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Zachęcamy do przeczytania pasjonującego wywiadu z zało-
życielem Firmy Optimus, współtwórcą największego polskiego 
portalu internetowego Onet.pl, filantropem i prezesem zarządu 
spółki Dobre Jedzenie Sp. Z o. o. oraz twórcą wydawnictwa ksią-
żek o tematyce religijnej – Romanem Kluską. Wywiad pozwo-
li Państwu poznać fenomen człowieka, który w 1988 roku roz-
poczynał działalność produkcyjną w warunkach chałupniczych, 
praktycznie bez żadnego kapitału, w latach 90. XX w. zaliczany 
był do grona najbogatszych Polaków, a w 2003 został laureatem 
Nagrody Kisiela w kategorii „Najlepszy Przedsiębiorca.” 

O szansach i zagrożeniach dla polskiej wspólnoty ekonomicznej, szczegó-
łach dotyczących prowadzenia biznesu dawniej i obecnie, o działalności 
eksperymentalnej, filantropii i pasjach Romana Kluski  L str. 8-9

Przypomnijmy zatem jakie kompetencje posada 
Prezydent Rzeczpospolitej:
Kompetencje w stosunku do Rady Ministrów
X  powoływanie rządu
X  desygnowanie premiera
X  przyjmowanie dymisji Rady Ministrów
X  odwołanie ministra, któremu Sejm wyraził wotum 

nieufności
X  zwoływanie Rady Gabinetowej (obrady Rady Ministrów 

pod przewodnictwem prezydenta; powoływana w spra-
wach szczególnej wagi)

Kompetencje w stosunku do parlamentu
X  zarządza wybory parlamentarne
X  zwołuje pierwsze posiedzenie nowego Sejmu
X  posiada inicjatywę ustawodawczą
X  posiada prawo weta zawieszającego w stosunku do pro-

jektów ustaw
X  podpisuje ustawy
X  zarządza ogłoszenie ich w Dzienniku Ustaw RP
X  posiada prawo rozwiązania parlamentu (w sytuacjach 

określonych przez konstytucję)

Kompetencje w stosunku do władzy sądowniczej
X  powołuje sędziów
X  powołuje Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
X  powołuje Prezesa i Wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego
X  powołuje Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego 

Kompetencje w zakresie spraw zagranicznych
X  reprezentuje państwo na arenie międzynarodowej (ra-

zem z premierem i ministrem spraw zagranicznych)
X  ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe
X  mianuje i odwołuje ambasadorów Polski

Kompetencje w zakresie zwierzchnictwa nad siłami zbroj-
nymi kraju oraz państwowej obronności
X  jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych
X  za pośrednictwem ministra obrony narodowej, sprawuje 

w czasie pokoju zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi
X  mianuje szefa Sztabu Generalnego oraz dowódców Sił 

Zbrojnych
X  na czas wojny mianuje Naczelnego Dowódcę Sił 

Zbrojnych
X  nadaje stopnie wojskowe
X  w razie zagrożenia państwa zarządza powszechną bądź 

częściową mobilizację oraz użycie sił zbrojnych do obro-
ny kraju

X  posiada organ doradczy do spraw bezpieczeństwa we-
wnętrznego i zewnętrznego, którym jest Rada Bezpie-
czeństwa Narodowego

Tradycyjne uprawnienia prezydenta
X  nadawanie obywatelstwa
X  nadawanie orderów i odznaczeń
X  prawo łaski
X  nadawanie tytułów naukowych

Już 10 maja 2015 roku Polacy staną przed wyborem Głowy Państwa. Czy tym razem zdamy test 
z lekcji patriotyzmu i pójdziemy oddać głos na najlepszego kandydata? 

Od nas zależy kto przez najbliższe cztery lata będzie reprezentował nasz kraj 
na arenie międzynarodowej i dbał o pozytywny wizerunek Polski.
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Już dzisiaj prezentujemy kolejny powód, który w dużej 
mierze decyduje o istnieniu niewłaściwego klimatu do 
tworzenia w Polsce bogactwa. Stereotypowe postrze-
ganie gospodarki wolnorynkowej, wizerunek przed-
siębiorcy postrzeganego jako potencjalnego wyzy-
skiwacza, podsycanie społecznych antagonizmów, 
błędne rozumienie mechanizmów gospodarki kapita-
listycznej czy też klimat konsumpcji – to tylko niektó-
re przyczyny niemożności wykorzystania ogromnych 
rezerw finansowych naszej wspólnoty, zmniejszania 
kosztów pracy i zwiększania jej efektywności. 

