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RAK NA POLSCE

T ysiące polskich rodzin wkrótce 
pójdzie na bruk. Jeszcze o tym 
nie wie, ale to się stanie w najbliż-

szych kilkunastu miesiącach. Zapewne po 
wyborach, jeśli władzę utrzyma obecna 
koalicja. W niemal całkowitej medialnej 
ciszy trwa właśnie masowa, pospieszna 
wyprzedaż bankowych długów żwawym 
i bezwzględnym windykatorom, którzy 
zbiegli się jak sępy. Oto nagle pojawiło się 
w Polsce kilka nowych, potężnych firm 
windykacyjnych, którym bankierzy hur-
towo sprzedają tzw. złe kredyty Polaków. 
W pierwszym kwartale tego roku liczba 
tzw. złych kredytów uległa podwojeniu, 
a windykatorzy wyłożyli ponad 4,5 mld. 
Wielu z nas jeszcze nie wie, że zostaliśmy 
albo wkrótce zostaniemy do tej grupy zali-
czeni, ale bankierzy już nas na targu nie-
wolników sprzedają. Za 30 proc. nomi-
nalnej wartości. I poprawiają sobie bilans 
„straty”, odpisują sobie od podatku, więc 
traci tylko skarb państwa, czyli my wszy-
scy. Windykatorzy mówią, że nadszedł 
w Polsce czas wielkich żniw.

Od ponad 20 lat — jak wielu z nas — 
próbuję zrozumieć, w którym momencie 
popełniliśmy największe błędy, w którym 
momencie pozwoliliśmy, że ta nasza wy-
marzona, wywalczona wolna Polska staje 
się coraz bardziej koślawą, coraz bardziej 
upiorną karykaturą naszych marzeń. Po-
nurą kpiną ze standardów cywilizowanego 
świata, niepodległego, praworządnego 
państwa i wolnego, samostanowiącego 
narodu.

Chorób, jakimi — u zarania — celowo 
zainfekowano III RP, jest wiele; która 
z nich groźniejsza i trudniejsza do wyle-
czenia — nie będę się tu spierał. Ale do 

niedawna nie miałem świadomości, jak 
wszechobecny i jak bardzo destrukcyjny 
jest rak, który dziś toczy Polskę niemal na 
każdej ulicy, w milionach polskich domów, 
rak niszczący nasze szanse na normalny, 
wolny kraj, normalne, godne życie, nasze 
szanse na rozwój i przetrwanie nie tylko 
w roli ogłupiałych niewolników. Ten stano-
wiący dla polskiej Wspólnoty śmiertelne 
zagrożenie rak na Polsce — to bankierzy. 
Wszechwładni, bezwzględni, bezkarni.

Nasi najdrożsi
Niektóre branżowe media półgębkiem 
ogłosiły, że banki właśnie podnoszą ceny 
swych usług. A dlaczego nie? Polacy po-
tulnie znoszą strzyżenie. Tylko nieliczni 
zaczęli wrzeszczeć, ale udaje się ich wyi-
zolować, 14 wynajętych przez bankierów 
PR-owskich firm dzień i noc pracuje, by 
protestujących oszukanych przedstawiać 
jako cwaniaczków, którzy domagają się 
budżetowej kasy.

Przez ostatnie osiem lat bankierzy zaro-
bili na Polakach 100 mld zł. Większość z tej 
sumy wywieźli z Polski do swoich zagra-
nicznych central. I są zachwyceni, jak do-
brze ich polskim oddziałom idą interesy, 
jak świetny dla banków rynek ta Polska. 
Opłaty za bankowe usługi bez szemrania 
płacą Polacy najwyższe w Europie i jedne 
z najwyższych na świecie, znacznie niższe 
za to samo w tych samych bankach płacą 
Niemcy, Włosi, Francuzi, Holendrzy, Por-
tugalczycy, Amerykanie, Hiszpanie. I to 
nie tylko w relacji do polskich, bardzo 
niskich zarobków, lecz także w liczbach 
bezwzględnych. Na przykład prowizje za 
opłaty kartami wynoszą w Polsce 1,6 proc., 
gdy średnia UE to 0,7 proc., co kosztowało 
Polaków na przestrzeni lat kilkanaście mi-
liardów złotych.

