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Leż y przede mną kartka pocztowa, z pięknym widokiem
wodospadu tryskającego krystaliczną czystą wodą. Na
dole pocztówki napis: ,,Kiedy wszystko wydaje się walić ,
najlepszą rzecząjest przetrzymać ". Kto wysł ał mi tę kartkę, skąd się wzięł a.,.? Wiem tylko, ż e zamiast wrzucić do
kosza patrzył em na nią dł ugo i odł oż ył emdo sekretarzyka. Dziś sł uż ymijako wstęp do felietonu.
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Wypada zatem podziękować anonimowemu autorowi tekstu i §lko tyle. Mogę takż e podzieiić się częś ciąhonorarium,
gdyż miał bym ś wiadka jak jest ono nie do uwierzeniawysokie.
Podziękować wlpada, takż ę bęz względu na to, czy autor był
za, czy przeciw Unii Europejskiej. W jego tekś ciemogą być
bowiem zawańe oba wątki - euro-entuzj astyczne i euro-scepWczne. Pocztówka i jej treś ćsą poliĘ cznie obojętne, a nawet
więcej, by strawestować myś lLecha.
Przeby,lvam najczęś ciejwś ród osób, którę zmian na lepsze
w Polsce upatrują w,,wejś ciu Polski do Europy"; zniechęconych 14-letnimi eksperymentami RP W ich Ąciu niczego nie
zmienĘ na lepsze. Są wś ród moich znajomychtakż e ci,którzy
chcą zmierzyć się z novr'ym, bezwzględrylm, globalisĘ cznym

dyktatem idącym zzewnątrz i udowodnić , ż e potrafią przetrr>rrnać i w}trwać . A moż ę autor tego tekstu do nich nalezy,
choć wcale nie miał na myś ł Unii
i
Europejskiej?
Wł aś nie- chwał a poetom, ludziom, którzy nie muszą Ę ć
powszednim chlebem, których stać na Ę ciowy dystans do
spraw polityki czy ekonomii. Oni tez mają swoją prawdę,
Co zrobić jednak kiedy natura gna wilka do lasu? Kiedy
spod pióra nie wychodzą poetyckie stro§r, tylko ł powe,
dziennikarskie refleksje obserwatora?
Felieton ma to do siebie, ż e jest bardzo osobisĘ m, przęzto
subiekĘ wnym zapisem myś li.Kanwą jest ocryrviś cie - ,,samo
Ę cie" izgoda na pisanie felietonów wydana przez redaktora

naczelnego pisma.
Na trasie GĘ cko-Ryrr, po prawej stronie drogi, znajdziecie odręczny napis na desce -,,miód- hoenig". To tu starsza
para gospodarzy sprzedaje od lat produkĘ ze swojej pasieki.
Wystarczy tyiko nie gnać tak szybko bez sensu samochodem
i

jechać wolno podziwiając mazurskie widoki, a napis sam

wpadnie nam w oko.

Miód wielolsviatowy odkł ada się w sł oiku w kolorze prawie biał ym. Jest podobny wkonsystencji do wosku, awięc
bardzo gęsĘ /. Miód zwczesnej lipy jest nieco ciemniejszy
i rzadszy . Zaulartoś ć kazdego sł oika mozna wypróbować dzięki plastikowym Ę ż eczkom.
,,Jak tam Wasze pszczoł y, weszĘ 1uż do Unii Europejskiej"
- zagadnął emwesoł o szukając pretekstu do rozmowy.
,,Panie, pszczoĘ tęUnięprzeĄją, ale my nie" - usł yszał em
odpowiedź .
Cóż za przyjemnoś ć dał a mi rozmowa o tym miodzie usta-

wionym na chybotliwyrr stoliku i o q,rrn ,,miodzie", który doptero przyjdzie z Unii, rozmowa zludź mi o pomarszczonych
twarzach, znających jeszcze Prusy za Niemca. Jaką radoś cią
był o to kupowanie i targowanie się o cenę. Łyż eczl<s, do spróbowania miodu podawano za darmo. To fascynujące, ż e moż na jeszcze robić zakupy na dtodze, u zwyĘ ch ludzi, bez kasy
fiskalnej, paragonów, zgody sanepidu, państwowej inspekcji
pracy, państwowej inspekcji handlowej, itd.

Zauwńą już czytelnicy felietonu, jak z nastroju prawie
poe§ckiego, wkraczamna drogę smutnej prozy Ę cta,..? Ależ
tak. Moi sprzedawcy miodu, jak sprzedawcy zakopiańskiego
oscypka, mają ś wiadomoś ćkońca pewnej epoki. Ja też . Aż

ł m samym nie ńoĘ ł em
na nich donosu do wł adz powiatowych, skarbowych, tych
setek, qlsięcy urzędników stojących na straĘ ,,prawa i tylko
prawa". Czy Ę m samym nie zakończył em ich tak podziwianej
i oczekiwanej przęze mnie przedsiębiorczoś ci? Przedsiębiorczoś ci, aIę tęż i Ąciowej koniecznoś ci. lęszcze dziś ktoś
boję się tego co napisał em. Czy oby

zmęczony podróż ą zatrzyma się przy dzieciach sprzedających
jagody, truskawki czy grzyby. Dziesiątki, amoż e setki tysięry ludzi oblegających uczęszczanę mniej lub bardziej trakty
sprzedają wszystko to co da uzbierać - matka ziemia, a częgo
nie zabronił jęszcze ojciec - urząd skarbowy. Takich widoków
nigdy w Polsce nie był o. Przed Ostrowią Mazowiecką, na
trasie Warszawa-Biał ystok, kź dą jesienią, od wielu lat, siedzi
w rowach drogowych i to kź dej porze dnia, przy koszykach,

