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Wszystko będzie zależeć od tego, czy 
uda mu się zainteresować szefa tema-
tem. Hanka wtargnęła do gabinetu, by-
ła zdenerwowana: „Czy ty przypad-
kiem nie przesadzasz z tym siedze-
niem przy biurku? Przecież poza pra-
cą jest coś jeszcze, rodzina: Piotrek, ja. 
Po co ja, głupia, namówiłam cię na tę 
pracę, co mi strzeliło do głowy? Chyba 
tylko to, że chciałam utrzeć nosa tym 
wszystkim, którzy się od nas odwró-
cili, jak nie pojechałeś do Waszyn-
gtonu. Ale to nie ma sensu. Straciłeś 
stanowisko w instytucie, gdzie czułeś 
się dobrze, miałeś dużo swobody, 
nieźle zarabiałeś, często wyjeżdżałeś 
za granicę. A teraz? Praktycznie nic. 
Co z tego, że spotykasz się z ludźmi, 
o których piszą w gazetach i pokazują 
w telewizji? Oni myślą tylko o swojej 
karierze, szkodzą sobie wzajemnie, 
społeczeństwo to dla nich margines. 
Przecież to jest zupełnie co innego, niż 
sobie wyobrażałeś”.
  Właśnie nie wyobrażał sobie, że tak 
trudno w gmachu KC świadczyć usłu-
gi konsultingowe. Wprawdzie wie-
dział, że świat polityki nie jest dla sła-
beuszy i cieniasów, ale nie przypusz-
czał, że tu trzeba strategicznie walić, 
inaczej w ciebie walną. Rodził się w 
nim duch przekory. Aparat partyjny 
(ci idioci!) wierzy, że gospodarka jest 
sprawą starannego planowania. Tym-
czasem ona jest tak samo żywiołowa 
jak wojna, która spontanicznie wybu-
cha. Lepiej ją tak traktować, a miano-
wicie, że jest wojną, która codziennie 
wybucha. Był zdumiony sobą jako 
narratorem, który w świecie partyjnej 
polityki mówił jedno, a w domu, gdzie 
było bezpieczniej, na myśli miał dru-
gie. Niby skierował się do łóżka, ale 
był zdenerwowany wątpliwością, czy 
uda mu się zainteresować I sekretarza: 
„Akurat teraz nadarza się okazja, bo 
w świecie szykuje się istna rewolucja 
ekonomiczna i technologiczna. Gierek 
powinien wziąć ją pod uwagę w dal-
szej polityce; jeżeli tego nie zrobi, 
wówczas cały jego dotychczasowy 
wysiłek na nic. Jutro mam zamiar  
wyłożyć to wszystko Gierkowi. Zo-
baczę, jak on na to zareaguje. Zapro-
ponuję mu zaradzenie najgorszemu. 
Tym razem chodzi o całą, i to nie tyl-
ko moją, przyszłość”. Najważniejsze 
to przewidywanie, że wzrost cen ro-
py naftowej doprowadzi do rewolucji 
technologicznej w świecie i poszuki-
wania rozwiązań oszczędzających 
energię. Musimy jak najszybciej pójść 
śladami Japończyków, ograniczając 
import starych technologii, tych, które 
powstały w warunkach przedkryzy-
sowych, czyli taniej energii i obfitych 
zasobów surowcowych w świecie.
  Gierek nie tylko słuchał, ale i raz po 
raz pytał, co Polska powinna zrobić 
w tej sytuacji. Nie zwiększać, Bożyk 
na to, nie zwiększać tak szybko impor-
tu maszyn i całych fabryk z Zachodu, 
bo choć jak na nasze warunki są one 
nowoczesne, to z punktu widzenia te-
go, co dzieje się w świecie, są już prze-
starzałe, bo produkowane przez nie 
towary są energo- i materiałochłonne. 
Po drugie, z biegiem czasu coraz trud-
niej będzie nam spłacać import tych 
fabryk towarami przez nie produko-
wanymi, bo Zachód będzie w ogóle
ograniczał import, a wyrobów energo-
chłonnych w szczególności. Wniosek 
z tego prosty: więcej umiaru w po-
lityce inwestycyjnej, więcej umiaru 
w polityce importu fabryk z Zachodu, 
bo nawet jeśli dzisiaj oferowane nam 
kredyty na zakup tych fabryk są bardzo 
tanie, to biorąc pod uwagę wszystkie 

te okoliczności, może wyjść nam to 
bokiem.