Więcej na temat w „powodzie 3”, więc zachęcamy do przeczy-
tania.    L str. 10
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– Początki firmy Optimus, to także 
okres narodzin polskiego kapitalizmu. 
Jak wtedy prowadziło się działalność 
gospodarczą?

– Wówczas, gdy zaczynałem 
swoją przygodę z firmą Optimus, 
był to zupełnie inny świat z kilku 
powodów. Przede wszystkim spo-
łeczeństwo polskie było w zdecy-
dowanej większości zjednoczone 
przeciwko komunizmowi. Wów-
czas obecna była również ogrom-
na nadzieja, entuzjazm i chęć pra-
cy do zmiany i do tego, że wreszcie 
będzie lepiej. Była niesamowicie 
pozytywna energia, która pozwa-
lała na rozwój gospodarczy Polski.
– Ale przecież poprzedni system spo-
wodował, że Polska znalazła się w ka-
tastrofalnej sytuacji gospodar-
czej, skąd to pozytywne nastawienie 
Polaków?

– Tak, to prawda. Wówczas 
w Polsce występowały olbrzymie 
braki infrastruktury, nie było tele-
fonów, dróg, nie było również ban-
ków i nie było nawet skąd wziąć ka-
pitału. Pomimo tego wszystkiego, 
pozytywna energia do zmiany była 
olbrzymia. Dzięki temu nasza go-
spodarka rozwija się bardzo szyb-
ko. Był jednak jeden decydujący 
czynnik, który wyzwalał w spo-
łeczeństwie tę energię i co więcej 
dawał nadzieję. Czynnikiem od-
powiedzialnym za taką sytuację 
był w dużej ilości branż Wolny Ry-
nek, nie jako hasło, ale faktycz-
nie tak jak to opisują w podręcz-
nikach ekonomii. Co to znaczy? Ja 
osobiście dopiero dzisiaj analizu-
jąc i mając doświadczenia z pro-
wadzenia działalności w latach 90 
– tych i obecnie potrafię odpowie-
dzieć na to pytanie. Często również 
zastanawiałem się, co to dzisiaj się 
dzieje, że tak wielu młodych ludzi, 
nie gorszych niż ja 25 lat temu, nie 
potrafi wystartować, ze swoją dzia-
łalnością, a jeśli im to się już uda, 
to zaraz kończą swoją aktywność 
gospodarczą.
– Co zatem decyduje o tym, że dzisiaj 
trudniej rozpocząć działalność gospo-
darczą, niż 25 lat temu?

– Odpowiedź na to pytanie jest 
bardzo prosta. Wtedy mieliśmy 
prawdziwy wolny rynek. Ozna-
czało to ,że przedsiębiorca ma 
do dyspozycji proste regulacje, dla 
wszystkich jednakowe. To pozwa-
lało wówczas osiągnąć sukces: pra-
cą, jakością umysłu, przedsiębior-
czością, kreatywnością, wszystkim 
tym, co jest dodatnie. Wolny rynek 
za dobre wynagradza, a za złe każe. 
Jeśli 20 lat temu, ktoś na rynku wy-
twarzał słaby jakościowo produkt, 
to taka firma i przedsiębiorca prze-
stawali istnieć. Natomiast jeśli ktoś 
sprzedawał, dobre, innowacyjne 
produkty i jeszcze stosunkowo ta-
nio, to bardzo szybko mógł w tym 
czasie się rozwijać. To było coś 

niesamowitego i pięknego, o czym 
dzisiaj każdy z nas może tylko po-
marzyć, niestety. Mówię tu o tej 
części społeczeństwa, która ciężką 
pracą budowała naszą gospodar-
kę, a nie o tych którzy korzystając 
z układów i znajomości uwłaszcza-
li się na Polsce i pilnowali aby Pol-
ska była słaba, bo słaba Polska była 
ich ostoją.
– Czy to dlatego dzisiaj jest tak wie-
le dużych firm, które powstały w la-
tach 90–tych?

