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Kiedy Polska odda własność prywatną zagrabioną przez komunistów?

W oczekiwaniu na ustawę
reprywatyzacyjną
n W tym roku mija 70 lat od zakończenia II wojny światowej i zna-

cjonalizowania w roku 1945 własności prywatnej w Polsce. Od upadku komunizmu minęło 25 lat i Polska nadal jest jedynym państwem
w byłych krajach postkomunistycznych, które nie wprowadziło ustawy reprywatyzacyjnej.
ku 1945i,jakstwierdziłmecenasAndrzejHerman,nieposiadażadnych
Wszystkiekraje,nawetNRD,zro- elementów pozytywnych dla dawbiłytojużw latach 90.ubiegłegostu- nychwłaścicieli,poza korzyściami
lecia.Polskanadalniemożezdobyć propagandowymidlakilkuwarszawskichsenatorów,zresztąpo częściwysięna odwagę,abytegodokonać.
Na tematreprywatyzacjinapisano wodzącychsięz postkomuny.Wiew Polscebardzowielei jeszczewię- lepunktówjestwprostniedo zrealicej debatowano. Wydawało się, że zowania,jaknp.udowodnienieprzez
w roku 1993,za rządówprezydenta byłegowłaściciela,żemiastodokoWałęsy,sprawaw końcuzostanieza- nałoodbudowyzniszczonychbudyntwierdzona przezSejm.Jednaktak kóww zakresie 66%.Innypunktdosięniestało.Na kilkadniprzed gło- tyczy,w trybieart. 214,zwrotuwięsowaniem,z różnychwzględów,Wa- cejniżjednejnieruchomości,cojak
łęsarozwiązałSejmi sprawazosta- stwierdziłHerman,jestiluzoryczne,
łaodesłana z powrotemad acta.Po- bowiem dotyczy wniosków złożotemlewica(SLD+PSL)nierobiła nychdo dnia 31.12.1988,a ustawonicprzezkilkadobrychlatw tejspra- dawcaniedajenowegoterminu.
NatomiastMarcinSchirmer,Prewie,podobniejaki prawica,abynie
narazićsięopiniipublicznej.W ro- zesPolskiegoTowarzystwaZiemiańku 2002ówczesnyprezydentKwa- skiegow Polsce,stwierdził,żeprośniewski zawetował ustawę, gdzie jektnowejustawyjestwykorzystaplan ow an o odd ać pos zkod ow a- niem niewiedzy obywateli i miasto
nym 50%utraconegomajątku.Po- Warszawaszukawyjścia,abyniewydobnieprzezostatnie 8latrządówPO płacićroszczeńbyłymwłaścicielom.
nicniezrobionokonkretnegow tej JakpodkreśliłSchirmer,nowaustasprawie;wprostprzeciwnie–miasto wapowinna byćjasna,przejrzystai poWarszawaniewydajewielepozytyw- winna dotyczyćcałejPolski,a nietylnychdecyzji,a byliwłaściciele,mi- komiastaWarszawy.
Dla kontrastu, prezes
mo wyroków sądowych,
ZiemianPolskichw Wielżenależyoddaćimwłasność, czekają latami Nowa ustawa zawiera kiejBrytanii,USAi KanadzieAntoniDaszewski
na decyzjęzwrotumajątku.W międzyczasiedo- wiele niebezpiecznych powiedział,żePolska,jak
chce, to może przygotopunktów, które są
myniszczejąi bardzoczęwaćspraw
nie każdąustastonienadająsięjużdo reniezgodne
wę.Jakoprzykładpodał
montu.
z Konstytucją RP
sprawębyłegozabużaniNiestety,niewszyscy
w Polscechcąreprywa- i w przyszłości mogą na, pana Broniowskiego
z Polski,którypodałPoltyzacji.Najczęściejsąto
spowodować
skędo trybunałuw Strasludzie, którzy dostali
wywłaszczenie nie
burgu.Sprawęwygrałi sąd
od komunistówza darmo
tylko właścicieli
nakazał Polsce wydać
działkibudowlane,dwow ciągu 6miesięcyustary, mieszkania, ziemię
nieruchomości
węnakazującąwypłacenie
orn ą, rozp arc el ow an ą
bezprawniew roku 1945, warszawskich, ale też odszkodowańdlazabużan.
byłych właścicieli
Ponieważignorowano
orazpopulistycznipolitywyrokzeStrasburga,pan
cy, którzy straszą ludzi
w całej Polsce.
