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O Polsce

Mi cha el T. Spe idel

Wszyst�kie�kra�je,�na�wet�NRD,�zro�-
bi�ły�to�już�w la�tach90.�ubie�głe�go�stu�-
le�cia.�Pol�ska�na�dal�nie�mo�że�zdo�być
się�na od�wa�gę,�aby�te�go�do�ko�nać.
Na te�mat�re�pry�wa�ty�za�cji�na�pi�sa�no

w Pol�sce�bar�dzo�wie�le�i jesz�cze�wię�-
cej� de�ba�to�wa�no.�Wy�da�wa�ło� się,� że
w ro�ku 1993,�za rzą�dów�pre�zy�den�ta
Wa�łę�sy,�spra�wa�wkoń�cu�zo�sta�nie�za�-
twier�dzo�na przez�Sejm.�Jed�nak�tak
się�nie�sta�ło.�Na kil�ka�dni�przed gło�-
so�wa�niem,�z róż�nych�wzglę�dów,�Wa�-
łę�sa�roz�wią�zał�Sejm�i spra�wa�zo�sta�-
ła�ode�sła�na z po�wro�tem�ad ac ta.�Po�-
tem�le�wi�ca�(SLD�+�PSL)�nie�ro�bi�ła
nic�przez�kil�ka�do�brych�lat�w tej�spra�-
wie,�po�dob�nie�jak�i pra�wi�ca,�aby�nie
na�ra�zić�się�opi�nii�pu�blicz�nej.�W ro�-
ku 2002�ów�cze�sny�pre�zy�dent�Kwa�-
śniew�ski� za�we�to�wał� usta�wę,� gdzie
pla�no�wa�no� od�dać� po�szko�do�wa�-
nym 50%�utra�co�ne�go�ma�jąt�ku.�Po�-
dob�nie�przez�ostat�nie8�lat�rzą�dów�PO
nic�nie�zro�bio�no�kon�kret�ne�go�w tej
spra�wie;�wprost�prze�ciw�nie�–�mia�sto
War�sza�wa�nie�wy�da�je�wie�le�po�zy�tyw�-
nych�de�cy�zji,�a by�li�wła�ści�cie�le,�mi�-
mo�wy�ro�ków�są�do�wych,
że�na�le�ży�od�dać�im�wła�-
sność,� cze�ka�ją� la�ta�mi
na de�cy�zję�zwro�tu�ma�jąt�-
ku.�W mię�dzy�cza�sie�do�-
my�nisz�cze�ją�i bar�dzo�czę�-
sto�nie�na�da�ją�się�już�dore�-
mon�tu.
Nie�ste�ty,�nie�wszy�scy

w Pol�sce�chcą�re�pry�wa�-
ty�za�cji.�Naj�czę�ściej�są�to
lu�dzie,� któ�rzy� do�sta�li
od ko�mu�ni�stów�za dar�mo
dział�ki�bu�dow�la�ne,�dwo�-
ry,� miesz�ka�nia,� zie�mię
or�ną,� roz�par�ce�lo�wa�ną
bez�praw�nie�w ro�ku 1945,
oraz�po�pu�li�stycz�ni�po�li�ty�-
cy,� któ�rzy� stra�szą� lu�dzi
Ży�da�mi,�ob�co�kra�jow�ca�mi,
a praw�da�jest�ta�ka,�że 85-
90%�po�szko�do�wa�nych�lub�ich�spad�-
ko�bier�cy,� któ�rzy� zło�ży�li� wnio�ski
w Pol�sce,�są�Po�la�ka�mi�(ka�to�li�ka�mi)
miesz�ka�ją�cy�mi�w kra�ju�al�bo�w czę�-
ści�roz�sia�ny�mi�po świe�cie.
11�lu�te�go 2015�r.�Se�nat�uchwa�lił

usta�wę�o zwro�cie�wła�sno�ści�pry�wat�-
nej�w War�sza�wie,� któ�rą� to� usta�wę
prze�ka�za�no� do mar�szał�ka� Sej�mu
(Ra�do�sław�Si�kor�ski)�w ce�lu�ba�dań
me�ry�to�rycz�nych.�Gło�so�wa�nie�wSej�-
mie�ma�się�od�być�za 1-2�mie�sią�ce.
Ze�wstęp�nych�in�for�ma�cji�za�czerp�-