– Oczywiście. Wówczas, jeśli 
ktoś ciężko pracował i był przed-
siębiorczy, to bardzo szybko się 
rozwijał i miał coraz lepiej. Ktoś kto 
chciał pracować nieuczciwie lub 
miał słabej jakości produkty, a nie 
należał do układów które osłania-
ły go przed rynkiem, był niewi-
dzialną ręką rynku eliminowany. 
Jeśli chodzi o branżę komputero-
wą to ona była nowa i tu nie było 
starych układów, to dla mnie oso-
biście było to coś pięknego i z tę-
sknotą wspominam te czasy praw-
dziwego wolego rynku. Popatrzmy 
chociażby na przykład Nowego Są-
cza. W tamtym czasie powstaje po-
tężna firma Optimus, to wtedy po-
wstaje onet.pl, największy portal 
do dzisiaj czy Novitus. Kolejne fir-
my, jak: Fakro, Koral, czy wreszcie 
Wiśniowski, to firmy, które dzisiaj 
decydują o tysiącach miejsc pracy 
na Sądecczyźnie. To wówczas po-
wstaje Wyższa Szkoła Biznesu. Wy-
obraźmy sobie, jak klimat i wolny 
rynek sprzyjał by to wszystko mo-
gło powstać.

– Z tego co Pan mówi dzisiaj Polska 
powinna być jedną z największych go-
spodarek Europy, tak się jednak nie 
stało. 

– Zdawało się, że nasza Ojczy-
zna będzie mlekiem i miodem pły-
nąca. Pamiętam, jak przyjeżdżali 
do mnie z wielu krajów przedsię-
biorcy, a szczególnie zapadł mi 
w pamięci przedsiębiorca z Nie-
miec, który był tak rozgoryczony 
małą aktywnością swoich rodaków 
na terenie byłego NRD, a tak zafa-
scynowany entuzjazmem i pracą 
Polaków, że chciał przeprowadzić 
się do Polski. Zresztą wiele osób 
w tamtym okresie przeprowadza-
ło się z Zachodu do naszego kraju, 
widząc dobry klimat do rozwoju 
przedsiębiorczości. Stolcer, któ-
ry był szefem oddziału firmy Opti-
mus w Amsterdamie, przeniósł się 
do Polski, by tu prowadzić działal-
ność gospodarczą, ponieważ twier-
dził, że u nas w tym czasie są lep-
sze warunki do inwestowania niż 
na Zachodzie. Takich przykładów 
mógłbym podać znacznie więcej. 
Ludzi, którzy byli zafascynowa-
ni warunkami prowadzenia bizne-
su w Polsce. 
– Co zatem stało się, że te dobre wa-
runki do prowadzenia działalności, in-
westowania, rozwijania się już dzisiaj 
są nieaktualne?

– Tak naprawdę okres wolno-
ści gospodarczej i dobrego klimatu 
do inwestowania trwał tylko około 
pięć lat. Trwało to niestety tak krót-
ko jak sen. Ciężko mi to powiedzieć, 
ale jeśli dzisiaj patrzę na tą sytuację 

z perspektywy czasu, to widzę, 
że my Polacy, pozwoliliśmy na po-
wrót w wielu aspektach życia nie-
mal do realnego socjalizmu. Pod 
nową nazwą, demokracja, zosta-
ła podpięta ideologia z dawnych 
lat. Rzeczy, które dzisiaj odnaj-
duję w codziennej rzeczywistości, 
znam osobiście z PRL–u. Nie odwa-
żę się tego powiedzieć, ale jeśli zro-
bił to taki niesamowity umysł jak 
Jan Paweł II w swojej książce ,,Pa-
mięć i Tożsamość”, to pozwolę so-
bie go zacytować: ,,Jeżeli będziecie 
tak bez ograniczenia tworzyć pra-
wo i będziecie chcieli uregulować 
prawem wszystko, niejako wejść 
w miejsce Pana Boga, to niedługo 
pod piękną nazwą demokracja bę-
dziecie mieli kolejny system tota-
litarny – czyli realny socjalizm”.
– Czy uważa Pan, że dzisiaj nie może-
my mówić o wolnym rynku?

– Tak, zdecydowanie, dzisiaj nie 
ma już wolnego rynku. Produko-
wane na potęgę prawo, kolejne re-
gulacje zabiły ideę wolnego rynku. 
To wszystko powoduje, że człowiek 
w tym labiryncie przepisów stał się 
ubezwłasnowolniony. Ja dzisiaj jako 
rolnik, nie mogę sprzedać swoje-
go jagnięcia. Rolnik został odcięty 
od rynku, od sprzedaży. Wolno mu 
sprzedać tylko do skupu, po gro-
szowych cenach. Nie pozostaje nic 
innego, jak umrzeć z głodu, lub cze-
kać na marne dotacje przy trudnych 
warunkach gospodarowania w gó-
rach. Na początku transformacji, 
na przełomie lat 80–tych i 90–tych 
było w Polsce około 5 mln jagniąt. 
Dzisiaj jest ich 250 000. Ten fakt nie 
pokazuje, tego że ludziom nagle od-
niechciało się pracować. To system 
swoimi regulacjami spowodował, 
że nie można dzisiaj na roli w gó-
rach zapracować na swoje otrzy-
manie. Procedura, która umożliwia 
dzisiaj sprzedaż rolnikowi owcy jest 
tak kosztowna, że jeśli się tę proce-
durę przejdzie, to jej koszt jest droż-
szy od ceny rynkowej owcy. Ostat-
nio ukazała się wprawdzie furtka 
do sprzedaży swych produktów 
przez rolników, ale pod pełnym 
nadzorem urzędów skarbowych, 
bez jakiejkolwiek kwoty wolnej. 
– Czy takie skomplikowane procedury 
dotyczą dzisiaj każdej branży?

