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W sobotę 4 lutego w murach Wyższej Szkoły 
Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 
o d by ła s ię ko n f e re n c j a g o s p o d a rc z a  
„Odpowiedzialność przedsiębiorców za 
Polskę”. 

Konferencja zgromadziła wielu znamienitych prelegentów i 
gości z całej Polski, w tym osoby ze świata polityki oraz 
przedstawicieli państwowych spółek. Prelekcje wygłosili: 
dr Jarosław Kaczyński – były premier, prezes Prawa i 
Sprawiedliwości, Henryk Kowalczyk – członek Rady 
Ministrów, Andrzej Jaworski – wiceprezes PZU, Zbigniew 
Jagiełło – prezes Zarządu PKO BP, Wojciech Jasiński – 
prezes Zarządu Spółki Orlen, Anna Milewska – wiceprezes 
Zarządu Banku Ochrony Środowiska oraz Mateusz 
Morawiecki – wicepremier, minister rozwoju i finansów. 
Tematyka wykładów dotyczyła działań przedsiębiorców –  
ich roli w rozwoju gospodarki państwowej oraz 
odpowiedzialności ponoszonej za majątek narodowy. 
Konferencję zorganizował Instytut im. św. Jana Pawła II 
„Pamięć i tożsamość” II we współpracy z Wyższą Szkołą 
Kultury Społecznej i Medialnej. Zwieńczeniem spotkania 
była dyskusja. 

Po konferencji odbyły się briefingi prasowe zorganizowane 
przez studentów WSKSiM należących do Zespołu 
Prasowego. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły: 
Radio Maryja, Telewizja Trwam, „Nasz Dziennik”,  tygodnik 
„Źródło” oraz miesięcznik „W Naszej Rodzinie”. 

Konferencję otworzył o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR. Rektor-
Założyciel Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej 
wyraził wielką wdzięczność wszystkim przybyłym 
prelegentom:

- Bardzo dziękuję za zorganizowanie tej 
konferencji. Zgromadziła ona ważnych ludzi. Od 
szpitali po zakłady, a nawet księży – zaznaczył 
dyrektor Radia Maryja. 

Zwrócił również uwagę na cel konferencji:

- Właśnie to, co polskie i katolickie ma być 
piękne, dobre – i dlatego tu jesteśmy. 

Następnie poruszył problem pamięci historycznej i 
tożsamości narodowej:

- Żeby być, trzeba mieć pamięć. Nie ma 
przyszłości ten, kto nie pamięta przeszłości. Do 
tożsamości potrzeba też gospodarki – stwierdził. 

Odwołał się również do  Kaplicy Pamięci w sanktuarium 
Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i 
św. Jana Pawła II w Toruniu:

- Myśmy zaczęli ten Instytut od takiej sprawy, 
jak nazwiska tych, którzy zostali zamordowani w 
obronie drugiego człowieka, sąsiada. Ratowali 
jeden drugiego […]. Trzeba pamiętać te dobre 
strony. Do pamięci i tożsamości potrzeba 
również chleba. Bez tego nie będzie pamięci – 
podkreślił Rektor-Założyciel.

Na koniec poruszył główny problem konferencji:

- Trzeba się godnie rozwijać. Jest potrzebna 
dobra gospodarka, przedsiębiorstwa nastawione 
nie tyle na pieniądze, co na człowieka. Życzę, 
żeby była etyka w tym wszystkim. Wtedy będzie 
silna Polska – zakończył o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

Do pamięci i tożsamości 
potrzeba również chleba

O. DR TADEUSZ RYDZYK CSSR, 
REKTOR-ZAŁOŻYCIEL WSKSIM
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Dr Jarosław Kaczyński, Prezes Prawa i Sprawiedliwości

Musimy dążyć do szybkiego rozwoju. 
To państwo ma czuwać na jego czele

Dr Jarosław Kaczyński w swoim wystąpieniu powiedział, że 
istnieją dwa modele odpowiedzialności polskich 
przedsiębiorców:

- Prowadzenie dzia łalności gospodarczej 
odpowiadające obiektywnym wymogom, czyli 
zdanie sobie sprawy z tego, że istnieje państwo, że 
istnieją inni. Drugi to zobowiązania wobec 
wspólnoty. Musimy dążyć do szybkiego rozwoju. To 
państwo ma czuwać na jego czele.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął swoje 
przemówienie od stwierdzenia, że wolność to trudna 
kwestia. Polityk podkreślił rolę dwóch skrajnych modeli: 
stalinowski, który polegał na likwidacji środków produkcji, 
braku rynku i całkowitym braku wolności gospodarczej oraz 
model libertariański oparty na ograniczeniu roli państwa do 
maksimum. 