  Gierek nie wytrzymał: Jak to bo-
kiem?! Jak wybudujemy fabrykę, to 
będziemy ją mieli, nikt nam jej nie 
zabierze. Przez lata będziemy mogli 
w tej fabryce wytwarzać samochody 
i tysiące innych towarów, których Po-
lacy tak bardzo potrzebują. I tu, w od-
czuciu Bożyka, z Gierka wyszedł cały 
inżynier; najważniejszy jest towar, 
a nie jakieś tam enigmatyczne prob-
lemy ekonomiczne. Wy jesteście od 
decyzji, kontynuował wywód mimo 
zdenerwowania, a ja od ostrzegania 
was przed pochopnością tych decyzji. 
Idąc dziś do was z tymi ostrzeżeniami, 
zdawałem sobie sprawę z faktu, że one 
was zranią, bo to wy jesteście ojcem 
strategii dynamicznego rozwoju finan-
sowanego w dużym stopniu przez kre-
dyty zagraniczne. Do niedawna strate-
gia ta była bez zarzutu, bo nie było 
problemu drogiej energii i drogich su-
rowców. Technologie zachodnie, choć 
energo- i materiałochłonne, można 
było uważać za nowoczesne. To, co 
zrobiliście w latach siedemdziesiąt je-
den – siedemdziesiąt trzy, uznać trze-
ba jako prawidłowe, dla Polski nie-
zwykle korzystne. Ale czas płynie, wa-
runki się zmieniają, to, co było nowo-
czesne wczoraj, dziś staje się przesta-
rzałe. Trzeba więc na politykę ekono-
miczną patrzeć elastycznie, przez pryz-
mat zmieniających się warunków. Gie-
rek podziękował, zastanowi się, prze-
myśli: W dużej części, powiedział, są 
to na razie przewidywania, a my mu-
simy codziennie podejmować decyzje 
dotyczące konkretnych spraw, akcep-
tować bądź odrzucać propozycje no-
wych inwestycji finansowanych przez 
zachodnie banki. Zapewne będziemy 
wracali do tego tematu nie raz i nie 
dwa.
  Bożyk wdepnął w rolę Kasandry: 
Jestem tu po to – pocieszał się – żeby 
uprzedzić o wydarzeniach, których 
jeszcze nie ma, ale które będą. Mamy 
w tej chwili siedemdziesiąty czwarty 
rok, za dwa lata pojawią się poważne 
kłopoty gospodarcze, a za następne 
dwa, trzy nadejdzie kryzys i wymiana 
ekipy. Procesy ekonomiczne postępu-
ją nieubłaganie, czy się tego chce, czy 
nie. To tak jak z chorobą, nieleczona
zawsze doprowadzi do zgonu. Jeżeli 
Gierek jest samobójcą, to niech postę-
puje tak dalej, żyjąc obecną chwilą,
kiedy jeszcze nie widać tendencji kry-
zysowych w całej pełni. Ale lepiej, 
jakby uwierzył, że te tendencje trzeba 
odwrócić. Tu nie chodzi o mnie i moją 
pozycję, tu chodzi o szefa, jego ekipę 
i wiarygodność kraju. Nuda zaczęła 
dopadać Bożyka. Zastanawiał się nad 
sytuacją, w jakiej od paru lat się znaj-
dował. Na początku wszystko wyda-
wało się nowe: „ludzie, otoczenie, świa-
domość uczestniczenia w ważnych 
wydarzeniach politycznych. Z biegiem 
czasu jednak życie w KC spowszed-
niało. Ludzie z pierwszych stron gazet 
po bliższym poznaniu stali się mało 
interesujący, wydarzenia polityczne
nabierały ostrości, zmuszając polity-
ków do radykalnych rozwiązań, któ-
rych jednak nie było”.
  Gierek umiał obłaskawiać ludzi: „Od 
wielu lat nie zmienialiśmy cen, rodzi 
to dodatkowy popyt i sprzyja marno-
trawstwu. Mógłbym tu wymienić jesz-
cze wiele problemów, przed którymi 
stoi Polska. Nie myślcie, że bujam 
w obłokach, wręcz przeciwnie, twar-
do stąpam po ziemi i wiem, czego Po-
lakom potrzeba. Dlatego też zrobili-
byście mi wielką przyjemność, gdyby-

ście wycofali tę rezygnację. Pracujemy 
już prawie cztery lata, w tym czasie 
bardzo mi pomogliście. Poznaliśmy się 
wzajemnie, nabraliśmy do siebie za-
ufania. Wiem, że jesteście porządnym 
człowiekiem, zdolnym i pracowitym. 