– Niestety z żalem, ale mu-
szę przyznać, że prawie tak. Dzi-
siaj dziennikarze pytają mnie czy 
można obecnie założyć jeszcze taką 
firmę jak Optimus? Odpowiadam, 
że nie. Weszły takie regulacje, barie-
ry oraz utrudnienia, które sprawiają, 
że człowiek w konfrontacji z całym 
tym systemem legislacyjno – praw-
nym został bez szans. Przykład: dzi-
siaj wymyślili certyfikacje zasilaczy. 
Ja się pytam czy zna ktoś przypa-
dek, w którym zasilacz komputero-
wy kogoś zabił lub kopnął? No nie, 
ale certyfikować trzeba. Jeśli dzisiaj 
idę do dawnych znajomych z Opti-
musa i proszę ich, żeby wykona-
li dla mnie taki komputer jaki chcę, 
to odpowiadają krótko: ,,Szefie dzi-
siaj nie jest to możliwe, chyba, żeby 

nikt o tym nie wiedział.” Ja do firmy 
formalnie potrzebuję i niestety się 
nie da. To nie jest wina ludzi, tylko 
system zablokował inicjatywę, sys-
tem wprowadził tak wiele regulacji, 
które prowadzą do emigracji zdolnej 
młodzieży, bo dużo prościej realizo-
wać ambicje w Anglii.
– Takie prawo obsługują tysią-
ce urzędników, a to generuje olbrzy-
mie koszty? 

– Zgadza się, są to tysiące urzęd-
ników. Przede wszystkim chodzi 
o blokowanie przedsiębiorczości, 
a z drugiej strony to są ich pensje, 
urlopy, szkolenia, biura, samocho-
dy, ich ZUS. Każda ustawa generu-
je niesamowite koszty. My dzisiaj, 
mamy już setki tysiące stron ustaw. 
W ostatnich pięciu latach przybyło 
w naszym kraju 100 000 urzędni-
ków i już w tej chili naszego budże-
tu na takie wydatki nie stać. Zapo-
życzamy się, emitujemy obligacje, 
spłacamy olbrzymie odsetki do za-
granicznych banków. Natomiast 
brakuje pieniędzy na szkoły, na in-
frastrukturę itd. Przez nadmiar 
i skomplikowane prawo stajemy się 
biedakami i wasalami innych kra-
jów. Dzisiaj brakuje definitywnego 
odcięcia się od czasów PRL. Braku-
je ludzi, polityków, którzy wiedzą 
co to jest racja stanu i którym zależy 
na rozwoju gospodarczym Polski. 
Dzisiaj, jeśli robię coś szkodliwego, 
dla kraju, gospodarki i ludzi, ale jest 
to zgodne z prawem, to jestem nie-
winny, to nie tylko absurd, ale de-
gradacja sumień Polaków.
– Jaka jest zatem według Pana możli-
wość zmiany, nadzieja na to by Polska 
stała się czołową gospodarką ? 