- Państwo, własność, czyli wolność jednostki i 
r ynek – wolność to relacja między tymi 
instytucjami. Która z nich jest najważniejsza? Na 
pierwszym miejscu należy wymienić państwo, bo 
bez niego nie istniałaby ani własność, ani rynek – 
mówił Jarosław Kaczyński. 

Gość akcentował również, że państwo musi powołać pewne 
instytucje, aby istniał rynek i obrót pieniądza:

- Wydaje się, że to jednak jest za mało. Musi istnieć 
pewny poziom bezpieczeństwa osobistego, 

zdolność do działań antykryzysowych. Oznacza to, 
że państwo musi dysponować pewnymi środkami, 
czyli musi ściągać podatki. Jest to konieczność 
obiektywna. Takie ograniczenia muszą istnieć i 
mieć poparcie w prawie – wskazał prezes PiS.

Jarosław Kaczyński mówił również, że to wspólnoty tworzą 
sytuacje, które można określić jako wymogi rozwoju. 
Prelegent podkreślił jednocześnie, że życie społeczne jest 
znacznie mniej racjonalne od modelu:

- Mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie 
poszczególne gospodarki podlegają pewnym ideom 
ogólnym: szybki rozwój, sprawiedliwość społeczna 
związana z państwem dobrobytu, równowaga 
społeczna, idee związane z religią oraz z 
koncepcją państwa nastawionego na siłę militarną. 
Idee te mogą się ze sobą łączyć, ale przede 
wszystkim szybko się zmieniają – zaznaczył prelegent. 

Jarosław Kaczyński podkreślił, że rozwój zależy od 
przedsiębiorców:

- Pierwszy problem to problem inwestycji, który 
wiąże się z ryzykiem. W Polsce skłonność do 
inwestowania jest niewielka. Druga kwestia to 
problem innowacji. To główne zobowiązania 
wynikające ze zobowiązania moralnego wobec 
wspólnoty – zakończył były premier.



Państwo jest jednością
MATEUSZ MORAWIECKI - WICEPREMIER, MINISTER 

  ROZWOJU I FINANSÓW

Wicepremier Mateusz Morawiecki w swoim 
wystąpieniu zaznaczył, że Polska jest pewnego rodzaju 
ewenementem w skali światowej, ponieważ w politykę 
jej rozwoju gospodarczego wpisał się Kościół. 
– Stworzyliśmy budżet nadziei. Nadziei nie da 
się zdelegitymizować. Nasi przeciwnicy 
polityczni próbowali to zrobić, ale nie zrobią 
tego, ponieważ nadzieja jest tym, co właśnie 
niesie nas w przyszłość. Te ważne elementy 
rozwoju gospodarczego, które dzisiaj zostały 
wymienione […] składają się na układankę 
pt. „Chcemy tworzyć zupełnie nowy model” i 
tworzymy. Stworzyliśmy zupełnie nowy model 
rozwoju gospodarczego w Polsce. To właśnie 
tym różnym komentatorom naokoło, tym 
różnym „jajogłowym” ekonomistom nie 
mieści się w głowie – wskazywał Mateusz 
Morawiecki.
Prelegent pokreślił, że jeżeli gospodarka rozwija się 
nierównomiernie, to nie ma szansy na sukces. 
Wspomniał też, że kluczową sprawą w dbaniu o 
prawidłowy rozwój ekonomiczny państwa jest 

doprowadzenie do bardziej zrównoważonego 
wzrostu gospodarczego. Jest to możliwe dzięki 
przeznaczeniu części budżetu na te powiaty i gminy, 
które najbardziej potrzebują pomocy i wsparcia 
finansowego.
- Problem Polski A i Polski B to nie jest tylko 
nasz problem. Wielka Brytania przyjęła 
strategię rozwoju przemysłowego. I tak długo, 
jak zostawiamy 3/4 Polski na pastwę 
krwiożerczego kapitalizmu, tak długo 
b ę d z i e m y m i e l i r o ż n e g o r o d z a j u 
n i e s p o d z i a n k i , r ó w n i e ż w r oz w o j u 
gospodarczym i społecznym. Stawiamy więc 
na rewolucję solidarnościową, która może 
stworzyć rozwój zrównoważony – powiedział 
Mateusz Morawiecki. 
Minister zaznaczył, że państwo polskie jest jednością, a 
Biały Orzeł nie pofrunie, jeżeli nie będzie 
miał dwóch skrzydeł. „Ojczyzna to wielki, 
zbiorowy obowiązek” – zakończył wicepremier, 
odwołując się do utworu Cypriana Norwida. 
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Henryk Kowalczyk, członek Rady Ministrów, w swoim 
wykładzie „Budowa majątku narodowego przez Spółki 
Skarbu Państwa” omówił konieczność wspierania 
spółek państwowych  w celu zwiększenia wpływów do 
majątku narodowego. 