Broniowski odwołał się
Żydami,obcokrajowcami,
do KomisjiEuropejskiej
a prawdajesttaka,że 8590%poszkodowanychlubichspad- w Brukseli, która zagroziła Polsce
kobiercy, którzy złożyli wnioski niewypłaceniemmilionóweuropow Polsce,sąPolakami(katolikami) mocy.W ciągu 2tygodninowaustamieszkającymiw krajualbow czę- waprzeszłaprzezSejmi przyznano
zabużanom 20%odszkodowań.„Wyścirozsianymipo świecie.
11lutego 2015r.Senatuchwalił płatyidąsprawnie,alewolno–móustawęo zwrociewłasnościprywat- wiDaszewski–dlategodziwimnie
nej w Warszawie, którą to ustawę obecnestanowiskoSenatuw Polsce,
przekazano do marszałka Sejmu który zatwierdził i przegłosował
(RadosławSikorski)w celubadań niezgodnąz prawemi Konstytucją
merytorycznych.Głosowaniew Sej- RPustawęreprywatyzacyjnądlamiastaWarszawy”.
miemasięodbyćza 1-2miesiące.
Istniejewielkieniebezpieczeństwo,
Zewstępnychinformacjizaczerpniętychz krajuwiemy,żetaustawa żejeślitaustawaprzejdzieprzezSejm,
jestgorszaod dekretuBierutaz ro- dołączysiędo niejpóźniej,po cichu,
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Kamienica Nowy Świat 15 w roku 1923. Piękną secesyjna kamienica, która była jednym z przykładów architektury secesyjnej w Warszawie. Tutaj mieścił się słynny Cafe Club, który dorównywał Bristolowi. Właścicielami po połowie byli
Kazimierz Życki i Stanisław Bardziński

wnioseko zastosowaniejejw całej rządowych, służących obecnemu
Tylkozesprzedaży 147 000 haziePolsce,cobyłobyaktemzupełnego systemowi(służbazdrowia,oświa- miornejw roku 2013Polskauzyta,emerytury).
bezprawia,twierdziDaszewski.
skałaokołomiliardaeuro.Gdybynie
Naszeprośbyo wypowiedźprezydentmiastaWarszawy,paniGronkiewicz-Waltz (wysłane pytania)
POSZKODOWANE GRUPY W POLSCE.
orazmarszałkaSejmuRadosławaSi1. Zabużanie: około 300 000-400 000 osób (ze złożonych podań rozstrzykorskiegopozostałybezodpowiedzi.
gnięto około 70 000 wniosków)
Przyjrzyjmysięwięcbliżejcałej
Zabużanie otrzymali 20% rekompensaty za utracone majątki na Wschodzie dawsprawiez bliska.My,Polonia,ponej RP.
winniśmy popierać wprowadzenie
W latach 2005-2014 wypłacono ponad 1,2 miliarda euro odszkodowań dla zaustawyreprywatyzacyjnejw Polsce
bużan Jak na razie, spłacono tylko 52% zabużan, reszta ma nadzieję, że je doi de facto wszystkiegrupyposzkostanie.
dowanych ją popierają od chwili
2. Wywłaszczeni gospodarze: (chłopi) na wsi, w tym kułacy: około 45 000
upadkukomunyw Polsce.WieluPorodzin, skonfiskowano 680 000 ha ziemi.
laków mieszkających w Ameryce
W roku 1999 państwo przekazało rolnikom w Polsce ponad 1 700 000 hektai niemalw każdymzakątkuświata
rów ziemi odebranej tzw. obszarnikom. Tylko ze sprzedaży 147 000 ha ziemi
miałomniejszeczywiększemajątornej rolnikom w roku 2013 Polska uzyskała około 1 miliarda euro.
kiziemskie,tartaki,gorzelnie,kamie3.