– Jeżeli popatrzymy na PRL, 
gdzie na każdym kroku stal mili-
cjant, a na polskiej ziemi radziec-
kie czołgi, władza prześladowa-
ła ludzi, wydawało się, że nie ma 
żadnej szansy na zmianę, a jednak 
ona przyszła. To wierzę, że i dzisiaj 
taka zmiana jest możliwa. Ponie-
waż jestem człowiekiem wierzącym 
to nauczyłem się, że to co po ludz-
ku wydaje się być niemożliwe dla 
Boga jest realne. Jeżeli walił się PRL, 
a wśród ludzi były bojowe nastroje, 
to władza w jednej chwili wprowa-
dziła ustawę Wilczka, żeby się rato-
wać. Jeżeli popatrzymy na historię 
świata, to wszelkie bardzo istot-
ne wzrosty gospodarek na świecie 
działy się za inspiracją ustawy typu 
Wilczka. Oznacza to kasację obo-
wiązującego prawa gospodarczego 
i w to miejsce wtedy zawsze wcho-
dzi wolny rynek. Nie da się dzisiaj 
naprawić polskiego prawa w inny 
sposób, jak tylko ograniczając go 
we wszelki możliwy sposób. Dzi-
siaj tworzy się nieustannie proce-
dury, zamiast odpowiedzialności 
za złe działanie. Jeżeli jeśli zlikwi-
dujemy złe prawo, to w jego miej-
sce wejdą inicjatywy, bo rynek nie 
znosi pustki, gospodarka na nowo 
zacznie się szybko rozwijać. 
– Czy my, obywatele mamy jakąś 
możliwość zmiany tej sytuacji w pań-
stwie polskim?

WYWIAD  z Panem 
ROMANEM KLUSKĄ

Fenomen Romana Kluski
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– Oczywiście, że tak i to już nie-
długo. Przecież każdy pełnoletni 
obywatel ma obowiązek uczestni-
czyć w wyborach. Malo tego, trzeba 
wybierać takich kandydatów któ-
rzy poruszają kwestie gospodar-
ki, chcą zmian. Musimy wybierać 
racjonalnie i umieć rozliczać kan-
dydatów. Jeżeli my wyborcy do tej 
pory nie rozliczyliśmy polityków za 
afery, które ciągle w naszym kraju 
wybuchają, to trudno się dziwić, 
że zmian na lepsze nie ma. Afera, 
to nic innego jak okradanie Pol-
ski. Mam również żal do mediów, 
które nie widzą zła w tej rzeczywi-
stości i nie poruszają ważnych dla 
państwa kwestii, często nie szu-
kają prawdy bo wygodna jest po-
prawność polityczna. Mamy spo-
łeczeństwo, które jest okłamywane, 
które później źle wybiera, bo nie 
zna prawdy. Zachęcam do uczest-
nictwa w wyborach i świadome-
go głosowania. Trzeba potrakto-
wać wybory jako realną możliwość 
zmiany w Polsce na lepsze.
– Czy po przejściach z Optimusem nie 
ma Pan żalu do Państwa, innych ludzi?

– Na pewno jest żal o zniszczenie 
tak wspaniałej firmy. Firmy, któ-
ra miała spółkę z Lockheed Martin. 
Ten wielki Lockheed Martin od F16, 
systemów informatycznych. Nowy 
Sącz miał dużą firmę na rynku pod-
stawowym. Tego na pewno szkoda. 
Natomiast jeśli chodzi o mnie oso-
biście, nie mam najmniejszego żalu 
dlatego, że ta krzywda pozwoliła mi 
zrozumieć Polskę, bez tej krzywdy 
to nie byłoby możliwe. Ta krzyw-
da pozwoliła mi zrozumieć trage-
dię bardzo wielu osób w podobnej 
sytuacji. Ta krzywda poprzez cier-
pienie pozwoliła mi być lepszym 
człowiekiem, zmienić się na do-
bre. Dlatego pod tym względem nie 
mam najmniejszego żalu do osób, 
które tę krzywdę robiły. 
– Co by Pan poradził dzisiaj młodym 
ludziom, jakich wyborów dokonywać?

– Na pewno nie głosować na oso-
by powyżej 45 roku życia, bo bar-
dzo wiele z nich jest niestety w ja-
kiś sposób uwikłanych w poprzedni 
system. Oprzeć się na prawdzie, 
którą można znaleźć w Internecie. 

I pójść za przykładem mojej żony, 
która zakazała mi oglądania pro-
gramów informacyjnych TV. Mam 
w domu zakaz i ja się zgadzam z tym 
zakazem, bo szkoda czasu, żeby ta-
kiej papki słuchać. Nie dać się ogłu-
piać, szukać prawdy i opowiadać 
się za rynkiem. Nie dać sobie wmó-
wić, że coś się nam należy, coś nam 
spadnie z nieba. Nie dać się ogłu-
pić, że ktoś nam coś da. Jeśli nam 
da to z wyrachowaniem, że weź-
mie dwa razy więcej. Mówi się, jacy 
to szczęśliwi rolnicy, że dostają do-
tacje z Unii. Gdyby ktoś zobaczył ile 
setek godzin kosztuje wypełnienie 
biurokracji, ile kosztuje utrzymanie 
Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa, 