- Spółki Skarbu Państwa odgrywają znaczącą 
rolę w budowaniu Skarbu Państwa, kiedy są 
naturalnym monopolistą na rynku – podkreślił w 
swoim wystąpieniu minister.

Dochód wypływający z działalności spółek Skarbu 
Państwa ma znaczący wpływ na aktualny stan majątku 
narodowego. Realizowanie monopolu rynkowego jest 
najważniejszym celem tych spó łek. Prelegent 
opowiedzia ł o negatywnych skutkach okresu 
intensywnej reprywatyzacji, jaka miała miejsce w latach 
90. 

Henryk Kowalczyk zwrócił uwagę na fakt, iż w tym 
czasie prywatyzowano naturalne monopole, które tego 
nie wymagały. Podał także przykład nieprzemyślanej 
prywatyzacji – sprzedaż polskiej telekomunikacji. 
Niezwykle bolesna dla polskiego rolnictwa okazała się z 
kolei prywatyzacja sektora spożywczego – w 
przypadku nadprodukcji brakuje rynku zbytu, a 
oferowane ceny są skandalicznie niskie i uwłaczają 
ciężkiej pracy rolnika. 

Taka polityka była kontynuowana przez poprzedni rząd:

- Kiedy popatrzymy na analizę budżetu 
państwa, to mimo wpływów z prywatyzacji 
zadłużenie państwa systematycznie rosło, 
zbliżając się do biliona złotych w 2015 roku – 
usłyszeliśmy podczas wykładu.

W dalszej części wystąpienia minister przedstawił nową 
politykę odbudowy Skarbu Państwa:

- Będziemy nie sprzedawać, ale odbudowywać 
ten majątek – zakomunikował minister Henryk 
Kowalczyk.

Obecny rząd zadeklarował zahamowanie procesu 
prywatyzacji. Prelegent zwrócił uwagę na konieczność 
zmniejszenia obciążeń dywidendowych, odkupienia 
majątku, odbudowę sektora stoczniowego oraz 
zastosowanie nowego modelu zarządzania spółkami 
Skarbu Państwa.

Plan repolonizacji jest sukcesywnie wdrażany przez 
rząd Beaty Szydło, jednak potrzeba czasu, aby działania 
przyniosły wyraźny wzrost ekonomiczny: 

- Jest to długa droga i jeszcze wiele wyzwań 
przed nami […]. Potrzeba uczciwych ludzi w 
zarządzaniu i funkcjonowaniu Skarbu Państwa 
– przyznał Henryk Kowalczyk.

HENRYK KOWALCZYK – MINISTER, 
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU 

STAŁEGO RADY MINISTRÓW

Szansa dla gospodarki
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PAŃSTWO DLA  
WSZYSTKICH

– To tutaj w Radiu Maryja, ojcowie 
najlepiej wiedzą, ile krytyki, ile różnego 

rodzaju także jadu jest wylewanych tylko 
dlatego, że przez ostatnie lata 

podnoszone były tematy dotyczące życia 
społecznego, życia gospodarczego, a także 

tego politycznego, rozumianego, jako 
troska o dobro nas wszystkich. Dlaczego, 
tak bardzo Kościół jest też krytykowany, 
że miesza się w te sprawy. A no dlatego, 
że mniej niż inne organizacje społeczne 

ma możliwość głosić swoją naukę 
niekoniecznie korzystając z 

dotychczasowych środków masowego 
przekazu, i dziś dopiero widzimy, że udaje 

się ten monopol przekazu powoli, ale 
skutecznie rozbijać.