Dlaczego zagraniczni właściciele działa-
jących w Polsce banków aż tak bezwzględ-
nie doją polskich klientów? Odpowiedź 
jest prosta: bo mogą. Bo praktycznie nikt 
nie staje w obronie ich polskich klientów, 

bo w Polsce nie obowiązują standardy 
ani prawa konsumenta, których bankie-
rzy muszą przestrzegać na rodzimych 
rynkach.

Ze względu na sytuację osobistą, któ-
rej dla czystości sprawy nie ukrywam 
(tzw. kredyt walutowy), od kilku miesięcy 
przyglądam się temu, jak w Polsce działa 
tzw. sektor bankowy, czyli kilkudziesięciu 
rządzących nim zagranicznych bankie-
rów oraz kilkunastu bankierów polskich, 
w większości pozostających w pełnej za-
leżności od tych pierwszych. Im dłużej się 

Toczy nasze niby-państwo wiele chorób. 
Ale może najgroźniejszy jest rak, który wniknął 
najgłębiej i cicho niszczy naszą wspólnotę 
w każdym jej elemencie: rak bankierów
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przyglądam, im bardziej wnikam w mało 
znane opinii publicznej szczegóły i ge-
nezę tego bagna, im więcej widzę i rozu-
miem, tym bardziej włosy na głowie stają 
mi dęba, a zimny pot wstępuje na czoło. 
Gdyby stopień, w jakim Polska i Polacy 
są skolonizowani przez zagranicznych 
bankierów, został zrozumiany przez nas 
wszystkich — wyszlibyśmy na ulice, krzy-
cząc ze wściekłości.

Rząd premier „na-metr-w-głąb” Kopacz 
szykuje właśnie nowe regulacje, które 
w istocie mają sprawić, by bankierzy jesz-

cze szybciej, jeszcze żwawiej napychali 
swe kufry naszymi pieniędzmi. Pod dyk-
tando lobbystycznego popychadła ban-
ków zagranicznych, dla niepoznaki zwa-
nego Związkiem Banków Polskich, rząd 
chce „uregulować” tzw. problem klauzul 
abuzywnych, czyli złodziejskich sztuczek 
przez polskie sądy bankom zakazanych, 
a nadal w 600 tys. umów stosowanych. 
Innymi słowy — rząd RP w pocie czoła pra-
cuje, by wytrącić polskim sądom możli-
wość obrony Polaków przed bankowym 
rabunkiem.

Rzeczpospolita bankierska

Ale nie tylko w Polsce. Okazuje się, że 
jednak mamy aktywną politykę między-
narodową. Oto rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej wystosował do Trybunału Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej w Luksem-
burgu obszerny list w sprawie toczącego 
się tam, na wniosek rządu węgierskiego, 
postępowania, czy tzw. kredyty denomi-
nowane na pewno są kredytami, czy też 
może raczej finansowymi  instrumentami 
 spekulacyjnymi. To orzeczenie 
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 Europejskiego Trybunału Sprawiedli-
wości będzie mieć fundamentalne znacze-
nie dla sytuacji wielu milionów Europej-
czyków złapanych w lichwiarską pułapkę 
nazwaną kredytami denominowanymi, 
może skruszyć banksterską wszechwła-
dzę. I oto niepytany polski rząd, jak pry-
mus donosiciel, aktywnie zabiega w Luk-
semburgu, by wpuszczeni w toksyczne 
kredyty Polacy… nie odzyskali swych pie-
niędzy zagarniętych im przez bankierów 
wbrew prawu i wyrokom polskich sądów.

To wydaje się nie do uwierzenia, ale 
jednak to prawda. Polski rząd napisał do 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwo-
ści: „Rzeczpospolita Polska sygnalizuje, 
że stwierdzenie nieważności postanowień 
walutowych zawartych w umowach kredy-
tów denominowanych, a w konsekwencji 
orzeczenie obowiązku przewalutowania 
takich kredytów, mogłoby spowodować 
daleko idące negatywne konsekwencje dla 
rynku finansowego. Przykładowo, w przy-
padku Polski, przewalutowanie kredy-
tów walutowych według kursu z dnia ich 
udzielenia mogłoby się wiązać z obniże-
niem wyceny większości takich kredytów 
o 30—40 proc. i mogłaby wygenerować po 
stronie banków straty w wysokości nawet 
kilkudziesięciu miliardów złotych”.

