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Jak to, co? Wydaá kolejną ksiąĪkĊ!
Tym razem jest to zaskakująco szcze-

ra opowieĞü o swojej wáasnej historii – 
ĞciĞle związanej z polską transformacją i to-
warzyszącymi jej reformami, z globalizacją, 
a takĪe z polityką. Autor – jak to on – ze 
swadą i odwagą pokazuje, w  jaki sposób 
w jego obecnoĞci i przy jego udziale na-
bieraáa ksztaátu polityka wspóádecydująca 
o naszych losach. A ta zawsze ma swoje ku-
luary, w których przewija siĊ wiele osób…

Profesor Koáodko opowiada o tym, od-
powiadając na niezliczone pytania jego in-
terlokutora, prof. Pawáa Kozáowskiego. 

ProszĊ PaĔstwa, nie ma co siĊ zasta-
nawiaü, tylko trzeba iĞü do ksiĊgarni. Ze 
wzglĊdu na szczupáoĞü miejsca moĪemy 
zaprezentowaü Czytelnikom tylko niewielki 
fragmenty tych cymeliów. (Red.)

DROGA DO TERAZ
JAK ZOSTAJE SIĉ WICEPREMIEREM

Wybory wygraá SLD. We wrzeĞniu 1993 
roku byáem w Stanach Zjednoczonych, do-
kąd zaproszono mnie i parĊ innych osób na 
ciekawą konferencjĊ. WĞród uczestników 
pojawili siĊ miĊdzy innymi Danuta Gotz-Ko-
zierkiewicz, Marek Dąbrowski, Bartáomiej 
KamiĔski oraz byáy wiceprezes i peániący 
obowiązki prezesa Narodowego Banku Pol-
skiego Andrzej TopiĔski. Organizatorem byá 
profesor Kazimierz PoznaĔski z University of 
Washington w Seattle, ale konferencja odby-
waáa siĊ w Charlestonie na wybrzeĪu Atlan-
tyku. Nazajutrz po wyborach mieliĞmy czas 
wolny; to byá jednoczeĞnie dzieĔ naszego wy-
jazdu, 20 wrzeĞnia 1993 roku. WybraliĞmy siĊ 
na plaĪĊ. Dąbrowski kupiá radio do odbioru fal 
krótkich, sáuchali wiĊc nowin z kraju. Ja z Po-
znaĔskim staáem w oceanie, fale nas oblewaáy, 
a my sobie rozmawialiĞmy. Gdy wyszliĞmy na 
brzeg, zauwaĪyáem u pozostaáych osób jakąĞ 
zmianĊ. Potem byáa kolacja – wtedy jeszcze 
nie byáem wegetarianinem, wziąáem sobie du-
Īego homara – podczas której posadzili mnie 
na miejscu honorowym. OtóĪ to nasáuchiwane 
hen, na dalekiej plaĪy radio podaáo, Īe Koáod-
ko bĊdzie wicepremierem i ministrem fi nan-
sów. Oni o tym juĪ wiedzieli, a ja nie.

Paweá Kozáowski: Czy wczeĞniej o tym 
rozmawiano z Panem?

Grzegorz W. Koáodko: O stanowisku rządo-
wym nikt konkretnie ze mną nie rozmawiaá; co 
najwyĪej tu i tam krąĪyáy jakieĞ pogáoski. Gdy 
wróciáem do kraju, zjawiá siĊ u mnie w gabine-
cie poseá i prominentny dziaáacz SLD Marek 
Borowski. On, w imieniu „premiera KwaĞ-
niewskiego”, jak to powiedziaá, záoĪyá mi pro-
pozycjĊ objĊcia stanowiska wicepremiera i mi-
nistra fi nansów. Odpowiedziaáem, Īe podejmĊ 
siĊ zadania, ale muszą byü speánione áącznie 
dwa warunki: musi byü realizowana moja 
koncepcja programowa i mają byü speánione 
niezbĊdne do jej realizacji warunki polityczne, 
które musicie zapewniü, tworząc koalicjĊ. Bar-
dzo szybko wszak okazaáo siĊ, Īe PSL wchodzi 
do koalicji, otrzymując stanowisko premiera, 
którym zostaá Waldemar Pawlak. Zapropono-
waá mi to samo, znając moje poglądy. 