Wiceprezes PZU Andrzej Jaworski przedstawi ł 
stanowisko badaczy zajmujących się ekonomią. Sprowadza 
się ono do trzech teorii. Pierwsza z nich głosi, że 
ekonomia i porządek moralny to dwie zupełnie sprzeczne 
dyrektywy działania, a stosowanie się do ich reguł 
moralnych może jedynie utrudniać przedsiębiorcom 
realizowanie misji. Według drugiej, teorie nie współgrają, 
co w konsekwencji prowadzi do tego, że każdy 
przedsiębiorca może robić, co tylko chce. Trzecia teoria 
głosi zaś, że zarówno gospodarka, jak i wartości moralne 
są od siebie zależne. Prelegent zaznaczył, że ostatni pogląd 
powinien być fundamentem działania przedsiębiorców. 
Badania dowodzą jednak, iż o wiele częściej stosowana 
jest teoria pierwsza. Andrzej Jaworski  stwierdził przy tym, 
że właśnie ten stan rzeczy jest przyczyną pojawienia się 
korupcji, marnotrawstwa oraz tego, co w spółkach 
nazywa się konfliktem społecznym i kryzysem w 
zarządzaniu kadrami.  
Prelegent stwierdził, że Kościół nigdy nie stronił od 
tematów trudnych, gospodarczych i ekonomicznych. 
Wiceprezes PZU odwołał się w tym miejscu do encykliki  
Leona XIII Rerum Novarum z 15 maja 1891 r., która była 
swoistym kamieniem milowym w relacji Kościół – 
gospodarka. To do niej nawiązywali w swoich 
dokumentach i nauczaniu Pius XI oraz Jan Paweł II. 
Gość konferencji wspomnia ł także o zmar łym 
Prezydencie RP Lechu Kaczyńskim, który uważał, że 
ekonomiści nie mogą nie zauważać kosztów życia 
społecznego i przechodzić nad nimi do porządku 
dziennego – państwo nie jest dla elit, ale dla wszystkich 
ludzi. 
W swoim podsumowaniu Andrzej Jaworski zaznaczył, że 
pomiędzy ekonomią a porządkiem moralnym musi 
zachodzić interakcja, a w ekonomii należy najpierw 
zauważyć człowieka.

ANDRZEJ JAWORSKI - 
WICEPREZES PZU S.A.
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Wojciech Jasiński zaznaczył, że wolność gospodarczą może 
zapewnić tylko silne państwo:

- Państwo, jak mówił śp. Prezydent Lech Kaczyński, nie 
boi się silnych, chce pomagać słabym i jest dobrym 
organizatorem życia wspólnoty - powiedział prezes PKN 
ORLEN.

Wskaza ł też , że państwo, które chce reprezentować 
społeczeństwo musi być państwem bogatym i zasobnym. Dodał, 
że społeczeństwo musi wytworzyć silną przedsiębiorczość.

Prelegent podkreślił, że duże firmy są ważne ze względu na skalę 
swojej produkcji. Zaznaczył też, że są one zleceniodawcami dla 
innych przedsiębiorców, przyczyniają się do wzrostu zatrudnienia 
w całych regionach oraz  są dużymi płatnikami podatków.

- Dobra gospodarka w dużej skali może funkcjonować 
tam, gdzie są silne i duże przedsiębiorstwa, gdzie 
przedsiębiorstwa korzystają z tego, że świadczą, 
wykonują pracę,  swoje zadania dobrze i wzajemnie.  
To świadczenie służy rządowi – mówił Wojciech Jasiński.

Prezes Zarządu PKN Orlen zaznaczył, że potrzebujemy inwestycji 
z zewnątrz i musimy wychodzić na zewnątrz:

- Żeby wziąć udział w tej międzynarodowej konkurencji 
gospodarczej. Wszak jeśli chcemy mieć godne dla siebie 
miejsce w rodzinie narodów europejskich i w świecie, 
musimy tę rywalizację podjąć - stwierdził Wojciech Jasiński.

WOJCIECH JASIŃSKI
- PREZES PKN ORLEN

Silna przedsiębiorczość

Prelegent zaznaczył, że to z gospodarki „pochodzi paliwo 
dla naszego państwa”: programów społecznych, 
modernizacji armii i innych dziedzin. Dodał, że nie ma 
silnej nauki, kultury i sportu bez silnej gospodarki. 
Jesteśmy za nią odpowiedzialni. Prelegent podkreślił,                                 
że przewagę buduje się na silnych stronach państwa: 

- P a ń s t w o j e s t o r g a n i z m e m n a t y l e 
skomplikowanym, że jeżeli nie ma planu, nie ma 
strategii, to nie sposób osiągnąć założone cele. 
Polska po wielu latach ma w końcu taki plan, 
ma strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju 
– zaznaczył prezes.

Zbigniew Jagiełło powiedział, że  przedsiębiorcy i 
menadżerowie powinni korzystać z tych planów. Wskazał, 
iż jednym z przesłań tej strategii jest myśl: „pracować 
musisz w pocie swego czo ła, a nie w pocie 
dłoni” (parafraza przesłania Cypriana Norwida). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Prelegent dodał, że, Polacy dużo pracują – dużo więcej niż 
w innych krajach –  ale jest to „praca dłoni”.

