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Jakie to będzie miało dla mnie zna-
czenie? Pozytywem jest na pewno to, 
że wyplączę się z tej sytuacji. Czasy 
nadchodziły trudne i znajdowanie się 
w okolicach władzy było co najmniej 
niebezpieczne. Lepiej było stamtąd 
uciekać. Ale przewidywałem też kło-
poty, jakie mogą mnie spotkać po wy-
rzuceniu z pracy. Znajdą się przecież 
nadgorliwcy, którzy będą mnie za to 
ścigać”.
  Aby się upewnić, czy ma poparcie, 
Gierek zarządził spotkanie w Cegiel-
skim. Nazajutrz, gdy tylko w Poznaniu 
I sekretarz wyszedł z samolotu na pły-
tę lotniska, powitała go grupa dziew-
cząt ubranych w stroje regionalne, wrę-
czając bukiety pięknych róż. Po drodze 
do fabryki minibus był zatrzymywa-
ny jeszcze kilka razy, bądź to przez 
dziewczęta, bądź to przez chłopców 
w ludowych strojach. W Cegielskim 
Gierek odwiedził wszystkie wydziały, 
gdzie praca wrzała na całego. Potem 
odbył się wiec, na którym pochwa-
łom pod adresem I sekretarza nie było 
końca. W niektórych wystąpieniach 
Gierka nazywano nie tylko przywód-
cą partii, lecz także przywódcą naro-
du. Gierek był naprawdę zadowolony. 
W drodze powrotnej i w Warszawie 
uśmiechał się do przyszłości, a ta 
uśmiechała się do niego: „Bardzo się 
wsłuchiwałem w reakcję sali i jestem 
przekonany, że sala przyjęła mnie do-
brze. Mam nadzieję, że już dowiedzie-
li się o tym ci wszyscy, którzy mącą, 
zwłaszcza towarzysze z tego gmachu. 
Niech wiedzą, że mam jeszcze duże 
poparcie, zwłaszcza tam na dole, u ro-
botników. Nie będzie tak łatwo usunąć 
mnie z tego fotela, mimo że bardzo im 
się spieszy. Niech ta rozmowa zostanie 
między nami”.
  Trwały przygotowania do strajków 
zarówno na Wybrzeżu, jak i w innych 
regionach kraju. Gierek był wyraźnie 
zmęczony. Kania i Jaruzelski, obaj
ostentacyjnie przygotowywali się do 
przejęcia władzy. Gierek był człowie-
kiem prostolinijnym, a zarazem łatwo-
wiernym. Na dymisję Jaroszewicza 
zgodził się pod naporem argumentów 
ze wszystkich stron. Kania i Jaruzel-
ski twierdzili, że to osoba premiera 
w opinii Polaków obciążona jest od-
powiedzialnością za błędy w polityce 
gospodarczej. Jego pozostawanie na 
tym urzędzie pośrednio obciąża Gier-
ka, odejście Jaroszewicza oczyści at-
mosferę polityczną i odsunie krytykę 
od Gierka. W tym zawierał się per-
fidny podstęp. Sytuacja przedstawiała 
się zupełnie odwrotnie. Pozostawanie 
Jaroszewicza na stanowisku premiera
odciągało krytykę od Gierka i kiero-
wało ją w stronę rządu. Sytuacja poli-
tyczna w kraju była nieporównanie 
bardziej napięta niż przed wyjazdem 
Gierka na urlop. Na Wybrzeżu wrza-
ło, robotnicy formułowali coraz wię-
cej żądań, znaczna ich część w wa-
runkach wymęczonej strajkami gos-
podarki była nie do zrealizowania. 
W gabinecie Kani bez przerwy sie-
dział Wojciech Jaruzelski. Praktycznie 
to ten tandem podejmował już więk-
szość decyzji politycznych. Formalnie 
Gierek wciąż był I sekretarzem. Do
niego należało podejmowanie najważ-
niejszych decyzji. Wypoczęty, z no-
wymi siłami Gierek rwał się na Wy-
brzeże. Uważał, że dogada się z robot-
nikami oraz ich przywódcą Lechem 
Wałęsą. Wierzył w swoją charyzmę i 
zdolności do porozumienia się nawet 
w bardzo trudnych okolicznościach. 
Zwłaszcza że Stanisław Kowalczyk 
jako minister spraw wewnętrznych za-