Prowadziáem róĪne rozmowy. Byü moĪe 
byáem dla SLD niedostatecznie lewicowy 
czy populistyczny albo moĪe za bardzo sa-
modzielny. Uprzedzaáem, Īe bĊdĊ realizowaá 
liniĊ programową, którą oni – SLD i PSL – 
mają kontrasygnowaü, a nie bĊdĊ wykonaw-
cą ich zamysáów, które nie wszystkie przecieĪ 
podzielaáem. Uzyskawszy sáowne zapewnie-
nia, Īe tak wáaĞnie bĊdzie, zgodziáem siĊ na 
wejĞcie do rządu premiera Pawlaka. Jednak-
Īe w dniu, w którym byá powoáywany, na 

Īądanie SLD postanowiono rozdzieliü sta-
nowisko wicepremiera od ministra fi nansów, 
podobnie jak byáo to w rządzie Suchockiej. 
Wicepremierem bez teki miaá byü Marek Bo-
rowski, a ja ministrem fi nansów. 

Czyli on miaá Pana nadzorowaü? 
Do tego miaáo siĊ to niby sprowadzaü. 

Powiedziaáem, Īe nie przyjmujĊ takiego roz-
wiązania, bo muszĊ mieü moĪliwoĞü realiza-
cji linii programowej, co do której sáusznoĞci 

jestem przekonany, a taka propozycja orga-
nizacyjna nie daje wystarczających moĪli-
woĞci. Odmówiáem premierowi Pawlakowi. 
Dziaáo siĊ to w gmachu Sejmu, dosáownie 
na parĊ godzin przed wyjazdem po odbiór 
nominacji u prezydenta. ParĊ osób siĊ nieĨle 
zirytowaáo, a najbardziej akurat obejmujący 
stanowisko ministra sprawiedliwoĞci Cimo-
szewicz, który poszedá i wygarnąá komu trze-
ba. No i wicepremierem-ministrem fi nansów 
zostaá Marek Borowski, a ja konsekwen-
tnie wkrótce záoĪyáem – na jego juĪ rĊce – 
wczeĞniej planowaną dymisjĊ ze stanowiska 
dyrektora Instytutu Finansów. Podpisaá ją 
i w listopadzie 1993 roku odszedáem z insty-
tutu, po drodze juĪ po raz drugi odmówiwszy 
wejĞcia do rządu. 

Zatem nie rwaá siĊ Pan do wáadzy. 
JeĞli moĪe to sáuĪyü sprawie Polski oraz 

sprawie rozwoju i postĊpu, to owszem, mo-
gáem zająü siĊ aktywną polityką, ale Īeby siĊ 
do niej rwaü? Nigdy. Mam wiele innych cie-
kawych zajĊü. Niedáugo potem poleciaáem 
wpierw na krótko do Hongkongu, a potem na 
dáuĪej do Japonii, do renomowanego Instytu-
tu Finansów i Polityki Monetarnej przy Mi-
nisterstwie Finansów, w centrum Tokio przy 
sáynnym Kasumigaseki. Przez dwa miesiące 
miaáem tam konsultacje, prowadziáem teĪ se-
minaria i wykáady, ucząc siĊ przy okazji nie-
ustannie. W Japonii spĊdziáem pierwsze mie-
siące rządów SLD–PSL. KtóregoĞ wieczoru, 
pod koniec stycznia lub na początku lutego, 
zadzwoniá premier Pawlak, pytając, kiedy 
wracam. Gdy odpowiedziaáem, Īe w kwiet-
niu, rzeká, iĪ spokojnie poczekają, aĪ wrócĊ, 
by jednak zostaü w jego rządzie wicepremie-
rem i ministrem fi nansów, tak jak wczeĞniej 
uzgadnialiĞmy. Powiedziaáem mu, Īe nie, Īe 
mają znaleĨü innego dobrego kandydata. 

SkoĔczywszy pobyt w Tokio, poleciaáem 
dalej, przez Pacyfi k do Los Angeles, na wy-
káad na UCLA. 

MĊtlik zwany eufemistycznie politycz-
ną grą. 

