
Siódmego września w radiu TOK FM Jacek Kurski szef sztabu Lecha
Kaczyńskiego zaatakował Donalda Tuska przeinaczając dane ekonomiczne i
fakty historyczne. Oto moja polemika.

Bujdy sztabowca PiS-u

Wczoraj w „Poranku radiu w TOK FM" wysłuchałem rozmowy z Jackiem Kurskim
szefem  sztabu  wyborczego  Lecha  Kaczyńskiego.  Chciałbym  się  podzielić
uwagami o tej rozmowie i sprostować, dwa kłamstwa. 

Niech ochłoną w opozycji

Z rozmowy dowiedziałem się, że  „była taka partia, która nazywała się partia
aferałów,  KL-D,  która  odpowiadała  za  mnóstwo  afer  prywatyzacyjnych  i
korupcyjnych, i ktorej liderem był Donald Tusk", że ta partia miała rząd, Jana
Krzysztofa Bieleckiego i „to był najgorszy rząd całego 15 - lecia" (no, no, nawet
od  rządu  Leszka  Millera),  że  PO   już  we  wstępnej  fazie  kampanii  wydała
przynajmniej  10 mln. złotych ze  „źródeł  nieoficjalnych"  i  nie wiadomo co i
komu za to obiecała, ale PiS nie będzie o to pytać, ponieważ „jesteśmy skazani
na PO, bo taka jest logika sondaży". A logika prawa, w partii Prawa, ośmielam
się zapytać?

Słuchałem tego i myślałem, jakże ci „skazańcy" będą razem rządzić przy takich
uczuciach Kurskiego i jego partii? Czort wie, może w tej sytuacji lepiej by było,
gdyby Platforma rządziła samodzielnie,  w notowaniach  już nie  jest  od tego
daleka, i gdyby PiS miało możliwość ochłonięcia z podobnych czuć w opozycji?
Nie wiem czy to by się udało, ale nam wszystkim chyba wyszłoby na zdrowie.

Siedem  długości przed prawdą

Teraz o kłamstwach. Uzasadniając sprzeciw wobec podatkowej koncepcji  PO
powiedział Kurski, że „olbrzymia większość rodzin wydaje 60%, ze względu na
niskie dochody, na żywność i lekarstwa". To właśnie kłamstwo i to duże. W roku
ubiegłym wydatki  na żywność, napoje  bezalkoholowe i  zdrowie stanowiły:  u
pracujących na własny rachunek 27 proc. łącznych wydatków, u pracowników
na stanowiskach nierobotniczych 26 proc., u emerytów i rencistów 37,5 proc.,
u pracowników użytkujących gospodarstwo rolne 39 proc., u rolników 42 proc. i
u robotników 47 proc. Do tych grup należy 93 proc. gospodarstw domowych. 

Nie ma danych dla gospodarstw domowych utrzymujących się z niezarobkowych
źródeł, gdzie na pewno na żywność idzie więcej niż 60 proc. wydatków, ale te
gospodarstwa  domowe  to  7  proc.  wszystkich.  Większość  to  ponad  50 proc.
całości,  można  zatem  powiedzieć,  że  Kurski  zostawił  za  sobą  prawdę  co
najmniej o 7 długości, a także o ponad 15 lat, bo  to  w roku 1990 ale tylko



emeryci i renciści wydawali właśnie 60 proc. pieniędzy na żywność i zdrowie, a
inne grupy wyraźnie mniej. 

A  propos  emerytów  i  rencistów,  ukochanych  przez  polityków,  jako
reprezentanci biedoty i ofiary największych nieszczęść spowodowanych przez
politycznych  przeciwników.  Zauważmy,  że  na  tej  drabinie,  która  pośrednio
porządkuje  grupy  społeczne  według  standardu  życia,  są  oni  nawet  trochę
powyżej środka. Pod 

nimi  są  biedniejsi:  rolnicy,  robotnicy  i  pracownicy  użytkujący  gospodarstwo
rolne, łącznie 38 proc. gospodarstw domowych. Nad nimi biznes i kadra czyli 24
proc. gospodarstw domowych. 

