wa nia zy sków za gra ni cę
przy sta łym kur sie do la ra. 

Książ ka „Ko rze nie po li ty ki” zde ma sko wa ła agen tu ral ną
dzia łal ność i cha rak ter KOR-owców już w 1983 ro ku. O ile
ów cze sna cen zu ra nie do pu ści ła tej książ ki do ryn ku, to jej
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treść nie by ła ta jem ni cą dla ge ne ra łów Ja ru zel skie go, Kisz -
cza ka i Po żo gi. Sta ram się zro zu mieć, co jest po wo dem ich
mil cze nia do tej po ry?

Ale praw dzi wym kło po tem jest to, że ży dow ska mniej -
szość na ro do wa zdo ła ła dojść do wła dzy z po mo cą Za cho -
du. Na szą praw dzi wą klę ską jest sła bość wy ko rzy sta nia
moż li wo ści za ist nia łych w wy bo rach pre zy denc kich i par la -
men tar nych w 1990 i 1991 ro ku. Ist nia ła praw dzi wa szan sa
zdo by cia więk szo ści wła dzy przez Po la ków i ta szan sa zo -
sta ła za prze pasz czo na przez strach i nie wia rę we wła sne si -
ły. Ni gdy nie na rze kam, że mój prze ciw nik jest sil ny,
ubo le wam, że my, Po la cy, bez or ga ni za cji je ste śmy sła bi.

Po zo sta ją nam te raz tyl ko dwie dro gi: spon ta nicz na re -
wo lu cja lub dłu go let nia nie wo la w rę kach KOR-owców nie -
na wi dzą cych Po la ków. Dro ga de mo kra tycz na już nie ist nie je,
bo KOR-owcy z pew no ścią zma ni pu lu ją na stęp ne wy bo ry,
ma jąc do te go co raz więk sze moż li wo ści.

Hi sto ria po ka że, czy Po la cy wy bio rą wol ność, czy też
zde cy du ją się na ci che cier pie nie i pew ną śmierć znacz nej
czę ści wła sne go na ro du. W każ dym bądź ra zie sta li śmy się
po śmie wi skiem świa ta, któ ry już wie, że rzą dzi na mi ma ła
mniej szość na ro do wa, bo my, Po la cy, nie je ste śmy zdol ni do
wy gra nia wy bo rów we wła snym kra ju.

Na ko niec pra gnę po dzię ko wać me mu za stęp cy doc. Jó -
ze fo wi Kos sec kie mu za na pi sa nie tej książ ki w 1983 ro ku.
Książ ka ta nie tyl ko że nie utra ci ła swej ak tu al no ści, ale sta -
ła się waż nym do ku men tem de ma sku ją cym bia łą pla mę hi -
sto rii obec nej wła dzy, któ ra w rze czy wi sto ści jest na szym
oku pan tem.

Po prze czy ta niu tej książ ki po zo sta je tyl ko py ta nie: co ro -
bić?

Każ dy Po lak mu si od po wie dzieć sam so bie na to py ta nie.
Nie sło wem, ale czy nem...

Sta ni sław Ty miń ski
Li der Par tii "X"

24 wrze śnia 1992 r. 
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Sta ni sław Ty miń ski jest ka na dyj skim biz nes me nem a
tak że po li ty kiem w swo jej oj czyź nie. W wy bo rach pre -
zy denc kich w 1990 ro ku był kontr kan dy da tem Le cha
Wa łę sy i tym sa mym zmu sił pierw szy post ko mu ni -
stycz ny rząd do re zy gna cji. Od te go cza su za wsze kry -
tycz ny do pol skich rzą dów za lek ce wa że nie oby wa te li
w cięż kich la tach zmia ny go spo dar ki z ko mu ni stycz nej
do wol no ryn ko wej. W no wej książ ce „Przy czy nek do
Wol no ści” Ty miń ski kry ty ku je obec ny styl de mo kra cji
na ko rzyść na ro do we go rzą du z sil nym pre zy den tem
na cze le. 30 roz dzia łów tej książ ki za wie ra prak tycz ne
prze sła nie, z któ re go mo że sko rzy stać każ dy kraj w
cza sach ze ro we go wzro stu świa to wej go spo dar ki.