ile płacę podatków i jaką małą część 
z tego mi wracają w postaci czegoś 
co nazywają dotacją. To jest jakiś 
absurd. Zmniejszcie moje podat-
ki, zlikwidujcie Agencję Restruk-
turyzacji Rolnictwa i będzie nam 
wszystkim dużo lepiej. Przecież 
to jest jakiś absurd, ja płacę podatki, 
utrzymuję całą rzeszę urzędników, 
którzy nic nie wytwarzają, a potem 
mi mówią jacy to są dobrzy, że coś 
mi dają… z moich pieniędzy. Nie 
widzę w tym sensu. 
– A czy to nie jest trochę tak, że poli-
tycy na tyle są aktywni na ile wymusza 
na nich społeczeństwo?

– Na pewno coś w tym jest, ale 
proszę zobaczyć, to społeczeństwo 

jest ogłupiane od wielu lat przez 
media. Pokazuje się w mediach, 
że jechał pirat drogowy i spowo-
dował wypadek. Następnego dnia 
pojawia się ustawa o zaostrzeniu 
przepisów prawa ruchu drogowe-
go. I kupuje się kolejnych sto czy 
tysiąc radarów. A gdyby za te pie-
niądze zbudować pięć kilometrów 
dwupasmówki bezpiecznej nie by-
łoby lepiej? Zamiast kolejnych in-
spektorów, policjantów, służb, 
całą Polską pokryć drogami eks-
presowymi i autostradami. Mieli-
byśmy znacznie mniej wypadków… 
I tak to u nas wygląda, pokazuje się 
na początku jakąś patologię, a za 
chwilę wchodzi ustawa, która ma 
to niby uregulować. 
– Wspomniał Pan na początku o trud-
nościach i barierach z jakimi się Pan 
wcześniej spotykał. Z jakimi barierami 
boryka się Pan dzisiaj?

– Ja nic więcej nie robię, tyl-
ko cały czas walczę z barierami. 
Prowadząc działalność gospodar-
czą większość czasu poświęcam 
na walkę z absurdami, dużo mniej 
na coś co dla przedsiębiorcy jest 
najważniejsze, czyli rozwijanie 
swojego przedsiębiorstwa. Tonę 
w papierach. Absurd goni ab-
surd. Opowiem tylko o jednym. 
Weszła ustawa, że firma prywat-
na nazwana Agencją Nasienną ma 
prawo od rolnika pod ogrom-
nymi karami żądać wiedzy dużo 
dokładniejszej niż w składanych 
wnioskach do Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Żądają aby każde pole rolnika było 
wymierzone, każdy zasiew poda-
ny, co do metra, zmierzone każde 
indywidualne poletko z zasiewem. 
Ile to kosztuje rolnika? Setki go-
dzin pracy, a co za tym idzie tysię-
cy złotych pracy zgodnie z ustawą, 
na rzecz prywatnej firmy. Zostaje 

mi może 20/25% czasu na praw-
dziwą pracę przedsiębiorcy. A moi 
konkurenci na zachodzie w tym 
czasie mogą się rozwijać i poświę-
cać swoim firmom. Wiem jak wy-
gląda branża mleczarska i owczar-
ska za granicą. Mimo, że są w tej 
samej Unii, tam nie ma takich 
nieżyciowych przepisów. Także 
to nie jest wymysł Unii, a dużej 
części Polski. 
– W takiej sytuacji trudno znaleźć 
motywację?

– Dlatego nie ma się co dzi-
wić, że tak wielu młodych ludzi 
wyjeżdża. Znam wielu przedsię-
biorców, którzy przenieśli firmy 
do Londynu bo tam jest dużo pro-
ściej i taniej. 
– Roztacza się czarna wizja Polski…

– Mam nadzieję, że młodzi lu-
dzie pomyślą, nie dadzą się otuma-
nić i postawią na rynek. 
– Kto powinien w tej chwili przejąć 
w Polsce rolę przewodnika? Nauczy-
ciele, Kościół, media?

– Wszystkie wartościowe insty-
tucje, które przez tysiąc lat po-
zwalały Polsce trwać i nie dać się 
zaborcom są w tej chwili atakowa-
ne, a więc często i osłabione. Osła-
bione są rodziny, kościół, wartości 
i tradycje. Najbardziej destrukcyj-
ną rolę pełnią często media, nisz-
cząc to co wartościowe. W związku 
z tym nie mam jednoznacznej od-
powiedzi kto. Natomiast jest chy-
ba coś co w komunizmie pozwalało 
odrodzić się nam. Ludzie po pew-
nym czasie, karmienia tą papką 
przez media wreszcie nabrali dy-
stansu. Powstało nawet w PRL-
–u takie hasło: telewizja kłamie. 
Mam nadzieję, że i teraz będziemy 
potrafili zdystansować się. Trzeba 
być optymistą. 