Ten donos na oszukiwanych Polaków, 
że chcą być traktowani uczciwie — napi-
sany wbrew polskiemu prawu i wyrokom 
polskich sądów  — jest chyba, od czasu 
komunistycznych zdrajców, najbardziej 
jawnym dowodem reprezentowania przez 
warszawskie władze interesów innych niż 
polska racja stanu i dobro obywateli RP. 
Całkowicie pomija on fakt, że polskie sądy, 
na wniosek prezesa Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów, wydały „w imie-
niu Rzeczypospolitej” wyroki, w których 
zapisy stosowane przez banki uznają za 
nielegalne i zakazują bankom stosowania 
ich w obrocie z klientami. Ale banki stosują 
te zapisy nadal, praktycznie rabując mie-
nie obywateli Rzeczypospolitej, często przy 
pomocy komorników sądowych. A polski 
rząd zabiega, by bankierzy portugalscy 
(Millennium), niemieccy (mBank, Deutsche 

Bank), francuscy (Paribas, Credit Agricole), 
austriaccy (Raiffeisen), włoscy (Pekao SA), 
hiszpańscy (BZ WBK, Santander), szwedzcy 
(Nordea), amerykańscy (BPH-GE, mBank), 
polsko-rosyjscy (Getin-Noble) czy polscy 
(PKO BP) działający wbrew polskiemu 
prawu nie ponieśli „strat” polegających na 
konieczności zwrotu bezprawnie Polakom 
zagrabionego majątku.

instrukcje poginęły…
Na czym polegają bankierskie przekręty? 
Jest ich bardzo długa lista. Choćby na fał-
szowaniu oceny zdolności kredytowej. 
Wedle prawa polskiego i unijnego (Dyrek-
tywa MiFID) przed udzieleniem kredytu 
każdy bank musi rzetelnie ocenić zdolność 
kredytową klienta. Sam klient musi podać 
prawdziwe dane o swych dochodach, wy-
datkach i perspektywach, a sfałszowanie 
tych danych jest traktowane jako próba 
wyłudzenia, czyli kradzieży, i grozi za nie 
odpowiedzialność karna. Tymczasem we-
dle instrukcji dla bankowych sprzedaw-
ców z lat 2005—2008 (które, trzeba trafu, 
we wszystkich bankach jakoś poginęły…) 
przychodzącym po kredyty w złotych 
klientom oświadczano, że zdolności kre-
dytowej niestety nie mają, chyba że… ich 

kredyt w złotych będzie odnoszony do 
kursu szwajcarskiego franka — wtedy tak, 
wtedy super, można kredyt brać, nawet 
większy, niż państwo planowali, a czemu 
nie, przyda się przecież, można marze-
nia zrealizować. Było to celowe złamanie 
zasady rzetelnej oceny zdolności kredy-
towej, gdyż sprzedawcy (a zwłaszcza ich 
szefowie, dyrektorzy i zarządy banków) 
doskonale wiedzieli, że w ogromnej więk-
szości wypadków zmiana kursu franka 
o więcej niż 10—20 proc. całkowicie zni-
weczy ową zdolność kredytową klienta.

Znały też zarządy banków rekomenda-
cję Komisji Nadzoru Finansowego, która 
w latach 2006 i 2007 ostrzegała przed 
ogromnym ryzykiem dla klienta takich 
niby-kredytów, a w istocie schowanych 
pod tą nazwą instrumentów spekula-
cyjnych. A jednak wciskano je klientom 

niemającym pojęcia, jak ryzykowną spe-
kulację podejmują, obstawiając w ruletce 
cały majątek swój, swojej rodziny i całe 
swoje życie. Wciskano je klientom z pełną 
świadomością, że ta ich zdolność kredy-
towa się załamie, że stracą mieszkania, 
że będą płacić wielokrotność pożyczonej 
sumy. Wciskano je klientom z pełną świa-
domością, że prowadzi się ich do „ubojni”, 
jak między sobą dilerzy nazywali salony 
sprzedaży toksycznych kredytów. Zarządy 
banków świadomie więc, wbrew prawu 
nakazywały swym pracownikom fałszo-
wać ocenę zdolności kredytowej klientów 
i z premedytacją prowadzić ich ku kata-
strofie. Ich katastrofie, a lichwiarskiemu 
zyskowi banku. Za to muszą odpowiedzieć 
przed polskimi sądami.