To ciekawe, ale w moim przekonaniu 
KwaĞniewski, który byá bardzo niezadowo-

lony z tego, Īe Pawlak zmusiá go do wycofa-
nia siĊ z premierostwa, nie zostaáby dwa lata 
póĨniej prezydentem, gdyby to siĊ nie staáo. 
Z pozycji premiera – obojĊtnie, jak by byáa 
prowadzona polityka gospodarcza – nie wy-
graáby prezydentury i drugą kadencjĊ miaáby 
WaáĊsa. Fakt wymanewrowania KwaĞniew-
skiego przez Pawlaka z premierostwa, choü 
na początku wielce go zirytowaá, stworzyá 
mu, paradoksalnie, wielką Īyciową szansĊ 
wyboru na prezydenta. Jestem przekonany, 
Īe równieĪ na bazie sukcesu gospodarcze-
go, którego byáem wspóáautorem. JednakĪe 
sukces ten byá takĪe skutkiem paru niepopu-
larnych decyzji, które musiaá fi rmowaü rząd 
i premier, a nie dziaáający na boku przewod-
niczący jednej z koalicyjnych partii. 

Jak Pan zareagowaá na ponowną pro-
pozycjĊ premiera Pawlaka, tĊ „japoĔ-
ską”? 

Odrzekáem, Īe nie moĪna czekaü tak dáu-
go, trzeba kogoĞ powoáaü, są inni dobrzy 
kandydaci. Premier Pawlak, z wáaĞciwym 
sobie spokojem, powiedziaá: poczekamy. 
Zaraz potem SLD zaproponowaá taką dobrą 
kandydaturĊ, profesora Rosatiego. No, ale 
prezydent WaáĊsa odrzuciá ją, mówiąc pub-
licznie, Īe Rosati oderwany jest od polskiej 
rzeczywistoĞci, bo za dáugo byá za granicą – 
byá wtedy ekspertem w Komisji Europejskiej 
ONZ w Genewie – a w swoim otoczeniu, Īe 
„nie bĊdzie mi ten Wáoch tutaj ministrem”. 

Premier Pawlak nie chciaá go równieĪ; 
postanowiá poczekaü… Zapadáo niepisa-
ne ustalenie miĊdzy premierem Pawla-
kiem a prezydentem WaáĊsą, Īe to jednak 
ja zostanĊ wicepremierem i ministrem fi -
nansów. Tak wiĊc przez kilka miesiĊcy 
obowiązki ministra peániá sekretarz stanu, 
Henryk Chmielak, którego wczeĞniej Ma-
rek Borowski Ğciągnąá na swego zastĊpcĊ 
z Moskwy, gdzie byá radcą ekonomicznym. 
Borowski podaá siĊ do dymisji po wpadce 
– swojej i Stefana Kawalca, wiceministra 
jeszcze z poprzedniej ekipy – kiedy fatalnie 
sprzedano akcje Banku ĝląskiego.

 Nie pamiĊtam tego faktu. 
Jak do tego dopuszczono, dáugo by siĊ 

zastanawiaü. Zadaáem niedáugo przedtem 
wiceministrowi Kawalcowi pytanie, jak to 
siĊ dzieje, Īe w obliczu ogromnych potrzeb 
budĪetowych sprzedają aktywa paĔstwo-
we ewidentnie poniĪej wartoĞci, poniĪej 
ceny oczyszczającej rynek. Powiedziaá, Īe 
po to, by ci, którzy je kupią, dorobili siĊ na 
tym i mieli z czego kupiü nastĊpne. Zarea-
gowaáem, Īe to nie jest polityka, którą bym 
popieraá, bo uwaĪam, iĪ jeĞli juĪ, to trzeba 
sprzedawaü maksymalnie drogo, w trosce 
o poprawĊ stanu fi nansów publicznych, 
a na szczeblu mikroekonomicznym z troską 
o poprawĊ konkurencyjnoĞci, a nie po to, by 
sztucznie tworzyü niby-klasĊ Ğrednią, któ-