Ziemianie: (w obecnych granicach Polski, bez ziem wschodnich i zachodnich)
nice, warsztaty pracy czy zakłady
około 9700 majątków i skonfiskowano około 3 500 000 ha ziemi i 1 780 000
przemysłowe,którezostałyznacjoha lasów (z tego rozparcelowano 1 200 000 ha ziemi uprawnej wśród 387 000
nalizowanenajpierwdekretemNierodzin chłopskich).
miec nazistowskich (Żydzi, 1939),
4. Właściciele nieruchomości warszawskich: około 36 000 nieruchomości
a potem rządu komunistycznego
i prawie 10 tys. placów. Złożono ponad 17 tys. wniosków, z tego zwrócono do
z roku 1944 (reformarolna)i 1945
roku 2013 około 3 tys. nieruchomości i działek.
(słynnydekretBieruta).
Około 7 tys. kamienic w Warszawie ma swoich właścicieli, ale nie mogą się oni
Najczęściejwysuwanymzarzutem
starać o ich odzyskanie, bowiem nie złożyli dekretowego wniosku na czas w
jesttwierdzenie,żereprywatyzacja
1946 roku. To blokuje wiele spraw w Warszawie, bowiem nie zlikwidowano dejestniesprawiedliwaspołecznie,bo
kretu Bieruta z roku 1945.
odbywałabysięna kosztspołeczeń5. Rzemieślnicy, właściciele zakładów przemysłowych i fabryk: około 150
stwai żemłodepokolenieniemoże
000-200 000 zakładów.
płacićza to,cosiędokonałoprzed 70
6.
Młynarze: skonfiskowano około 1000 młynów. Brakuje danych, czy zapłalaty.Otóżrzeczywistośćjestwręcz
cono odszkodowania i czy zwrócono utracone młyny w naturze.
odwrotna,gdyżobecnespołeczeń7. Aptekarze: skonfiskowano około 800 aptek. Część aptek zwrócono w natustwokorzystacałyczaszesprzedarze,
szczególnie na prowincji. Brakuje danych, czy zapłacono odszkodowania pożymieniabędącegowłasnościąpańkrzywdzonym.
stwową w czasach PRL-u. Kwoty
8. Właściciele taboru śródlądowego: brak danych.
uzyskanezesprzedażytegomienia
sąprzeznaczaneod 25latna pokryŹRÓDŁO: ARCHIWA: KONFERENCJA PRASOWA, PTZ, WARSZAWA 9.11.1999
waniedeficytubudżetowegoorazfi„GAZETA WYBORCZA”, „KYOCERA”, „RZECZPOSPOLITA”, „GAZETA STOŁECZNA”
nansowanie różnych programów
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te dochody, wszystkie wydatki bu- watyzacji, a daniną publiczną, jaką by- czeniami emerytalnymi, których koszdżetu musiałyby być zapłacone z bie- ły dostawy obowiązkowe. Łupieżcza ty do dzisiaj pokrywane są w przeżących podatków lub zaciągniętych polityka podatkowa państwa komu- ważającej części z budżetu, a więc
długów, a więc obciążyłyby obecne, nistycznego dotyczyła całego społe- przez całe społeczeństwo.
Gdzie jest więc ta krzywda wsi
czeństwa, nie tylko chłopów, ale
a nawet przyszłe pokolenia.
Natomiast spłatę długów zaciągnię- w jeszcze większym stopniu prywat- za komunizmu, o jakiej mówi wietych na Zachodzie za czasów Gomuł- nych przedsiębiorców w miastach, lu senatorów z lewicy?
Po czwarte, przeciwnicy reprywaki, Gierka i innych (ponad 30 miliar- gdzie powszechnie były stosowane tzw.
dów dolarów) uważa się za rzecz nor- domiary. Ludność zatrudniona na pod- tyzacji posługują się również argumalną. Mimo że większość tych po- stawie umowy opracę wpaństwowych mentem, że koszt reprywatyzacji jest
życzek została zmarnowana i przeje- zakładach pracy otrzymywała wyna- zbyt wysoki i że obciążyłby on zbytdzona, to nikt z obecnego społeczeń- grodzenie z trudem pozwalające prze- nio budżet państwa.