Panie Kurski, albo do nauki, albo nie wypowiadać się o sprawach o których Pan
nie ma pojęcia.  Przy okazji do dziennikarskiej rzetelności należało zapytanie
skąd Kurski zna tę bulwersującą liczbę, ale widać dziennikarka sama nie znała
prawdy. 

Fałszowanie historii

Kurski  zarzucił  Tuskowi  i  Platformie,  że  będąc  dzisiaj  za  lustracją  i
ujawnieniem teczek  mówią,  iż  byli  za  nią  zawsze.  Tymczasem mówi  -  jak
pokazał  w  filmie  „Nocna  zmiana"  -  w  roku  1992  „Rokita,  i  Donald  Tusk,
niezwykle aktywnie uczestniczyli  w zdławieniu jedynej jej próby. Jan Rokita
składał wnioski o odwołanie  rządu Jana Olszewskiego.. a Donald Tusk wręcz
tajnie spiskował z SLD, żeby obalić rząd Olszewskiego". 

Tusk i Rokita rzeczywiście uczestniczyli w obalaniu rządu Jana Olszewskiego,
ale  nie  dlatego,  by  uciąć  lustrację.  To  kłamstwo.  Jego  film  pokazując
prawdziwe obrazki fałszuje historię.  Fakty są następujące, piszę jako świadek,
bo też obalałem rząd Olszewskiego. Był to rząd mniejszościowy, trwał dzięki
PSL-owi, które go popierało. Jan Olszewski zamiast wzmacniać podstawy swego
rządu robił  wszystko, żeby je  osłabić.  Odrzucił  uzupełnienie  koalicji  o  Unię
demokratyczną  I  Kongres  Liberalno  -  Demokratyczny,  mnożył  konflikty:  z
Sejmem,  z  Lechem  Wałęsą,  a  nawet  ze  swoim  promotorem,  Jarosławem
Kaczyńskim. Na szczeblach władzy rosło zamieszanie,  za granica pokazywano
Polskę,  jako  kraj  pogrążający  się  w  chaosie.  Uważaliśmy,  że  ten  rząd  nie
powinien trwać,  ale były wahania,  czy zgłosić  wniosek o wotum nieufności.
Przełamały je pogłoski, które pojawiły się pod koniec maja, że wniosek taki
złoży Wałęsa, a także SDL. Gdyby tak się stało Unia byłaby w bardzo trudnej
sytuacji. Popierając wniosek Wałęsy wyglądalibyśmy na jego satelitów, a na to
partia  mająca  rodowód  w  niedawnej  "wojnie  na  górze"  była  wtedy  bardzo
uczulona.  Popierając  wniosek  SLD  stawalibyśmy  u  boku  postkomunistów,  a
alergia  na  to  była  jeszcze  większa.  W tej  sytuacji  dwudziestego  czwartego
maja,  na  cztery  dni  przed  nieoczekiwanym  wyskokiem  Korwina  Mikke  z
ujawnianiem agentów, Rada Krajowa UD podjęła decyzję o wotum nieufności.



Tego dnia była to decyzja wyłącznie uprzedzająca ewentualny ruch Wałęsy, czy
podobny wniosek SLD. Nie miała ona szans realizacji i dobrze to wiedzieliśmy.
Szansa pojawiła się gdy Wałęsa, obietnicą premierostwa dla Pawlaka wyłuskał
PSL z popierania Olszewskiego. Stało się to na pewno przed 1 czerwca, bo tego
dnia UD dostała  wiadomość,  że PSL zmieniło front pod  warunkiem, że Unia
poprze  kandydaturę  Pawlaka  na  premiera.  Następnego  dnia  taki  „kontrakt"
zawarto, i w tym momencie, a nie na spotkaniu, które jest pokazane w filmie
„Nocna zmiana" przesądzone zostały losy rządu Olszewskiego. 

Podczas decydowania o zgłoszeniu wotum nieufności przez Unię Demokratyczną
sprawa agentów w ogóle nie występowała. Natomiast skandaliczny sposób w
jaki Macierewicz rozegrał tę sprawę bez wątpienia umacniał w przekonaniu, że
ten rząd powinien zostać zdymisjonowany. Taka jest prawda, o wiele bardziej
złożona i o wiele mniej demoniczna niż to przedstawia Jacek Kurski. 
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