nię�tych�z kra�ju�wie�my,�że�ta�usta�wa
jest�gor�sza�od de�kre�tu�Bie�ru�ta�z ro�-

ku1945�i,�jak�stwier�dził�me�ce�nas�An�-
drzej�Her�man,�nie�po�sia�da�żad�nych
ele�men�tów� po�zy�tyw�nych� dla� daw�-
nych�wła�ści�cie�li,�po�za ko�rzy�ścia�mi
pro�pa�gan�do�wy�mi�dla�kil�ku�war�szaw�-
skich�se�na�to�rów,�zresz�tą�poczę�ści�wy�-
wo�dzą�cych�się�z post�ko�mu�ny.�Wie�-
le�punk�tów�jest�wprost�nie�do zre�ali�-
zo�wa�nia,�jak�np.�udo�wod�nie�nie�przez
by�łe�go�wła�ści�cie�la,�że�mia�sto�do�ko�-
na�ło�od�bu�do�wy�znisz�czo�nych�bu�dyn�-
ków�w za�kre�sie 66%.�In�ny�punkt�do�-
ty�czy,�w try�bie�art. 214,�zwro�tu�wię�-
cej�niż�jed�nej�nie�ru�cho�mo�ści,�co�jak
stwier�dził�Her�man,�jest�ilu�zo�rycz�ne,
bo�wiem� do�ty�czy� wnio�sków� zło�żo�-
nych�do dnia 31.12.1988,�a usta�wo�-
daw�ca�nie�da�je�no�we�go�ter�mi�nu.
Na�to�miast�Mar�cin�Schir�mer,�Pre�-

zes�Pol�skie�go�To�wa�rzy�stwa�Zie�miań�-
skie�go�w Pol�sce,�stwier�dził,�że�pro�-
jekt�no�wej�usta�wy�jest�wy�ko�rzy�sta�-
niem�nie�wie�dzy�oby�wa�te�li� i mia�sto
War�sza�wa�szu�ka�wyj�ścia,�aby�nie�wy�-
pła�cić�rosz�czeń�by�łym�wła�ści�cie�lom.
Jak�pod�kre�ślił�Schir�mer,�no�wa�usta�-
wa�po�win�nabyć�ja�sna,�przej�rzy�sta�ipo�-
win�nado�ty�czyć�ca�łej�Pol�ski,�anie�tyl�-
ko�mia�sta�War�sza�wy.

Dla� kon�tra�stu,� pre�zes
Zie�mian�Pol�skich�wWiel�-
kiej�Bry�ta�nii,�USA�i Ka�-
na�dzie�An�to�ni�Da�szew�ski
po�wie�dział,�że�Pol�ska,�jak
chce,� to�mo�że�przy�go�to�-
wać�spraw�nie każ�dą�usta�-
wę.�Ja�ko�przy�kład�po�dał
spra�wę�by�łe�go�za�bu�ża�ni�-
na,� pa�na Bro�niow�skie�go
z Pol�ski,�któ�ry�po�dał�Pol�-
skę�do try�bu�na�łu�w Stras�-
bur�gu.�Spra�wę�wy�grał�i sąd
na�ka�zał� Pol�sce� wy�dać
w cią�gu 6�mie�się�cy�usta�-
wę�na�ka�zu�ją�cą�wy�pła�ce�nie
od�szko�do�wań�dla�za�bu�żan.
Po�nie�waż�igno�ro�wa�no

wy�rok�ze�Stras�bur�ga,�pan
Bro�niow�ski� od�wo�łał� się
do Ko�mi�sji�Eu�ro�pej�skiej

w Bruk�se�li,�któ�ra�za�gro�zi�ła�Pol�sce
nie�wy�pła�ce�niem�mi�lio�nów�eu�ro�po�-
mo�cy.�Wcią�gu 2�ty�go�dni�no�wa�usta�-
wa�prze�szła�przez�Sejm�i przy�zna�no
za�bu�ża�nom20%�od�szko�do�wań.�„Wy�-
pła�ty�idą�spraw�nie,�ale�wol�no�–�mó�-
wi�Da�szew�ski�–�dla�te�go�dzi�wi�mnie
obec�ne�sta�no�wi�sko�Se�na�tu�w Pol�sce,
któ�ry� za�twier�dził� i prze�gło�so�wał
nie�zgod�ną�z pra�wem�i Kon�sty�tu�cją
RP�usta�wę�re�pry�wa�ty�za�cyj�ną�dla�mia�-
sta�War�sza�wy”.
Ist�nie�je�wiel�kie�nie�bez�pie�czeń�stwo,