komunikował, a właściwie oficjalnie
poinformował, że Wałęsa to nasz czło-
wiek, współpracujemy z nim, także fi-
nansowo, już od siedmiu lat: „Jestem 
więc pewien, że się dogadamy”. Na to 
Gierek: „Rozmawiajcie z nim, nie rób-
cie mu krzywdy”.
 Gierek był coraz bardziej izolowany, 
jego gabinet był na podsłuchu: „Dwa 
lata temu powiedziałeś mi, że wkrót-
ce zostanę wyrzucony ze stanowiska 
przez kolegów z Biura Politycznego. 
Wydaje mi się, że właśnie nadszedł 
ten moment. Siedzę tu sam, nikt do 
mnie nie dzwoni i nikt nie przycho-
dzi. Widać ktoś inny już rządzi partią, 
ktoś inny rządzi Polską. Siedząc tak 
samotnie, wpadłem na pomysł, byśmy 
jutro obaj polecieli do Gdańska i spot-
kali się z Wałęsą. Zaraz zamówię sa-
molot. Powiem Wałęsie, że jako I sek-
retarz, jestem nim przecież nadal, bo 
nikt mnie ze stanowiska oficjalnie nie 
zdjął, zgadzam się na w pełni demo-
kratyczne wybory. Zobaczymy, jaka 
będzie reakcja, mam nadzieję, że po-
zytywna. Pokrzyżuję Kani i Jaruzel-
skiemu ich plany, bo jestem pewien, że 
oni coś knują przeciwko mnie. Wylot 
o dziewiątej”. Do spotkania z Wałęsą 
nie doszło. Zresztą przywódca sierp-
niowego strajku chciał remontować 
system socjalistyczny i obcy mu był 
zamiar wywrócenia ustroju. Bożyk 
chwali się, że był człowiekiem na wła-
ściwym miejscu, bowiem potrafi na 
gospodarkę patrzeć obiektywnie – nie-
uprzedzonym ideologicznie okiem. 
Nie manifestuje swego podziwu dla 
Gierka. Okazuje się, że KC miało za-
szczyt zatrudniać „liberalnego” eko-
nomistę. Ja sam posługuję się mini-
malną ironią. Nie chcę być posądzony, 
że niesprawiedliwie oceniam Bożyka. 
Los nie szczędził mu cierpień. A życie 
– rozczarowań. On się dobrze czuje, 
gdy spotyka problem i go rozwiązuje. 
A czuje się jeszcze lepiej, gdy prob-
lem, który rozwiązuje, stawia opór. 
Słowem, gdy piętrzą się problemy. To 
ich piętrzenie się rzuca mu wyzwanie.
Podejmując coraz trudniejsze wyzwa-
nia, poznaje siebie pełniej. Opowiada-
jąc, zgłębia on różne aspekty swego 
życia. Poprzez opowieść możemy 
wyrobić sobie ogólny obraz sytuacji 
autobiografa. Opowiadając, autor daje 
nam sposobność wglądu w jego świat. 
Zresztą on nie tylko opowiada swoją 
historię, on ją także wyjaśnia – sobie i 
czytelnikowi. Poszukując ojca, odbył 
podróż do Związku Radzieckiego. Ten 
kraj poczęstował go olbrzymią prze-
strzenią, alkoholem i wszędobylską 
administracją – zamordyzmem. Trze-
ba się meldować w miejscu pobytu. 
A wcześniej trzeba oczywiście mieć 
zaproszenie. Paweł Bożyk upodobał 
sobie opowieści o zagranicznych po-
dróżach. 
  Dyskurs turysty w tej książce jest 
wszechobecny i wszechwładny. Raz 
po raz w grę wchodzi jakaś eskapada, 
z reguły podróż służbowa, bo to taniej 
i bardziej prestiżowo. Polak buszujący 
za granicą więcej znaczy niż ten spot-
kany w skromnym kraju. Dla kogoś 
takiego jak ja, który nie cierpi wycie-
czek, dyskurs turystyczny jest zwykłą 
paplaniną. Tymczasem ta trywialna pa-
planina wydaje się Bożykowi czymś
uwznioślającym, a zarazem kompen-
sującym braki arystokratycznego po-
chodzenia. Jest to spóźniony, ale psy-
chicznie i duchowo nagradzający od-
wet, rodzaj zemsty na ciotce Hanki 
za upokorzenie płynące z aktu odrzu-
cenia, że chłopak znikąd nie pasuje 
do wyższych sfer, bo nisko urodzony. 