Inny przykład: bankierzy, udając, że ku-
pują i sprzedają franki, naliczali i nadal co-
dziennie naliczają w setkach tysięcy umów 
od tych transakcji prowizje. Od transakcji, 
których nie ma i nigdy nie było. Razy kilka 
milionów operacji miesięcznie — miliardy 
nielegalnych zysków. Proceder nalicza-
nia nielegalnych opłat dotyczy nie tylko 
tzw. kredytów walutowych, lecz także kre-
dytów złotówkowych, ubezpieczeń, poli-
solokat i wielu innych operacji. Dajemy się 
strzyc jak bezwolne barany.

klęska pokolenia
I jeszcze jeden konkret: polisolokaty. Gi-
gantyczna operacja prowadzona przez 
firmy ubezpieczeniowe i banki, w której 
ukradziono Polakom kilkadziesiąt miliar-
dów, tworząc kilkumilionową grupę poli-
solokatowych niewolników. Przekręt tak 
oczywisty, że właściwie wszystkie procesy 
sądowe kończą się przegraną zaskarżo-
nych banków i „ubezpieczycieli”, ale pro-
centowo niewielu oszukanych decyduje 
się na kosztowne i długotrwałe procesy. 
Tu jednak banksterzy kradną „tylko” 
oszczędności, zwykle nie wyrzucają ludzi 
z mieszkań, nie wieszają im na szyi kamie-
nia młyńskiego bez szans na odzyskanie 
wolności, nie ma więc aż takiej rozpaczy, 
nie ma takiego społecznego i medialnego 
zainteresowania.

Klęska pokolenia 30- i 40-latków, które 
zaufało „zielonej wyspie” Donalda Tuska, 
oznacza uwięzienie ich w kawalerkach, bo 
po siedmiu latach spłacania w bankier-
skich zapisach rzekomy dług wynosi dwa 
razy tle niż wzięta na jej zakup pożyczka. 
Dług nie do spłacenia. Uwięzienie w nim 

przez ostatnie osiem lat bankierzy zarobili na 
polakach 100 mld zł. większość z tej sumy 
wywieźli z polski do swoich zagranicznych central
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i w tej kawalerce oznacza brak decyzji 
o posiadaniu dzieci, rozpad małżeństw, 
radykalny wzrost liczby samobójstw. 
Klęska tych, którzy uwierzyli w brednie 
o beznarowodości kapitału, przełoży się 
też na decyzje ich dzieci. Niemal 80 proc. 
polskich maturzystów nie widzi dla sie-
bie przyszłości w Polsce. Widzą los swych 
rodziców, kredyty wezmą już w tych pań-
stwach, które chcą i potrafią bronić swo-
ich obywateli przed bankierską przemocą.

Niedawna decyzja Trybunału Konstytu-
cyjnego wreszcie uznająca Bankowy Tytuł 
Egzekucyjny — czyli stalinowską maczugę, 
jaką mają w Polsce bankierzy — za niekon-
stytucyjny jest oczywiście bardzo dobrą 
wiadomością, krokiem ku normalności. 
Ale niezrozumiały pozostaje termin ode-
brania tej nuklearnej broni nieustannie 
używającemu jej wariatowi. Dlaczego 
sprzeczne z konstytucją RP instytucja 
i praktyka grabienia obywateli mają trwać 
przez kolejne 15 miesięcy? Nie kradnij, ale 
od sierpnia? Nie zabijaj, ale dopiero od 
wtorku? Przecież w ten sposób o 15 mie-
sięcy i — zapewne — wiele tysięcy postępo-
wań powiększamy problem, jaki ma skarb 
państwa (czyli my wszyscy) z bezpraw-
nymi egzekucjami komorniczymi wyko-
nanymi w trybie BTE.