że�je�śli�ta�usta�wa�przej�dzie�przez�Sejm,
do�łą�czy�się�do niej�póź�niej,�po ci�chu,

wnio�sek�o za�sto�so�wa�nie�jej�w ca�łej
Pol�sce,�co�by�ło�by�ak�tem�zu�peł�ne�go
bez�pra�wia,�twier�dzi�Da�szew�ski.
Na�sze�proś�by�o wy�po�wiedź�pre�-

zy�dent�mia�sta�War�sza�wy,�pa�ni�Gron�-
kie�wicz�-Waltz� (wy�sła�ne� py�ta�nia)
oraz�mar�szał�ka�Sej�mu�Ra�do�sła�wa�Si�-
kor�skie�go�po�zo�sta�ły�bez�od�po�wie�dzi.
Przyj�rzyj�my�się�więc�bli�żej�ca�łej

spra�wie�z bli�ska.�My,�Po�lo�nia,�po�-
win�ni�śmy� po�pie�rać� wpro�wa�dze�nie
usta�wy�re�pry�wa�ty�za�cyj�nej�w Pol�sce
i de fac to wszyst�kie�gru�py�po�szko�-
do�wa�nych� ją� po�pie�ra�ją� od chwi�li
upad�ku�ko�mu�ny�wPol�sce.�Wie�lu�Po�-
la�ków� miesz�ka�ją�cych� w Ame�ry�ce
i nie�mal�w każ�dym�za�kąt�ku�świa�ta
mia�ło�mniej�sze�czy�więk�sze�ma�jąt�-
ki�ziem�skie,�tar�ta�ki,�go�rzel�nie,�ka�mie�-
ni�ce,� warsz�ta�ty� pra�cy� czy� za�kła�dy
prze�my�sło�we,�któ�re�zo�sta�ły�zna�cjo�-
na�li�zo�wa�ne�naj�pierw�de�kre�tem�Nie�-
miec� na�zi�stow�skich� (Ży�dzi, 1939),
a po�tem� rzą�du� ko�mu�ni�stycz�ne�go
z ro�ku 1944 (re�for�ma�rol�na)�i 1945
(słyn�ny�de�kret�Bie�ru�ta).
Naj�czę�ściej�wy�su�wa�nym�za�rzu�tem

jest�twier�dze�nie,�że�re�pry�wa�ty�za�cja
jest�nie�spra�wie�dli�wa�spo�łecz�nie,�bo
od�by�wa�ła�by�się�na koszt�spo�łe�czeń�-
stwa�i że�mło�de�po�ko�le�nie�nie�mo�że
pła�cić�za to,�co�się�do�ko�na�ło�przed70
la�ty.�Otóż�rze�czy�wi�stość�jest�wręcz
od�wrot�na,�gdyż�obec�ne�spo�łe�czeń�-
stwo�ko�rzy�sta�ca�ły�czas�ze�sprze�da�-
ży�mie�nia�bę�dą�ce�go�wła�sno�ścią�pań�-
stwo�wą�w cza�sach� PRL�-u.�Kwo�ty
uzy�ska�ne�ze�sprze�da�ży�te�go�mie�nia
są�prze�zna�cza�ne�od 25�lat�na po�kry�-
wa�nie�de�fi�cy�tu�bu�dże�to�we�go�oraz�fi�-
nan�so�wa�nie� róż�nych� pro�gra�mów

rzą�do�wych,� słu�żą�cych� obec�ne�mu
sys�te�mo�wi�(służ�ba�zdro�wia,�oświa�-
ta,�eme�ry�tu�ry).

Tyl�ko�ze�sprze�da�ży147000ha�zie�-
mi�or�nej�w ro�ku 2013�Pol�ska�uzy�-
ska�ła�oko�ło�mi�liar�da�eu�ro.�Gdy�by�nie

Nowa ustawa zawiera
wiele niebezpiecznych

punktów, które są
niezgodne

z Konstytucją RP
i w przyszłości mogą

spowodować
wywłaszczenie nie

tylko właścicieli
nieruchomości

warszawskich, ale też
byłych właścicieli

w całej Polsce.