Prezes Zarządu PKO BP wskazał kilka wyzwań z zakresu 
działalności polskich przedsiębiorców. Zbigniew Jagiełło 
powiedzia ł , że polskie firmy są ma łe i s łabo 
umiędzynarodowione, co znaczy, że mają tzw. słabą 
penetrację na zagraniczne rynki. Na końcu podkreślił, że 
w kraju mamy do czynienia z niską innowacyjnością 
przedsiębiorstw.

Gość konferencji oświadczył, iż nie chce konkurować w 
Polsce niskimi płacami: 

- Kapitał miejscowy we wszystkich zamożnych 
krajach kontroluje miejscowy sektor finansowy- 
powiedział Zbigniew Jagiełło. 

Pre legent zaznaczy ł też , że menadżerowie i 
przedsiębiorcy muszą myśleć w skali globalnej i mogą 
dzielić się tą wiedzę z firmami mniejszymi. Tylko w takim 
systemie można budować innowacyjność.

- Kolejne generacje Polaków: my, nasi ojcowie, 
dziadowie i pradziadowie marzyli o Polsce która 
jest Polską wielką, zamożną, sprawiedliwą, 
dumną. Taki kraj chcemy budować, jednym z 
jego ważniejszych fundamentów jest silna 
gospodarka – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes 
Zarządu PKO BP.

Wspierać przedsiębiorców

ZBIGNIEW JAGIEŁŁO -
Prezes PKO BP
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ANNA MILEWSKA
- WICEPREZES ZARZĄDU BOŚ

Ponadto wiceprezes Anna Milewska akcentowała, że ekologia kształtuje 
i wpływa na zrównoważony rozwój gospodarczy, który opiera się na 
trzech filarach: zysku, ludziach i domu. Należy dbać o to, by były one 
rozwijane w sposób harmonijny. 

W swoim wykładzie prelegentka odwołała się również do słów św. Jana 
Pawła II oraz papieża Franciszka:

- To w rodzinie zaczyna się myślenie o zrównoważonym 
rozwoju. Wspieranie rodziny jest kluczowym działaniem 
budowania trwałych podstaw świadomej odpowiedzialności 
za wszystkie działania jednostki w otoczeniu, również te 
wykonywane w ramach obowiązków zawodowych. Kolejnym 
równie istotnym elementem jest edukacja – zaznaczyła Anna 
Milewska. 

Anna Milewska dodała, że w Polsce nastał czas, gdy polityka skupiona 
jest wokół dobra środowiska, a co za tym idzie – dobra 
wspólnotowego.

W wykładzie poruszony został również temat udziału polskich 
przedsiębiorców, przede wszystkim tych małych, we wzroście 
gospodarczym i wdrażaniu nowych technologii. Najnowsze rozwiązania 
są ściśle związane ze wzrostem świadomości ekologicznej: 

- To nie ekologia jest barierą w rozwoju przedsiębiorstw, to 
brak kapitału stanowi tę istotną barierę. Bank Ochrony 
Środowiska zaprasza do współpracy w oparciu o 
doświadczenie i wiedzę oraz umowy międzynarodowe i 
krajowe – zakończyła wiceprezes.

Ekologia 
to nauka o domu

Anna Milewska, wiceprezes Zarządu Banku Ochrony 
Środowiska, rozpoczęła swoje wystąpienie od 
podkreślenia, z czym kojarzona jest ekologia:

- Głównie z przeszkodą, wyśrubowanymi 
normami emi sy jnymi , dodatkowymi 
obowiązkami sprawozdawczymi, drogą przez 
mękę w uzy skan iu op in i i i dec yz j i 
środowiskowej. Atmosfera ta podgrzewana 
jest przez radykalnych aktywistów, którzy 
sami siebie zwą ekologami, a z ekologią nie 
mają w gruncie rzeczy nic wspólnego - 
powiedziała Anna Milewska.

Następnie prelegentka wyjaśniła, czym naprawdę jest 
ekologia:

- Ekologia to nauka o domu, czyli moim 
mieście, mojej ojczyźnie i planecie – wskazała 
wiceprezes.

Anna Milewska podkreśliła, że ekologia jest nauką 
jednoczącą różne dziedziny i dyscypliny naukowe, a 
wśród nich geografię, geologię, fizykę, filozofię, 
socjologię, etykę i politykę. Ma je  integrować w imię 
naszego dobra.
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