Mieliście trudne życie, ale jakoś so-
bie poradziliście. No co, wycofujecie 
rezygnację? A tak prawdę mówiąc, to 
wolałbym do was mówić po imieniu. 
Zgadzacie się na to? Tak? To dobrze. 
Jesteś przecież młodszy od mojego 
syna Adama. To nie tak, że ja ciebie nie 
słucham. Wręcz przeciwnie, bardzo 
przejmuję się tym, co mi przekazujesz. 
Ale nie mogę od razu zmienić kursu 
polityki o sto osiemdziesiąt stopni, 
muszę poza tym uzyskać przychyl-
ność całego otoczenia, członków Biura 
Politycznego i Komitetu Centralnego, 
rządu, no i społeczeństwa. Trzeba to 
robić stopniowo, najpierw tłumacząc 
przyczyny. Przekazuj mi jak dotych-
czas także te najgorsze wiadomości, 
nie przejmuj się tym, że ja nie cieszę 
się z tego powodu”. Gierek od chwili 
nieudanej podwyżki cen żywności był 
przygaszony, stracił poczucie humoru, 
nie dowcipkował. Było to zrozumiałe 
po tym, co stało się w Radomiu, Ursu-
sie i innych miejscach w kraju. Nic też 
dziwnego, że nagle złożył rezygnację. 
Ale Biuro Polityczne nie chciało sły-
szeć o dymisji. Generał Wojciech Ja-
ruzelski miał łzy w oczach: „Towarzy-
szu Edwardzie, Pierwszy Sekretarzu, 
czy zdajecie sobie sprawę z tego, do 
czego doprowadziłaby wasza rezyg-
nacja w armii? Do jej osierocenia. 
W imieniu żołnierzy, tych szerego-
wych i całego dowództwa, proszę was, 
wycofajcie tę decyzję, będziemy wam 
wszyscy za to bardzo wdzięczni”.
  Utworzony został Zespół Doradców 
Naukowych I Sekretarza KC PZPR, 
który wieścił niepomyślność gospo-
darczą: „Polska szybkimi krokami 
zmierza ku kryzysowi i tylko radykal-
ne działania mogą temu zapobiec”. 
Gierek polemizował z tezami wypo-
wiedzi członków zespołu: „Mówicie, 
że kryzys nadciąga nieubłaganie, ale 
przecież tyle wybudowaliśmy, po-
patrzcie na Warszawę, to przecież in-
ne miasto niż w latach sześćdziesią-
tych, tyle nowych mieszkań, nowe tra-
sy: Łazienkowska, Wisłostrada, nowe 
dworce, nowe połączenia kolejowe. 
Popatrzcie na Polaków, inaczej ubra-

ni, a ile samochodów, telewizorów, 
sprzętu AGD. Jak więc możecie mó-
wić, że jest kryzys? Kryzys byłby wte-
dy, gdyby było gorzej niż poprzednio, 
a jest przecież lepiej”. Było  l e p i e j  
z perspektywy inżynierskiej mental-
ności Gierka. Trzeba więc było cierp-
liwie tłumaczyć Sekretarzowi, dumne-
mu z przyrostu produkcji, na czym 
polega kryzys w gospodarce. Czas na-
bierał złowieszczego przyspieszenia,
sytuacja się dramatyzowała: „W koń-
cu lat siedemdziesiątych istniały już
ograniczone możliwości przeciwdzia-
łania nadciągającemu szybko kryzyso-
wi. Można było co najwyżej zmniej-
szyć tempo pogłębiania się tego kry-
zysu, m.in. poprzez ograniczanie na-
pływu pieniądza na rynek, zwiększe-
nie dostaw towarów itp. Wykorzysty-
wały to wtedy jeszcze nieliczne grupy 
tzw. kontestatorów, potem nazywa-
nych opozycjonistami, których w Pol-
sce nigdy nie brakowało. Początkowo
ton ich opracowań był ostrożny, nie 
było mowy o zmianie ustroju poli-
tycznego, nie krytykowano osobiście 
Gierka, główne ostrze krytyki skiero-
wane zostało w stronę rządu i jego 
polityki ekonomicznej. Do Gierka do-
chodziły fragmenty tej krytyki, chciał
jednak koniecznie wiedzieć, kto kry-
tykuje, w jakiej formie ta krytyka jest
formułowana i czy dotyczy bezpośred-
nio jego osoby”. 