PO SZKO DO WA NE GRU PY W POL SCE.
1. Za bu ża nie: oko ło 300 000-400 000 osób (ze zło żo nych po dań roz strzy -
gnię to oko ło 70 000 wnio sków)
Za bu ża nie otrzy ma li 20% re kom pen sa ty za utra co ne ma jąt ki na Wscho dzie daw -
nej RP.
W la tach 2005-2014 wy pła co no po nad 1,2 mi liar da eu ro od szko do wań dla za -
bu żan Jak na ra zie, spła co no tyl ko 52% za bu żan, resz ta ma na dzie ję, że je do -
sta nie.
2. Wy własz cze ni go spo da rze: (chło pi) na wsi, w tym ku ła cy: oko ło 45 000
ro dzin, skon fi sko wa no 680 000 ha zie mi.
W ro ku 1999 pań stwo prze ka za ło rol ni kom w Pol sce po nad 1 700 000 hek ta -
rów zie mi ode bra nej tzw. ob szar ni kom. Tyl ko ze sprze da ży 147 000 ha zie mi
or nej rol ni kom w ro ku 2013 Pol ska uzy ska ła oko ło 1 mi liar da eu ro.
3. Zie mia nie: (w obec nych gra ni cach Pol ski, bez ziem wschod nich i za chod nich)
oko ło 9700 ma jąt ków i skon fi sko wa no oko ło 3 500 000 ha zie mi i 1 780 000
ha la sów (z te go roz par ce lo wa no 1 200 000 ha zie mi upraw nej wśród 387 000
ro dzin chłop skich).
4. Wła ści cie le nie ru cho mo ści war szaw skich: oko ło 36 000 nie ru cho mo ści
i pra wie 10 tys. pla ców. Zło żo no po nad 17 tys. wnio sków, z te go zwró co no do
ro ku 2013 oko ło 3 tys. nie ru cho mo ści i dzia łek.
Oko ło 7 tys. ka mie nic w War sza wie ma swo ich wła ści cie li, ale nie mo gą się oni
sta rać o ich od zy ska nie, bo wiem nie zło ży li de kre to we go wnio sku na czas w
1946 ro ku. To blo ku je wie le spraw w War sza wie, bo wiem nie zli kwi do wa no de -
kre tu Bie ru ta z ro ku 1945.
5. Rze mieśl ni cy, wła ści cie le za kła dów prze my sło wych i fa bryk: oko ło 150
000-200 000 za kła dów.
6. Mły na rze: skon fi sko wa no oko ło 1000 mły nów. Bra ku je da nych, czy za pła -
co no od szko do wa nia i czy zwró co no utra co ne mły ny w na tu rze.
7. Ap te ka rze: skon fi sko wa no oko ło 800 ap tek. Część ap tek zwró co no w na tu -
rze, szcze gól nie na pro win cji. Bra ku je da nych, czy za pła co no od szko do wa nia po -
krzyw dzo nym.
8. Wła ści cie le ta bo ru śród lą do we go: brak da nych.

ŹRÓ DŁO: AR CHI WA: KON FE REN CJA PRA SO WA, PTZ, WAR SZA WA 9.11.1999
„GA ZE TA WY BOR CZA”, „KY OCE RA”, „RZECZ PO SPO LI TA”, „GA ZE TA STO ŁECZ NA”

Kie dy Pol ska od da wła sność pry wat ną za gra bio ną przez ko mu ni stów?

W ocze ki wa niu na usta wę 
re pry wa ty za cyj ną
n W tym ro ku mi ja 70 lat od za koń cze nia II woj ny świa to wej i zna -
cjo na li zo wa nia w ro ku 1945 wła sno ści pry wat nej w Pol sce. Od upad -
ku ko mu ni zmu mi nę ło 25 lat i Pol ska na dal jest je dy nym pań stwem
w by łych kra jach post ko mu ni stycz nych, któ re nie wpro wa dzi ło usta -
wy re pry wa ty za cyj nej.

Kamienica Nowy Świat 15 w roku 1923. Pięk ną se ce syj na ka mie ni ca, któ ra by ła jed nym z przy kła dów ar chi tek tu ry se -
ce syj nej w War sza wie. Tu taj mie ścił się słyn ny Ca fe Club, któ ry do rów ny wał Bri sto lo wi. Wła ści cie la mi po po ło wie by li
Ka zi mierz Życ ki i Sta ni sław Bar dziń ski
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te do cho dy, wszyst kie wy dat ki bu -
dże tu mu sia ły by być za pła co ne z bie -
żą cych po dat ków lub za cią gnię tych
dłu gów, a więc ob cią ży ły by obec ne,
a na wet przy szłe po ko le nia.