Jego pragnieniem było budzić podziw 
i w ten sposób – poprzez szeroko poję-
te osiągnięcia – przestać być człowie-
kiem znikąd. Systemowo, ale też na 
oślep rzucał się w wir pracy i podróży 
zagranicznych. Kierował swą uwagę 
w stronę najbardziej istotnych zagad-
nień, żeby zasłużyć na uznanie oto-
czenia. Spotykał się z możnymi tego 
świata: na przykład z cesarzem Japo-
nii, z królową angielską i holenderską, 
z prezydentami różnych krajów. Wiele 
wskazuje na to, że chciał pobić rekord 
w dziedzinie zagranicznych podróży. 
W każdym razie na tym polu nikt nie 
może się równać z chłopakiem znikąd, 
który stał się istotą zewsząd, po prostu 
człowiekiem świata. Bożyk był jak 
Gagarin, kosmonauta, który wielokrot-
nie okrążył kulę ziemską. Wystarczy,
jak widzimy, raz szczęśliwie przekro-
czyć próg świata, by ten stał się na-
szym domem. Bożyk jako globtroter 
nigdy nie jest tu, lecz zawsze tam. Bę-
dąc wybitnym ekonomistą, umiejęt-
nie tworzył napięcie pomiędzy sobą 
a światem. Radził sobie w nim tak 
samo dobrze jak we własnym kraju. 
Pomaga mu wykształcenie: swym 
ekonomicznym spojrzeniem obejmu-
je całość globu. Najważniejsze, że nie 
boi się świata. Byliśmy zamkniętym 
krajem, aż tu jest ktoś, kto bezustannie 
przekracza granice – jest wolny jak 
ptak. Na tle zniewolonych Polaków 
Bożyk wygląda na bożka, na idola. 
Urasta do rangi symbolu zagranicz-
nych podróży. Chłopak znikąd, ko-
lekcjonując przeżycia związane ze 
zwiedzaniem świata, staje się czło-
wiekiem światowym. Nic dziwnego, 
przecież człowiek światowy jest jego 
ideałem. Podróżami ma możliwość 
zapuścić korzenie, gdzie tylko zaprag-
nie, czyli wszędzie. Tak oto staje się 
autentycznym mieszkańcem świata. 
Wprawdzie był chłopakiem znikąd, 
ale wcześnie znalazł prawdziwą mi-
łość i to ona właśnie ustawiła go na 
całą przyszłość. Dzięki temu jego ży-
cie psychiczne i emocjonalne jest bo-
gate. A byłoby puste, gdyby nie Han-
ka. Pragnął miłości w najwyższej for-
mie, pragnął też prawdziwego odda-
nia – i właśnie to wszystko znalazł. 
  Bożyk jest tak zdolny, że jakikol-
wiek cel sobie postawi, osiągnie go. 
Nie jest więc rozczarowany, sfrustro-
wany. Jest ambitny, ale ambitny rea-
listycznie. Załatwianie życiowych 
spraw przychodzi mu bez trudu. Czu-
je, że stać go na więcej, z tym że to 