Innym niebezpieczeństwem jest rzuce-
nie sprawy BTE jako ochłapu wyborczego 
wkurzonym na bankierów, ale przede 
wszystkim na władze milionom Polaków, 
którzy wpuszczeni zostali w toksyczne 
kredyty. Rządząca koalicja PO-PSL pra-
cuje pod dyktando bankierów i rychtuje 
dla nich kolejne narzędzia bankowej prze-
mocy, ale być może dojrzała wzbierającą 
falę gniewu oszukiwanych Polaków i za-
mierza odegrać przedstawienie pt. „Poma-
gamy wam, biedni kredytobiorcy”. Oczy-
wiście do czasu odnowienia wyborczego 
mandatu, bo wtedy nastąpi ostateczne 
dokręcenie śruby i wielkie strzyżenie ba-
ranów, które ponownie wybiorą wilki na 
swych opiekunów.

Zniesienie BTE to dobry krok, ale nie 
wiemy jeszcze, czy naprawdę zostanie wy-
konany. No i stanowi zaledwie początek 
długiej drogi, by rozmontować bankierską 
wszechwładzę nad Polakami.

krwiobieg zatruty
System bankowy jest krwiobiegiem go-
spodarki. Świadome łgarstwa liberałów 
(gdańskich, ale nie tylko) sprzed 25 lat — że 

kapitał nie ma narodowości, niewidzialna 
ręka rynku wszystko ureguluje jak trzeba, 
a silne państwo to zagrożenie — skompro-
mitowały się boleśnie. Ale boleśnie dla 
nas, obywateli III RP, choć wielu z nas 
jeszcze o tym nie wie i nawet nie widzi 
potrzeby, by się dowiedzieć, jak bardzo 
są przez bankierów okradani. Za to dla 
bankierów, którzy przejęli ten polski 
krwiobieg, były owe łgarstwa genialnym 
Kłamstwem Założycielskim.

To właśnie takie ukształtowanie systemu 
bankowego zadecydowało o unicestwie-
niu rodzącej się polskiej klasy średniej, 
o bezradnym przyjęciu przez nas postko-
lonialnego modelu gospodarki opartej na 
taniej sile roboczej. To zagraniczne korpo-
racje bankowe podejmują kluczowe decy-
zje dla polskiej gospodarki i Polaków, to 
one decydują o kierowaniu gigantycznych 
środków na inwestycje, to one tworzą 
zmowy kartelowe, których polskie wła-
dze nie potrafią, a raczej chyba nie chcą, 
dostrzec i — zgodnie z prawem — rozbić.

Kolejne afery i skandale, z których 
dowiadujemy się, że okradziono nas na 
kolejne miliardy, dziesiątki i setki miliar-
dów — podnoszą ciśnienie tylko niektórym 
z nas, i to na krótko. Dominuje przekona-
nie, że z tym już nic nie da się zrobić.

Otóż to nieprawda. Polska nie odzyska 
niepodległości, a Polacy nie odzyskają 
gospodarczej i osobistej wolności, jeśli 
nadal spokojnie będą znosić bankowe 

bezprawie, jeśli pogodzili się z losem nie-
wolników we własnym kraju. Przemoc 
ideologiczna, polityczna, kulturowa, 
międzynarodowa, każda — jest możliwa 
tylko wobec słabych. Polskie niewolnictwo 
u wszechwładnych, bezkarnych bankie-
rów jest najgroźniejszą — także dlatego, że 
nieuświadomioną — przyczyną naszej sła-
bości w walce o polską Polskę na wszyst-
kich innych frontach.

Polskie państwo z jego obecnymi wła-
dzami i instytucjami nie chce zmusić ban-
kierów, by przestrzegali polskiego prawa, 
by wykonali wyroki polskich sądów. Wręcz 
przeciwnie — staje po stronie bezkarnych 
bankierów. Procesy sądowe są kosztowne 
i trwają po kilka lat. Masowe protesty 
w Islandii, Chorwacji, Hiszpanii, na Węg-
rzech doprowadziły do działania władz 
w obronie obywateli przed banksterską 
przemocą.

* * *

W sobotę 25 kwietnia o godz. 13.00 
z pl. Powstańców Warszawy ruszy wielka 
manifestacja STOP BANKOWEMU BEZ-
PRAWIU. Oszukani przez bankierów, firmy 
ubezpieczeniowe i własne państwo mogą 
pokazać swą siłę i determinację, mogą dać 
tej i następnej władzy mocny znak, że nie 
ma już zgody na rolę niewolników. Marsz 
przejdzie pod Pałac Prezydencki, a potem 
spotkamy się na pl. Piłsudskiego na Sejmie 
Oszukanych. Czas oddać im głos. 
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