Na to miast spła tę dłu gów za cią gnię -
tych na Za cho dzie za cza sów Go muł -
ki, Gier ka i in nych (po nad 30 mi liar -
dów do la rów) uwa ża się za rzecz nor -
mal ną. Mi mo że więk szość tych po -
ży czek zo sta ła zmar no wa na i prze je -
dzo na, to nikt z obec ne go spo łe czeń -
stwa nie wy ta cza ar gu men tu, że ob -
cią ża ją obec ne po ko le nie. Czym więc
uza sad nić ta kie od mien ne trak to wa -
nie róż nych ka te go rii dłu gów pań stwa?

Po dru gie, dal szym ko ron nym ar -
gu men tem wy su wa nym przez prze -
ciw ni ków re pry wa ty za cji jest twier -
dze nie, że wszy scy po nie -
śli szko dy w wy ni ku ko mu -
ni zmu, a więc je śli ma na -
stą pić wy rów na nie krzywd,
to mu si ono ob jąć wszyst -
kie ka te go rie tych krzywd
i ca łe spo łe czeń stwo.

To nie praw da, że wszy scy
zo sta li po szko do wa ni
w okre sie PRL. Wie le grup
spo łecz nych oraz osób in dy -
wi du al nych od nio sło w tym
cza sie bar dzo znacz ne ko rzy -
ści ma te rial ne. Na to miast
daw ni wła ści cie le by li
w okre sie PRL -u wy raź nie
dys kry mi no wa ni. Nie dość,
że ode bra no im na le żą ce
do nich warsz ta ty pra cy, sta -
no wią ce pod sta wę za trud nie -
nia ich i ich ro dzin, ale ja ko
ob cych kla so wo po zba wia -
no ich do mów, tar ta ków,
mły nów czy drob nych fa bry -
czek z wy po sa że niem (zie -
mia nie, wła ści cie le ka mie nic
w War sza wie), unie moż li -
wia jąc za trud nie nie się, cze -
go skut kiem by ło po zba wie -
nie ich środ ków do ży cia,
a dzie ci ich nie do pusz cza -
no nastu dia wyż sze, nie mó -
wiąc już ozsył kach, bez pod -
staw nych aresz to wa niach,
ruj nu jąc wie lu przez sto so -
wa nie tzw. fi nan so wych do -
mia rów i in nych ro dza jów
po li cyj nych szy kan. Po trze cie, rol ni -
cy i ich se na to rzy wy su wa li i na dal
wy su wa ją ar gu ment, że re pry wa ty za -
cja po win na ob jąć rów nież rol ni ków
in dy wi du al nych, bo przez wie le lat by -
li zo bo wią za ni dodo staw obo wiąz ko -
wych. Trud no zro zu mieć, ja ki mo że
być zwią zek po mię dzy ode bra niem
wła sno ści, co jest przed mio tem re pry -

wa ty za cji, ada ni ną pu blicz ną, ja ką by -
ły do sta wy obo wiąz ko we. Łu pież cza
po li ty ka po dat ko wa pań stwa ko mu -
ni stycz ne go do ty czy ła ca łe go spo łe -
czeń stwa, nie tyl ko chło pów, ale
w jesz cze więk szym stop niu pry wat -
nych przed się bior ców w mia stach,
gdzie po wszech nie by ły sto so wa ne tzw.
do mia ry. Lud ność za trud nio nanapod -
sta wie umo wy opra cę wpań stwo wych
za kła dach pra cy otrzy my wa ła wy na -
gro dze nie z tru dem po zwa la ją ce prze -
żyć dokoń ca mie sią ca. Chło pi nie by -
li więc wy jąt kiem. A prze cież wów -
czas pań stwo wła śnie od nich mo gło
żą dać więk szych świad czeń.