rej spora czĊĞü zostanie wkrótce wyrzucona 
na margines spoáeczny, a jedynie niewielka 
grupa szybko zamieni siĊ w klasĊ nuwory-
szy. RóĪnice miĊdzy nami byáy wiĊc funda-
mentalne. Tak czy inaczej, gdy akcje Banku 
ĝląskiego niedáugo po prywatyzacji byáy po 
raz pierwszy kwotowane na gieádzie, ich 
cena byáa okoáo trzynastokrotnie wyĪsza niĪ 
przy prywatyzacji. Skarb PaĔstwa poniósá 
ogromne straty. Premier Pawlak, nie ogląda-
jąc siĊ na ministra Borowskiego, zdymisjo-
nowaá jego wiceministra odpowiedzialnego 
za sektor bankowy i Borowski w porywie 
podaá siĊ do dymisji, którą mu premier z za-
dowoleniem podpisaá. I prezydent teĪ. Po-
wstaá wakat na jednym z najwaĪniejszych 
stanowisk w paĔstwie – wicepremiera do 
spraw gospodarczych i ministra fi nansów…

… tymczasem Pan lataá po Ğwiecie, 
a polscy polityczni liderzy czekali…

Miaáem parĊ wykáadów w Kalifornii, 
potem poleciaáem do Waszyngtonu do Ban-
ku ĝwiatowego na seminarium. Telefony 
ciągle dzwoniáy. Kolejnym przystankiem 
byáa Anglia, gdzie miaáem wykáad w Lon-
don School of Economics oraz seminarium 
w Royal Institute of International Affairs, 
ale w koĔcu wróciáem z tej jedynej w swoim 
rodzaju podróĪy dookoáa Ğwiata. Byá począ-
tek kwietnia, gdy spotkaáem siĊ z premie-
rem Pawlakiem i przewodniczącym KwaĞ-
niewskim. OĞwiadczyáem, Īe jeĞli mam coĞ 
do zaproponowania, to jest to nadal Strate-
gia dla Polski, której 44 tezy przygotowa-
áem jeszcze jesienią na Īyczenie premiera. 
Zapewniá mnie, Īe bĊdziemy realizowaü 
zaproponowane w nich kierunki dziaáaĔ, ale 
ja wciąĪ obawiaáem siĊ braku dostateczne-
go wsparcia politycznego w realizacji mojej 
linii programowej. TrochĊ widziaáem i sáy-
szaáem, jak trzeszczaáo w koalicji, Ğwia-
dom teĪ byáem nacisków grup związanych 
z przestarzaáymi przemysáami czy pewnymi 
regionami, które byáy wówczas naprawdĊ 
silne. Partykularyzmy nigdy nie sprzyjają 
polityce zrównowaĪonego rozwoju. (…) 

W koĔcu przyjąá Pan tĊ propozycjĊ 
i skróciá Pan jeden ze swoich objazdów 
Ğwiata. 

Rozpoczynaáem wáaĞnie pobyt na Uni-
wersytecie Rzymskim La Sapienza. Wy-
nająáem mieszkanie w piĊknym miejscu 
w Rzymie, páacąc za miesiąc z góry. Ale juĪ 
po kilku dniach wróciáem do kraju i nastĊp-
nego dnia – 28 kwietnia – odebraáem w Bel-
wederze z rąk prezydenta WaáĊsy nominacjĊ 
na wicepremiera i ministra fi nansów. Tak 
oto piĊü lat po Okrągáym Stole i dwadzieĞ-
cia lat temu zostaáem „pierwszym ekonomi-
stą” Rzeczypospolitej Polskiej. 

„Droga do teraz”, PrószyĔski i S-ka, 
Warszawa 2014.

Co nowego u G. W. Kołodko?…

JuĪ od teraz!

„Tak po prostu” moĪna kupiü juĪ nie tylko w Ruchu i w prenumeracie, ale takĪe 
w ekiosku. Nie potrzeba do tego tabletu, wystarczy komputer, którym posáugują siĊ 
PaĔstwo na co dzieĔ. 
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rok, kliknąü „do koszyka”, wybraü sposób páatnoĞci i zapáaciü.
JeĞli ktoĞ jest w ekiosku pierwszy raz, musi do czytania Ğciągnąü bezpáatny (bezpáatny!) 
program eGazety Reader. 

Powodzenia i dobrej lektury. Redakcja