Wszystkie dotychczasowe projekstwa nie wytacza argumentu, że ob- żyć do końca miesiąca. Chłopi nie byciążają obecne pokolenie. Czym więc li więc wyjątkiem. A przecież wów- ty ustaw reprywatyzacyjnych nie przeuzasadnić takie odmienne traktowa- czas państwo właśnie od nich mogło widywały rekompensat płatnych z budżetu, lecz zwrot mienia w naturze,
nie różnych kategorii długów państwa? żądać większych świadczeń.
Według informacji z roku 1999 pań- gdy jest to możliwe, lub rekompenPo drugie, dalszym koronnym argumentem wysuwanym przez prze- stwo przekazało rolnikom w Polsce satę w postaci innych wartości maciwników reprywatyzacji jest twier- ponad 1 700 000 hektarów ziemi ode- terialnych stanowiących własność
państwa (bony, własność
dzenie, że wszyscy poniezastępcza, obligacje pańśli szkody w wyniku komustwowe). To właśnie brak
nizmu, a więc jeśli ma naustawy reprywatyzacyjstąpić wyrównanie krzywd,
nej powoduje lawinę skarg
to musi ono objąć wszystdo są dów w Pol sce
kie kategorie tych krzywd
i w Strasburgu, który nai całe społeczeństwo.
licza już idące w miliony
To nieprawda, że wszyscy
odszkodowania i kary
zostali
poszkodowani
w samej Warszawie dla byw okresie PRL. Wiele grup
łych właścicieli. Do tego
społecznych oraz osób indywielu spekulantów żeruje
widualnych odniosło w tym
na niewiedzy (niestety, naczasie bardzo znaczne korzydal w Polsce pokutują zaści materialne. Natomiast
straszenie, niewiedza pradawni właściciele byli
wa i niewiara w siebie, że
w okresie PRL-u wyraźnie
można walczyć i dochodyskryminowani. Nie dość,
dzić swojego) byłych właże odebrano im należące
ścicieli lub ich spadkobierdo nich warsztaty pracy, staców, którzy wykupują
nowiące podstawę zatrudnieroszczenia za marne pienia ich i ich rodzin, ale jako
niądze. Głośnia była spraobcych klasowo pozbawiawa jednej starszej pani,
no ich domów, tartaków,
która w Warszawie odmłynów czy drobnych fabrysprzedała swoje roszczenia
czek z wyposażeniem (zieza 50 złotych!
mianie, właściciele kamienic
Ale ten proceder jest tow Warszawie), uniemożlilerowany też przez urzędwiając zatrudnienie się, czeników, którzy nie sprawgo skutkiem było pozbawiedzają dobrze dokumentów.
nie ich środków do życia, Kopia wniosku z roku 1948 na sumę 30 mln ówczesnych
Brakuje bowiem mechania dzieci ich nie dopuszcza- złotych o udzielenie pożyczki na budowę nowej kamienicy
no na studia wyższe, nie mó- Nowy Świat 15/17, gdzie planowano stworzyć komunistycz- zmów administracyjno-prawnych i np. nie potrzewiąc już o zsyłkach, bezpod- ne Biuro Informacji o Warszawie. Spadkobiercy dotarli
stawnych aresztowaniach, do tego dokumentu Biura Odbudowy Stolicy (BOS) po 10 la- ba podpisywać przelania
roszczeń u notariusza, aby
rujnując wielu przez stoso- tach poszukiwań w archiwach w Polsce. BOS zasłużył się
zapobiec bezprawiu.