  I Sekretarz poprosił, by Bożyk do-
starczył mu opracowania grup dysy-
denckich. Wymienił pewne nazwiska: 
„krytycy ci jeszcze nie trafili do Ursu-
sa, Radomia, do stoczni gdańskiej i 
szczecińskiej, oderwani więc byli od 
robotników, którzy później stanowili 
ich główne oparcie”. Czarne chmury 
zbierały się nad rządzącymi: „Gierek 
miał jeszcze dużo siły politycznej, by 
dokonać głębokich zmian w kierow-
nictwie partii i w rządzie. Próbowałem 
dać mu delikatnie do zrozumienia, że 
to tu, w KC, za jego plecami montu-
je się stopniowo program zmiany na 
stanowisku I sekretarza”. Towarzysze 
z Biura Politycznego nie przepadali 
za Gierkiem, który w centrum swe-
go zainteresowania stawiał rodzinę, a 
zwłaszcza żonę: „Gierek najlepiej czuł 
się w domu, choć od wielu lat nie miał 
prawdziwego mieszkania”. Jego żona 
była kobietą sympatyczną i skromną. 
Gierek lubił przebywać w jej towa-

rzystwie. Dom w Klarysewie trakto-
wał jako bastion trudny do zdobycia 
przez postronnych: „Uważał swoje ży-
cie prywatne za wyłączną własność”. 
Zarzut, że Gierek był leniwy, mija się 
z prawdą. On tylko nie lubił siedzieć 
godzinami w biurze, bo byłaby to pra-
ca nieproduktywna. Najczęściej bywał 
u Gierka Stanisław Kania, który naj-
prawdopodobniej referował raporty 
tajnych służb na temat atmosfery po-
litycznej w partii i państwie. Wiele cza-
su zajmował również Gierkowi Jerzy
Łukaszewicz, który odpowiadał za 
sprawy propagandy. Z kolei najczęst-
szym gościem w biurze Łukaszewicza
był Jan Pietrzak, szef kabaretu Pod 
Egidą, który swego czasu zasłynął 
piosenką „Żeby Polska była Polską”. 
Wizyty Pietrzaka u Łukaszewicza 
miały ściśle określony cel – uzyskanie 
przyzwolenia sekretarza na krytykę 
kogoś z establishmentu. A więc kaba-
retowa krytyka polityków była ukar-
towana na bardzo wysokim szczeblu. 
Wydaje się czymś śmiesznym słyszeć, 
jak po latach Pietrzak kreował się na 
opozycjonistę, który walczył z komu-
ną do upadłego.
  Opracowanie, które Bożyk właśnie 
ukończył i przekazał Gierkowi, nie zo-
stawia suchej nitki na szczytach wła-
dzy. To na nich wskazał jako na głów-
nych winowajców pogarszającej się 
sytuacji gospodarczej, a w ślad za tym 
politycznej w Polsce. Gierek, premier, 
i dwóch wicepremierów analizę prze-
czytali i doszli do wniosku, że nie jest 
tak tragicznie. Oczywiście w gospo-
darce są pewne sektory, gdzie dzieje się 
niedobrze, a nawet mówiąc dosadnie, 
źle. Ale jaką część całości stanowią te 
sektory? Nie więcej niż dziesięć pro-
cent. Resztę stanowią sektory rozwi-
jające się pozytywnie. Wprawdzie to 
jest punkt widzenia Piotra, Mietka i 
Kazimierza, ale jest on Gierkowi bliski, 
właściwie to się z nim zgadza. W tym 
momencie Bożykowi puściły nerwy: 
„Jeżeli ich będziecie słuchać i z nimi 
się zgadzać, to wkrótce wyrzucą was 
z tego gabinetu na zbity pysk!”. Ten 
wybuch może Bożyka drogo koszto-
wać: „Z jednej strony miałem poczu-
cie winy, bo przesadziłem z emocja-
mi, z drugiej – czułem się jak bohater, 
odważyłem się wywalić prawdę pro-
sto w oczy; prawdę, o której wszyscy 
wiedzieli, choć o niej nie mówili. 