We dług in for ma cji z ro ku1999 pań -
stwo prze ka za ło rol ni kom w Pol sce
po nad 1 700 000 hek ta rów zie mi ode -

bra nej tzw. ob szar ni kom. Za to moż -
na by ło prze cież ocze ki wać wdzięcz -
no ści. Czy rze czy wi ście bi lans świad -
czeń chło pów ipań stwa wokre sie PRL
wy pa da na nie ko rzyść tych pierw -
szych? Z licz nych ko rzy ści, ja kie uzy -
ska ła wieś wpóź niej szych la tach PRL -
-u, wy mie nić na le ży ob ję cie lud no -
ści wiej skiej opie ką zdro wot ną i świad -

cze nia mi eme ry tal ny mi, któ rych kosz -
ty do dzi siaj po kry wa ne są w prze -
wa ża ją cej czę ści z bu dże tu, a więc
przez ca łe spo łe czeń stwo.

Gdzie jest więc ta krzyw da wsi
za ko mu ni zmu, o ja kiej mó wi wie -
lu se na to rów z le wi cy?

Po czwar te, prze ciw ni cy re pry wa -
ty za cji po słu gu ją się rów nież ar gu -
men tem, że koszt re pry wa ty za cji jest
zbyt wy so ki i że ob cią żył by on zbyt -
nio bu dżet pań stwa.

Wszyst kie do tych cza so we pro jek -
ty ustaw re pry wa ty za cyj nych nie prze -
wi dy wa ły re kom pen sat płat nych zbu -
dże tu, lecz zwrot mie nia w na tu rze,
gdy jest to moż li we, lub re kom pen -
sa tę w po sta ci in nych war to ści ma -
te rial nych sta no wią cych wła sność

pań stwa (bo ny, wła sność
za stęp cza, ob li ga cje pań -
stwo we). To wła śnie brak
usta wy re pry wa ty za cyj -
nej po wo du je la wi nę skarg
do są dów w Pol sce
i w Stras bur gu, któ ry na -
li cza już idą ce w mi lio ny
od szko do wa nia i ka ry
wsa mej War sza wie dla by -
łych wła ści cie li. Do te go
wie lu spe ku lan tów że ru je
na nie wie dzy (nie ste ty, na -
dal w Pol sce po ku tu ją za -
stra sze nie, nie wie dza pra -
wa i nie wia ra w sie bie, że
moż na wal czyć i do cho -
dzić swo je go) by łych wła -
ści cie li lub ich spad ko bier -
ców, któ rzy wy ku pu ją
rosz cze nia za mar ne pie -
nią dze. Gło śnia by ła spra -
wa jed nej star szej pa ni,
któ ra w War sza wie od -
sprze da ła swo je rosz cze nia
za 50 zło tych!

Ale ten pro ce der jest to -
le ro wa ny też przez urzęd -
ni ków, któ rzy nie spraw -
dza ją do brze do ku men tów.
Bra ku je bo wiem me cha ni -
zmów ad mi ni stra cyj no -
-praw nych i np. nie po trze -
ba pod pi sy wać prze la nia
rosz czeń u no ta riu sza, aby
za po biec bez pra wiu.

Są licz ne do wo dy, że pre -
zy dent War sza wy, pa ni Gron kie wicz -
-Waltz i urzęd ni cy są ska zy wa ni
zaopie sza łość przez Na czel ny Sąd Ad -
mi ni stra cyj ny w pro wa dze niu spraw
z by ły mi wła ści cie la mi nie ru cho mo -
ści i ich spad ko bier ca mi (nie raz się -

ga ją cy mi 20 lat!). Pre zy dent opła ca
oczy wi ście ka rę, ale nie ze swo jej kie -
sze ni, tyl ko pu blicz nej ka sy (ok.1000
zł), no i nic się nie dzie je. Lu dzie, ci,
co ma ją od wa gę i pie nią dze, zwra ca -
ją się więc do try bu na łu w Stras bur -
gu i ca ły pro ces zo sta je za trzy ma ny
na na stęp ne pa rę mie się cy, je śli nie lat.
A oto wy raź nie cho dzi mia stu.

Słyn na jest wy po wiedź z ro -
ku 2011 nie ży ją ce go już sze fa Pol -
skiej Unii Wła ści cie li Nie ru cho mo -
ści Mi ro sła wa Szy pow skie go, któ ry
w wy wia dzie dla „Ga ze ty Sto łecz -
nej” po wie dział: „Nic mnie nie ob -
cho dzi, że War sza wa nie ma pie nię -
dzy (na od szko do wa nia). 97% jej po -
wierzch ni by ło (przed II woj ną świa -
to wą) w rę kach pry wat nych. Dziś
mia sto za cho wu je się jak pa ser”.