wanie tzw. finansowych do- wyburzeniem ponad 300 pięknych kamienic w Warszawie
Są liczne dowody, że premiarów i innych rodzajów
policyjnych szykan. Po trzecie, rolni- branej tzw. obszarnikom. Za to moż- zydent Warszawy, pani Gronkiewiczcy i ich senatorzy wysuwali i nadal na było przecież oczekiwać wdzięcz- -Waltz i urzędnicy są skazywani
wysuwają argument, że reprywatyza- ności. Czy rzeczywiście bilans świad- za opieszałość przez Naczelny Sąd Adcja powinna objąć również rolników czeń chłopów i państwa w okresie PRL ministracyjny w prowadzeniu spraw
indywidualnych, bo przez wiele lat by- wypada na niekorzyść tych pierw- z byłymi właścicielami nieruchomoli zobowiązani do dostaw obowiązko- szych? Z licznych korzyści, jakie uzy- ści i ich spadkobiercami (nieraz sięwych. Trudno zrozumieć, jaki może skała wieś w późniejszych latach PRLbyć związek pomiędzy odebraniem -u, wymienić należy objęcie ludno- REKLAMA
własności, co jest przedmiotem repry- ści wiejskiej opieką zdrowotną i świad-

Obecny budynek Empiku, który postawiony został na działce Nowy
Świat 15/17, straszy swoją socrealistyczną architekturą i elewacją
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Kamienica Nowy Świat 15 w roku 1945. Widać częściowo zburzony budynek,
który nadawał się do odbudowy. Kamienica została nielegalnie rozebrana przez gminę Warszawa – mimo kilku wyroków Sądu Grodzkiego w Warszawie zakazującego nielegalnego wyburzania kamienicy – a cenne wyposażenie klubu i budynku rozszabrowano

gającymi 20 lat!). Prezydent opłaca
oczywiście karę, ale nie ze swojej kieszeni, tylko publicznej kasy (ok. 1000
zł), no i nic się nie dzieje. Ludzie, ci,
co mają odwagę i pieniądze, zwracają się więc do trybunału w Strasburgu i cały proces zostaje zatrzymany
na następne parę miesięcy, jeśli nie lat.
A oto wyraźnie chodzi miastu.
Słynna jest wypowiedź z roku 2011 nieżyjącego już szefa Polskiej Unii Właścicieli Nieruchomości Mirosława Szypowskiego, który
w wywiadzie dla „Gazety Stołecznej” powiedział: „Nic mnie nie obchodzi, że Warszawa nie ma pieniędzy (na odszkodowania). 97% jej powierzchni było (przed II wojną światową) w rękach prywatnych. Dziś
miasto zachowuje się jak paser”.
Powstaje tutaj pytanie, co się stało z tzw. mieniem ogólnonarodowym,
na które składało się mienie odebrane dawnym właścicielom, cały majątek poniemiecki na Ziemiach Odzyskanych i Północnych oraz owoce pracy całego narodu pod kierunkiem „przewodniej siły komunistów” przez 50 lat. Dlaczego dzisiaj
nie może wystarczyć tego majątku
nawet na częściowy zwrot w naturze mienia zabranego dawnym właścicielom lub chociaż jakiegoś fair
odszkodowania?
Powszechnie wiadomo, że na dużej części mienia odebranego właścicielom uwłaszczyła się tzw. nomenklatura, tj. osoby, które w końcowym stadium PRL-u były dyspo-

nentami majątku lub decydentami,
oraz ich rodziny i poplecznicy. Robili to też „zwykli obywatele”, którzy za bezcen wykupili mieszkania
w kamienicach, które nie należały
do nich. Szczególnie dotyczy to dużych miast, ale i na wsi chłopi odkupili w „dobrej wierze” setki tysięcy hektarów ziemi, pobudowali sobie domy na ziemi, która kiedyś należała do ziemian. Przykłady takiego uwłaszczenia za bezcen, a następnie sprzedaży nabytych nieruchomości z wielokrotnym zyskiem podały
gazety w Polsce: „Życie”, „Rzeczpospolita” czy „Gazeta Wyborcza”.
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.
Brak uregulowania stosunków
własnościowych w Polsce będzie stanowić nieustający problem, pogarszający wiarę w Polskę, jak kraj, gdzie
warto inwestować i gdzie panuje
prawdziwa demokracja. n
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