więcej już osiągnął. Na swej drodze 
spotyka ludzi, którzy nie osiągnęli 
celu, porównują więc rzeczywistość 
z własnymi ambicjami, by stwierdzić, 
że życie ich rozczarowało. Nie pije, 
nie pali, nie leni się. Gdy Bożyk po-
równuje rzeczywistość z własnymi 
ambicjami, widzi czarno na białym, 
że życie go nagrodziło. To, co dzieje 
się w rzeczywistości, w obiektywnym 
świecie, jest czymś adekwatnym do 
jego zamiarów, intencji, celów. Nie 
ulega poczuciu rezygnacji, gdyż jest 
w stanie osiągać coś więcej niż to, co 

już osiągnął. Gdyby były tytuły: pro-
fesor do potęgi, to Bożyk taki tytuł by 
osiągnął jeszcze w tym życiu. Jest bo-
wiem tak fenomenalnie uzdolniony. 

Byłby wręcz dumny z siebie, gdyby 
jednak nie był pracowity. Gdyby nie 
musiał być pracowitym człowiekiem, 
byłby naprawdę szczęśliwy. Ale Bóg 
go pokarał pracowitością. A teraz 
w dodatku rozpamiętuje przeszłość. 
Przed oczyma ma Gierka i jego eki-
pę. Wiedział od nich więcej i na tej 
podstawie budował swoją władzę. 
Wprawdzie wiedział od nich więcej 
o gospodarce, ale tej przewagi nie wy-
korzystywał. Jednak nie dało się ukryć 
konfliktu. Powstał on między ekono-

mistami a politykami. Czy ekonomista 
ma być sędzią tego, co jest, a co nie jest 
realne, co jest, a co nie jest możliwe? 
Polityk ma swoją opaskę na oczach, 
a ekonomista swoją. Obydwaj błądzą 
w ciemnościach. Nie są w stanie od-
rzucić zakrywającej oczy przepaski. 
Obydwaj padają ofiarą wyznawanej 
ideologii czy teorii. Gierek był w mia-
rę otwarty, ale cóż z tego, skoro nie 
był w stanie skorzystać z perspektywy 
teoretycznej podsuwanej mu przez do-
radcę ekonomicznego. Perspektywa 
polityka i perspektywa ekonomisty to 

są różne punkty widzenia. Słowem, 
Bożyk proponował Gierkowi coś, co 
nie pasowało do jego inżynierskiej 
perspektywy. Nawet nie chodzi tu o 
ideologię. Chodzi o małą elastyczność 
w polu raz podjętych inwestycji, słabą 
przesterowywalność. Utworzyła się sy-
tuacja, nad którą Gierek już nie miał 
kontroli. Ekonomia nie zmienia się na 
życzenie polityków. Bożyk spotykał 
się z Gierkiem, ale nie widział go od 
strony mechanizmów wielkiej polityki, 
bowiem wielka polityka była w Mos-
kwie i Waszyngtonie. Niemniej za-
uważył, że partyjni najbardziej bali się 
posądzenia o sprzyjanie demontażowi 
PRL. 
  Autor Hanki, miłości, polityki wie, że 
najważniejsza jest rzeczywistość – po-
winien opisywać prawdziwe wyda-
rzenia. Skupić uwagę na kwestiach 
najistotniejszych. Nas, czytelników,
interesują przełomowe momenty arty-
kulacji doświadczenia autobiograficz-
nego podmiotu wypowiadającego się 
na kartach książki. Nie ma to być bła-
ha gadanina, snując wątek, ma on zgłę-
biać różne aspekty swego życia. Histo-
ria, którą właśnie opowiada, jest dra-
matem. Umiera to, co kocha. Hanka 
choruje, gospodarka w opłakanym sta-
nie. Wreszcie ona naprawdę odchodzi. 