Rozmawiali: ANNA KORCZYK 
I JAKUB ZAPAŁA
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W latach komunizmu wyda-
no duże środki na promowa-
nie gospodarki socjalistycznej 
i przedstawianie jej jako lep-
szej od kapitalistycznej. Tym sa-
mym zdewaluowano pojęcie lu-
dzi przedsiębiorczych. Utrwalone 
przez lata stereotypy sprawia-
ją, że dzisiaj trudno nam Pola-
kom zrozumieć mechanizmy rzą-
dzące gospodarką wolnorynkową. 
Przejawia się to przede wszyst-
kim brakiem klimatu do two-
rzenia bogactwa całej wspólnoty 
ekonomicznej.

W Polsce prywatne 
przedsiębiorstwo często 
postrzegane jest tylko jako 
źródło zysku właściciela, a nie 
jako ogniwo gospodarcze 
wspólnoty.

Przedsiębiorca inwestując 
w rozwój własnej firmy, powięk-
sza wspólne dobro, z którego ko-
rzysta całe społeczeństwo (wspól-
nota ekonomiczna). W ten sposób 
powstają kolejne, coraz lepiej 
płatne miejsca pracy. Przedsię-
biorstwo płaci podatki do budże-
tu państwa i gminy, następu-
je rozwój regionu i rynek pracy 
powoduje, że wzrastają nasze 
wynagrodzenia.

W kapitalizmie interes 
przedsiębiorcy jest 
interesem ogółu.

Pozostający w naszym społe-
czeństwie stereotyp przedsię-
biorcy – wyzyskiwacza, na któ-
rego pracują inni sprawia, że wielu 
rodzimych przedsiębiorców nie 
ma motywacji do rozwoju swo-
ich firm. Rozwijają je do momen-
tu, aż są w stanie zaspokoić swoje 
bieżące potrzeby, a potem skupia-
ją się jedynie na konsumpcji. Czę-
sto można usłyszeć od przedsię-
biorców: Po co mi wielka firma, 
żebym miał tylko wielkie kłopo-
ty? Nie służy to budowaniu sil-
nych rodzimych firm globalnych 
i naszej gospodarce. Negatyw-
ny klimat do tworzenia bogac-
twa wpływa także na nieprzychyl-
ne nastawienie do przedsiębiorcy, 
urzędników państwowych, czy też 
pracowników. Przez to w Polsce 
rosną koszty pracy i maleje efek-
tywność naszej wspólnoty eko-
nomicznej, a przedsiębiorcy za-
miast dynamicznie rozwijać swoje 

firmy zdemotywowani uciekają 
w konsumpcję. 

Niestety w Polsce są grupy in-
teresów, które odnoszą korzyści 
ze wzmacniania podziałów spo-
łecznych. Antagonizowanie oby-
wateli i dzielenie ich na biednych 
i bogatych bywa często wykorzy-
stywane jako populistyczne hasło 
wyborcze. Politycy zamiast zachę-
cać do wspólnego budowania do-
brobytu w naszym kraju, celowo 
przerzucają odpowiedzialność za 
niskie zarobki w Polsce na praco-
dawców. Czas wyzwolić się z tej 
gry przeciwko państwu, bo tylko 
wspólne działanie może doprowa-
dzić do wzrostu dobrobytu w na-
szym kraju. Wynagrodzenia zale-
żą od całego społeczeństwa. 

Media, które pełnią funkcję 
opiniotwórczą również powinny 
brać odpowiedzialność za sytuację 
gospodarczą polskiej wspólnoty 
ekonomicznej a nie wykorzysty-
wać populizmu w walce o odbior-
cę. Wiedza o gospodarce, często 
uważana za nudną, nie jest chętnie 
poruszana przez media. Najlepiej 
sprzedaje się sensację i rozrywkę, 

wybierając tym samym łatwy 
zysk, często kosztem rozwoju go-
spodarczego wspólnoty.

Drużyna (wspólnota), 
w której każdy gra do innej 
bramki nie wygra meczu 
na rynku globalnym.

jeśli nie zmienimy sposo-
bu postrzegania rodzimego biz-
nesu i rodzimych przedsiębior-
ców to w obecnym klimacie, 
trudno będzie o dalszy rozwój 
gospodarczy. 