Po wsta je tu taj py ta nie, co się sta -
ło z tzw. mie niem ogól no na ro do wym,
na któ re skła da ło się mie nie ode bra -
ne daw nym wła ści cie lom, ca ły ma -
ją tek po nie miec ki na Zie miach Od -
zy ska nych i Pół noc nych oraz owo -
ce pra cy ca łe go na ro du pod kie run -
kiem „prze wod niej si ły ko mu ni -
stów” przez 50 lat. Dla cze go dzi siaj
nie mo że wy star czyć te go ma jąt ku
na wet na czę ścio wy zwrot w na tu -
rze mie nia za bra ne go daw nym wła -
ści cie lom lub cho ciaż ja kie goś fa�ir
od szko do wa nia?

Po wszech nie wia do mo, że na du -
żej czę ści mie nia ode bra ne go wła -
ści cie lom uwłasz czy ła się tzw. no -
men kla tu ra, tj. oso by, któ re w koń -
co wym sta dium PRL -u by ły dys po -

nen ta mi ma jąt ku lub de cy den ta mi,
oraz ich ro dzi ny i po plecz ni cy. Ro -
bi li to też „zwy kli oby wa te le”, któ -
rzy za bez cen wy ku pi li miesz ka nia
w ka mie ni cach, któ re nie na le ża ły
do nich. Szcze gól nie do ty czy to du -
żych miast, ale i na wsi chło pi od -
ku pi li w „do brej wie rze” set ki ty się -
cy hek ta rów zie mi, po bu do wa li so -
bie do my na zie mi, któ ra kie dyś na -
le ża ła do zie mian. Przy kła dy ta kie -
go uwłasz cze nia za bez cen, a na stęp -
nie sprze da ży na by tych nie ru cho mo -
ści z wie lo krot nym zy skiem po da ły
ga ze ty w Pol sce: „Ży cie”, „Rzecz -
po spo li ta” czy „Ga ze ta Wy bor cza”.

No wa usta wa za wie ra wie le nie -
bez piecz nych punk tów, któ re są nie -
zgod ne z Kon sty tu cją RP i w przy -
szło ści mo gą spo wo do wać wy własz -
cze nie nie tyl ko wła ści cie li nie ru cho -
mo ści war szaw skich, ale też by łych
wła ści cie li w ca łej Pol sce.

Brak ure gu lo wa nia sto sun ków
wła sno ścio wych w Pol sce bę dzie sta -
no wić nie usta ją cy pro blem, po gar -
sza ją cy wia rę w Pol skę, jak kraj, gdzie
war to in we sto wać i gdzie pa nu je
praw dzi wa de mo kra cja. n
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REKLAMA

Kamienica Nowy Świat 15 w roku 1945. Wi dać czę ścio wo zbu rzo ny bu dy nek,
któ ry nada wał się do od bu do wy. Ka mie ni ca zo sta ła nie le gal nie ro ze bra -
na przez gmi nę War sza wa – mi mo kil ku wy ro ków Są du Grodz kie go w War -
sza wie za ka zu ją ce go nie le gal ne go wy bu rza nia ka mie ni cy – a cen ne wy po sa -
że nie klu bu i bu dyn ku roz sza bro wa no
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Mi cha el Spe idel jest le ka rzem, na -
ukow cem, fi lan tro pem i dzia ła czem
Kon gre su Po lo nii Ame ry kań skiej. Od
po nad 20 lat za an ga żo wa ny jest w
re pry wa ty za cję w Pol sce. Obec nie jest
pro fe so rem na Uni ver si ty of Mas sa -
chu setts.

Obec ny bu dy nek Em pi ku, któ ry po sta wio ny zo stał na dział ce No wy
Świat 15/17, stra szy swo ją so cre ali stycz ną ar chi tek tu rą i ele wa cją
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Ko pia wnio sku z ro ku 1948 na su mę 30 mln ów cze snych
zło tych o udzie le nie po życz ki na bu do wę no wej ka mie ni cy
No wy Świat 15/17, gdzie pla no wa no stwo rzyć ko mu ni stycz -
ne Biu ro In for ma cji o War sza wie. Spad ko bier cy do tar li
do te go do ku men tu Biu ra Od bu do wy Sto li cy (BOS) po 10 la -
tach po szu ki wań w ar chi wach w Pol sce. BOS za słu żył się
wy bu rze niem po nad 300 pięk nych ka mie nic w War sza wie
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