Mierni, bierni ale wierni
Chyba żaden Polak nie ma wątpliwości, że przez ostatnich 25 lat mieliśmy okazję
obserwować wiele miernot w naszym życiu politycznym. Stanowiska w aparacie
państwowym są atrakcyjne dla nieudaczników pozbawionych życiowych sukcesów
i często staja się szczytem ich kariery. Ze względu na brak kwalifikacji i
doświadczenia te miernoty wiedzą, że mają stanowiska na okres czasowy i dlatego
szukają możliwości wzbogacenia się w krótkim czasie aby zapewnić sobie wypas
na przyszłość. Dlatego Polska jest w czołówce najbardziej skorumpowanych
krajów na świecie.
Selekcja polityków jest całkowicie przeciwna zasadom przyjmowania ludzi do
pracy w firmach komercyjnych, gdzie liczą się kwalifikacje i skuteczność
osiągania konkretnych celów. W takim przedsiębioerstwie nie ma możliwości
udawania, że się pracuje, ponieważ każde stanowisko jest ocenianie za
produktywność. Sukces firmy jest uzależniony od jakości jej ludzi. Dlatego każdy
przedsiębioraca stara się zwerbować najlepszych specjalistów, czego nie robią w
Polsce partie polityczne.
Wykwalifikowane osoby z doświadczeniem nie mają szans na piastowanie
rządowych stanowisk, ponieważ polityczni nieudacznicy jak za czasów „komuny”
stosują inną zasadę werbunku: mierny, bierny ale wierny ich mafijnej hierarchii.
Dlatego system gabinetowo-parlamentarny jaki jest w Polsce nie nadaje się do
wyjścia z kryzysu. O wiele lepszy jest system prezydencki, w którym głowa
państwa przy akceptacji Sejmu dobiera sobie grupę najlepszych specialistów do
pracy w rządzie w charakterze ciała wykonawczego a posłowie jako ciało
ustawodawcze są ograniczeni do opracowywania nowych ustaw, obowiązujących

dla rządu. W normalni funlcjonującym państwie mamy calkowity rozdział władzy
wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej.
Obecnie Polska jest częścią globalnej gospodarki i relacje z innymi krajami oraz
eksport towarów i usług są zasadniczymi elementami wzrostu gospodarki i tym
samym pomagaja w rozwiązaniu wielu problemów takich jak bezrobocie, czy też
uzależnienie budżetu państwa od pożyczek. Jedynie poprzez eksport Polska może
osiągnąć gospodarczy wzrost. Do tego potrzebni są w rządzie wykwalifikowani
fachowcy z globalnym doświadczeniem, którzy umieją stworzyć odpowiednie
warunki i promocję dla firm komercyjnych. Żaden rząd przez 25 lat nie potrafił
tego dokonać.
Specialistów z globalnym doświadczeniem eksportowym można zwerbować wśród
polskiej diaspory, tak jak to robią np. organizacje żydowskie. Istnieją jednak
przeciw tej metodzie dwa konkretne argumenty: mafijne partie polityczne nie
przyjmą na żadne stanowisko rządowe uczciwego specjalisty, który będzie im
patrzył na ręce, a drugim jest to, że takie stanowisko jest za nisko płatne aby się na
nie skusił specjalista wysokiej klasy, który zdobył doświadcznie na Zachodzie.
Trudno wymagać aby Polak, który osiągnał sukces na emigracji zechciał pracować
za płacę państwowego urzędnika nawet na stanowisku ministra, czy prezydenta.
Może też stracić posadę w przypadku zmiany politycznej. Nie każdego stać na tak
wielkie poświęcenie dla ojczyzny, szczególnie, że patriota nie będzie szukał
niemoralnych i nielegalnych dochodów aby zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę na
przyszłość. Polska jest skazana na globalizm ale nie jest w stanie zatrudnić
globalnych specjalistów.
„FAKT” w wydaniu 7 czerwca 2015 opublikował informacje o majątkach
niektórych członków rządu PO w artykule pt. „Milionerzy z rządu. Takie mają
majątki!”:

„Mieszkania, limuzyny, akcje, wielkie posiadłości i oszczędności na koncie! Oto
jakie pieniądze ma nasz rząd. Rząd milionerów! Zobacz, jaki majątek
zgromadził Grzegorz Schetyna, Bartosz Arłukowicz czy sama Ewa Kopacz.
Razem odłożyli ponad 26 mln zł! Zobacz, kto jest najbogatszym w polskim
rządzie!”
Wynagrodzenie polityków w porównaniu do innych krajów EU jest jednak niskie,
czego dowodem jest drastyczna różnica w wynagrodzeniach posłów i europosłow.
Członkowie partii politycznych mają jednak wielkie możliwości „dorabiania”
przez swój udział w zamówieniach publicznych: cywilnych i wojskowych. Inna
metoda to nepotyzm, czyli nominacje rodziny i znajomych na wysoko płatne
stanowiska w spólkach skarbu państwa. W obu przypadkach trudno jest udowodnić
korupcję „ na królika”, czego dowodem jest absolutna bezkarność takiego
działania. Muszą się przecież dorobić aby starczyło na trzy pokolenia...
Gazeta „Pulse Biznesu” właśnie opublikowała „niepełną” listę nazwisk członków
Platformy Obywatelskiej i ich rodzin zatrudnionych w państwowych instytucjach i
spólkach „Skarbu Państwa”.
428 członków Platformy oraz ich krewnych i znajomych pracuje w spółkach i
instytucjach państwowych. W ciągu pięciu lat rządów PO zarobili dzięki temu 200
milionów złotych – ujawnia „Puls Biznesu”. Nie ma wątpliwości, że ci ludzie będą
zawsze wdzięczni rządowcom z PO za taką okazję. Według doniesień prasowych
były prezydent Aleksander Kwaśniewski za „konsultacje” dostaje około 50,000 Zł.
od najbogatszego oligarchy w Polsce Jana Kulczyka.
W tym samym czasie w swoim felietonie „Słuchowisko o niemocy, chciwości,
złych ludziach i tajemnych władcach” dziennikarz Jan Pospieszalski przedstawia
problem korupcji z innego punktu widzenia:

„Pospieszalski: „Nawet jeśli wyborcy odsuną od władzy rządzącą Platformę,
trzeba będzie jeszcze odsunąć tych, co są od niej potężniejsi”
Z rozmowy Elżbiety Bieńkowskiej z szefem CBA Pawłem Wojtunikiem wyłania
się obraz rządu, którego wicepremier, minister i najważniejszy policjant do walki z
korupcją są za słabi, by zatrzymać rozkradanie publicznych pieniędzy – pisze Jan
Pospieszalski.
Dziennikarz w felietonie „Słuchowisko o niemocy, chciwości, złych ludziach i
tajemnych władcach” przypomina, że do czerwcowych rocznic trzeba dopisać datę
słynnej rozmowy minister rządu PO-PSL z szefem CBA, która „wiele mówi o
dzisiejszej Polsce (…) poznając ukryte mechanizmy władzy.”
Na taśmie słyszymy, jak szef CBA przyznaje, że on i minister skarbu państwa są
wobec patologii bezradni. Że nawet gdy zaczną sprawdzać wątpliwe umowy, to nic
z tego nie wyniknie
— wyjaśnia Pospieszalski.
Według niego bardzo ważne jest wysłuchanie dwóch fragmentów rozmowy:
Pierwsza godzina, 20. minuta nagrania – pani wicepremier Bieńkowska z
nieskrywaną troską w głosie diagnozuje sytuację w górnictwie. Mówi, że jest tam
„banda na bandzie”, a jej rozmówca potakuje i dopowiada, jakie to bandy.
Bieńkowska wskazuje winę Ministerstwa Gospodarki, mówi, że pieniądze ze
sprzedaży kopalń są przeżerane. Przyznaje, że szarpała za rękaw sekretarza stanu
Tomczykiewicza, który stwierdził, że Piechociński na nic mu nie pozwala
— relacjonuje dziennikarz.
Kolejnym ważnym wątkiem restauracyjnej rozmowy jest sprawa spółek skarbu
państwa.

Szef CBA Paweł Wojtunik nie pozostaje jej dłużny. Opowiada, co się dzieje w
spółkach skarbu państwa (1. godz., 40. min, 20. s nagrania). Mówi o kwocie 250
mln, wydanej na doradztwo przez PZU „z wolnej ręki”, poza procedurą
przetargową. O milionie euro wypłaconym przez KGHM za 2-miesięczną obsługę
dla jakiejś kancelarii prawnej o zagranicznej, trudnej do powtórzenia nazwie.
Słychać jego oburzenie i przekonanie, że te pieniądze wydano w sposób
nieuzasadniony
— informuje Pospieszalski.
Dziennikarz podkreśla, że rozmowa ta pokazuje rząd, który widzi patologie,
nadużycia i ewidentną kradzież i (…) nic nie może zrobić.
Kim więc są ci bezkarni ludzie? Jak to się dzieje, że w mechanizmach realnej
władzy są silniejsi niż wicepremier, konstytucyjni ministrowie czy szef służby do
walki z korupcją? Z czego wynika ich pozycja, daleko potężniejsza niż pozycja
rządu?
— zastanawia się Pospieszalski i dodaje:
Gdy wiele wskazuje, iż po jesiennych wyborach w Polsce może dojść do zmiany
władzy, rodzi się pytanie: czy opozycja zdaje sobie sprawę, że nawet jeśli wyborcy
odsuną od władzy rządzącą Platformę, trzeba będzie jeszcze odsunąć tych, co od
Platformy są potężniejsi? Co zrobią ci silniejsi od Platformy, by nie utracić swoich
pozycji? Jakich użyją środków, by zagwarantować sobie przetrwanie ?”

Chyba już nikt nie ma wątpliwości, że system selekcji polityków do pracy w
rządzie jest kryminnogenny i musi być przebudowany od podstaw aby obywatel
odzyskał zaufanie do państwa i nie uciekał z kraju na emigrację.
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