Gospodarka kapitalistyczna jest 
efektywniejsza od gospodarki so-
cjalistycznej, ale pod warunkiem, 
że społeczeństwo zna i rozumie 
mechanizmy zachodzące w go-
spodarce wolnorynkowej.

Kapitalizm polega na tym, 
że interes pracodawcy jest inte-
resem pracownika. Jeżeli kogoś 
do prowadzenia biznesu moty-
wuje luksusowy samochód, jacht 
czy wakacje, a przy okazji tworzy 
kilka tysięcy miejsc pracy i rozwi-
ja gospodarkę to dlaczego mamy 
mieć mu to za złe. Gdybyśmy jako 
ludzie nie mieli marzeń i nie dążyli 

do ich spełnienia, nie byłoby roz-
woju cywilizacyjnego ani gospo-
darczego. Na tym polega kapi-
talizm, ale nikt sprawniejszego 
gospodarczo systemu do tej pory 
nie wymyślił. 

Przedsiębiorca najlepiej po-
dzieli się zyskiem ze społeczeń-
stwem jeśli przeznaczy swoje 
pieniądze na tworzenie nowych, 
stabilnych miejsc pracy. Wów-
czas, nie jest to pomoc jednora-
zowa, ale taka która daje poczu-
cie stabilizacji.

Zrozumienie gospodarki kapi-
talistycznej powoduje, że w spo-
łeczeństwie panuje dobry klimat, 
współpraca i wzajemne moty-
wowanie się grup społecznych 
do rozwijania gospodarki.

We właściwym sposobie 
myślenia i rozumienia 
mechanizmów gospodarki 
kapitalistycznej przez 
obywateli, istnieją ogromne 
rezerwy finansowe dla naszej 
wspólnoty.

Polskie przedsiębiorstwa 
państwowe (służba zdrowia, 

górnictwo) nie mają szans w ry-
walizacji na globalnym rynku, 
z konkurentami prywatnymi z in-
nych państw. To, że przedsię-
biorstwa są prywatne, powoduje, 
że są sprawniejsze od przedsię-
biorstw państwowych, ponie-
waż są taniej zarządzane, decyzje 
są szybciej podejmowane. Przed-
siębiorstwa te są skłonne do po-
noszenia ryzyka, lepiej reagu-
ją na zmiany, a także inwestują 
długoterminowo.

W Polsce niestety jest lepszy 
klimat do konsumpcji niż 
do tworzenia bogactwa.

Zmiana świadomości obywate-
li jest konieczna do tego, aby móc 
na równi konkurować z krajami, 
w których ta świadomość już ist-
nieje. Jednocześnie proces ten jest 
niezmiernie ważnym, ale także 
długotrwałym przedsięwzięciem, 
nad którym musimy wspólnie 
pracować. Żeby ta zmiana mogła 
się dokonać, potrzebna jest edu-
kacja na temat życia w gospodar-
ce wolnorynkowej już w wieku 
szkolnym. Potrzebne jest racjo-
nalne ukierunkowanie młodego 
człowieka, by w przyszłości świa-
domie i mądrze dokonywał wybo-
rów związanych z dobrem rodzi-
mej gospodarki. W Bawarii mówi 
o tym Konstytucja, w której wid-
nieje zapis, że własność ma służyć 
dobru ogółu. Odpowiedzialność 
tę muszą wziąć na siebie wszystkie 
grupy społeczne. Nie dokonamy 
tego bez rodziców, nauczycieli, 
urzędników, a także dziennika-
rzy. Tylko wspólnie możemy zbu-
dować dobrobyt gospodarczy na-
szego kraju.

Polska przez ponad 200 lat wal-
czyła o wolność, jako najwyższą 
wartość dla każdego człowieka. 
Dzisiaj nadal musimy o tę wolność 
zabiegać, przy czym musimy tak-
że mieć świadomość, że wolność 
zawsze poparta była niezależno-
ścią gospodarczą. Tylko wówczas 
będziemy wolni i niezależni, jeże-
li nasza wspólnota ekonomiczna 
będzie silna gospodarczo, a to jest 
możliwe tylko i wyłącznie przy 
współdziałaniu całego społeczeń-
stwa. Nasza niezależność i do-
brobyt zależą od każdego z nas. 
W bogatej gospodarce tworzą się 
dochody, w niej tworzą się na-
dzieje i w niej realizuje się rodzi-
na i przyszłość. 

POWÓD 3

Brak dobrego klimatu do tworzenia 
bogactwa wspólnoty ekonomicznej
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