sł oikach, na foliach i kartonach - mrowie polskich ,,menedż ętów-biznesmenów" - polska, nigdy nie zaistniał a i niedorobiona, pozbawiona wł asnoś ci- klasa ś rednia.Gdzie się
podział o przedsiębiorstwo,,Las", skupujące owoce naszych
lasów? Gdzie się podziali energiczni poś rednicy kupujący
maliny, jagody, jetyny, grzyby? Cry pł acą tak mał o, ż e Ę m,
którzy je zbierują opł aca się siedzie ć caĘ BoĘ dzieńw rowach
drogowych, bo i tak nie mają innego wyjś cia jako bezrobotni?
A gdzie są polskie centrale handlu zagranicznego lvysfające nasze leś neruno za granicę w ,,poszukiwaniu cennych
dewŁ"? Wszak jeszcze nie tak dawno był to nasz naprawdę
,,eksportowy hit", Podobno Francuzi umierali z przejedzenia
po naszych winniczkach, a te eksportowe kurki? Nic z tego
nie został o, §,rnczasem w okolicznym supermarkecie (nawet
wiejski sklep musi narywać się po europejsku -,,market"),
znajdziemy zagraniczne mrozonki, niemieckie ifrancuskie
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maliny i powidł a, znajdziemy wszystko co chcemy. Goł ym
okiem widać jak nie jesteś myprzygotowani do konkurowania
zinnymi europejskimi rynkami. Obcy towar zalewa nasze,

polskie pół ki sklepowe nie znajdując ż adnej konkurencji.
ZewvaĘ się poł ączenia handlowe, kooperacja, wymiana,
poś rednictwomiędzy producentem-zbieraczem a klientem.
Kto inny wypeł nił już tę lukę. Zeby przetrwać trzębabędzie
wszystko zbudować od nowa. Dziś ludzie zostali pozostawieni
sami sobie. Bieda, bezradnoś ć ,ale i poszukiwanie sposobu na
przeĘ cie. Jest miejsce dla inicja§wy mł odych, energicznych
ludzi. PomysĘ leż ąnaulicy. Tizeba Ę lko chcieć , aniebezradnie rozgląda ć się za okaĄąwyj azdu za gr anicę.
Czy rorwojem polskiej przedsiębiorczoś ci zajmował a się
ostatnio na swoim kongresie partiawł adzy, SLD? Partiawł adzy zajętabył a przede wszystkim sobą. Utrwalenięm wł ad,zy,
umocnieniem swojej pozycji, Jej czł onkami są ludzie, którzy
znaleź Ii już dawno swoje wygodne miejsce w obecnej Polsce.
Zajmują wysokie stanowiska w administracji, państwowych
spół kach, samorządzie, tam gdzie nie ma strajków o pł ace,
gdyż pensja wypł acana jest regularnie co miesiąc. Tymczasem polska gospodarka rozwija się wolniej od takich krajów
jak Czechy, Węgry czy flawęt Sł owacja i Sł owenia. Takiej
korupcji i zł odziejstwa jak w Polsce nie ma w zadnym kraju
europejskim. Mamy też najv,ryż szę bezrobocie, najgorszą
sł uż bęzdrowia iponad 7000 tysięcy zabitych wwypadkach

drogowych co roku, gł ównie z powodu katastrofalnie zĘ ch
dróg. Kto to wszystko zmieni? I kiedy? Nie ł udź mysię, ż e
nasze czł onkostwo w UE poprawi nam to, co powinniś my

zrobić sami. Nie IeĄ w interesie ż adnego państwa UE
naprawa finansów państwa polskiego. Wręcz przeciwnie,
kraj sł aby, ź Ie rządzony jak to ma miejsce dziś , będzie wykorzys§wany i eksploatowany przez inne. Piszę truizmy?
Być moż e, ale dla mł odych ludzi ta ocz}rvista prawda wcale
taką nie jest. Wszyscy mł odzi uważ ają, ż e mają czas by się
jeszcze napracować . A czasu jest niewiele. Po wejś ciu do

UE każ dy jej ,,oblł vatel" będzie mógł zŃoĘ ć dowolną firmę
w dowolnym kraju. Nikt mu tego nie zabroni. Jeż eli jego kraj
wyposazy go w tanie kredyty albo skorzysta z wielu innych
form pomocy finansowej będzie zapeł niał lukę jaką zostawił a polska nieudolnoś ć .Ktoś moze powiedzieć - to dobrze,
o to nam chodzi, będziemy z tego korzystać . Orvszem, fylko jest podstawowa róż nica między tym, kto ma wł asnoś ć
i moż liwoś ćdział ania, a Ąmr kto godzi się na bycie jedynie
wynaję§m pracownikiem. Polska nie moze stać się krajem
taniej siĘ roboczej pozbawionej wł asnoś cii majątku. A na
maj
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a zapr acow ać .

,,Kiedy wszystko wydaje się walić , najlepszą rzeczą jest
pruetrrymać ". Te sł owa nie napawają optymisĘ cznie. Przetrzymać - to zbyt mał o w dzisiejszych czasach, to nie jest proglam
na dziś .Zb,f.przypomina on program partii rządzącej. W

