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IV RP – klęska propagandowego mitu 
 
Dla czysto propagandowych i wyborczych korzyści bracia Kaczyńscy i PiS 
wykreowali mit IV-ej Rzeczypospolitej. W tym celu konsekwentnie, wspólnie z 
Samoobroną I LPR, zohydzali i zohydzają dotychczasowe dokonania i ludzi, których 
ciężka i kompetentna praca przyniosła Polsce wiele sukcesów. Jednocześnie korzystają 
z tego dorobku pełnymi garściami. Trudno o bardziej cyniczne i obłudne zachowanie. 
Przypomnijmy zatem kilka prawd oczywistych i nie pozwólmy rządzącemu dziś 
Polską triumwiratowi na zakłamywanie najnowszej historii: 

• Żyjemy w wolnym kraju, gdzie przyszłość zależy od nas, wszelkie wolności i 
prawa gwarantowane są przez Konstytucję, a niezależny od jakiejkolwiek 
władzy Trybunał stoi na straży naszych swobód i naszej godności.  

• Jesteśmy w europejskiej przestrzeni wartości nie tylko duchem, ale i 
instytucjonalnie. Upadają sztucznie utworzone bariery.  

• Żyjemy w Europie socjalnej, dążącej do pogodzenia konkurencyjności 
gospodarki z godnością każdego człowieka. 

• Jesteśmy w NATO. Wspólnie z innymi uczestnikami tego sojuszu chronimy 
nasze wartości. 

• Zbudowaliśmy zręby państwa demokratycznego, uchwaliliśmy dobrą 
konstytucję w klimacie narodowej zgody, w niespotykanym wcześniej tempie 
edukujemy się. 

• Naprawiamy gospodarkę. Zaczynaliśmy od 10 miliardów dolarów eksportu, w 
2/3 na niewymagające rynki RWPG, dziś eksportujemy za 70 miliardów, z 
czego 2/3 do Unii Europejskiej. Sprzedawaliśmy głównie surowce, dziś 
eksportujemy coraz więcej towarów wysoko przetworzonych. Stało się to  
możliwe, bo prawie czterokrotnie zwiększyliśmy wydajność pracy, a w efekcie    
konkurencyjność naszej gospodarki. 

• Radykalnie wzrosła liczba wodociągów, sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni 
ścieków. Znacząco zmniejszyliśmy zanieczyszczenie środowiska naturalnego. 

• Dokonaliśmy wielkiego cywilizacyjnego skoku. Większość Polaków żyje lepiej 
niż kilkanaście lat wcześniej. Najbardziej krzykliwy „obrońca” ubogich 
Polaków dorobił się w tym czasie pięknego domu, kilkusethektarowego 
gospodarstwa z bizonami i strusiami i stać go na wizyty w najdroższych 
sklepach. 

• Żyjemy w pokoju. Zewnętrznym i wewnętrznym.  
 
Tych osiągnięć kilkudziesięciu milionów Polaków nikt nam nie zabierze ani 
nie zakrzyczy! 
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Nic w życiu nie jest idealne. Oprócz blasków są i cienie. Socjaldemokracja Polska 
nigdy ich nie ukrywała: 

• Nienotowany dotychczas w polskiej historii postęp technologiczny i wzrost 
wydajności pracy okupiony został wysoką ceną bezrobocia. Częste są 
przypadki naruszania kodeksu pracy przez pracodawców.  

• Niedostateczny jest szacunek i wsparcie dla przedsiębiorczości. Brak 
właściwej ochrony obrotu gospodarczego.  

• Rozkwitła  korupcja, upartyjnianie wszelkiej działalności publicznej zabija 
sens obywatelskiego zaangażowania w sprawy Kraju. 

• Nasza demokracja jest płytka. Wiele milionów rodaków pozostaje poza 
rynkiem i polityką. Nierówno i niesprawiedliwie rozkładają się korzyści 
ustrojowych przemian.  

• . Coraz gorzej się rządzimy. Zanika debata publiczna, postępuje brutalizacja 
jej języka. Coraz częściej krzyczymy na siebie zamiast ze sobą rozmawiać. 
Ujawniają się pokusy autorytarne i antydemokratyczne. 

 
 
Polska potrzebuje rzeczywistej zmiany. 

 
 Jesteśmy w punkcie historycznie zwrotnym. Albo naprawimy co trzeba i pójdziemy 
dalej, albo niszcząc dotychczasowe osiągnięcia zepchnięci zostaniemy w koleiny 
społecznej i gospodarczej stagnacji. 

• Potrzebujemy kreatywności, otwarcia na innowacje, odwagi, wizji celu, 
zrozumienia rzeczywistych potrzeb milionów ludzi.  

• Potrzebujemy inwestycji w ludzi, w ich wiedzę, w kulturę i naukę, w 
wynalazczość. Potrzebujemy zainteresowania przyszłością. Potrzebujemy 
otwartości na świat i wyzbycia się wszelkich kompleksów. 

• Potrzebujemy poważnej debaty publicznej nad sposobami rozwiązywania 
głównych polskich problemów, wolnej od demagogii, poniżania inaczej 
myślących, szanującej autorytety, nacechowanej wolą poszukiwania 
kompromisu. 

• I wreszcie warunek spełnienia tych oczekiwań: potrzebujemy partii 
politycznych wolnych od nepotyzmu, kumoterstwa, prywaty i 
zaczadzonych ideologów, partii traktujących politykę i sprawowanie 
władzy jako służbę publiczną, a nie okazję do urządzania siebie i innych. 

 
Hasło IV RP to pretekst do „skoku na państwo” i ideologicznej indoktrynacji. 

 
Na tym tle bije wręcz po oczach fałsz obecnej ekipy, która pod hasłami odnowy 
moralnej niszczy dorobek milionów Polaków: podkopuje podstawy demokratycznego 
państwa prawnego, zawłaszcza państwo, promuje i nagradza niekompetencję, szerzy 
nieufność i nietolerancję, narusza prawa obywatelskie. 
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Prawo i Sprawiedliwość wspomagane przez tych, którzy niczego jeszcze nie zrobili, 
bo nie potrafią nic dobrego zrobić, którzy nie rządzili, bo nie potrafili niczego  
sensownego Polakom zaproponować, wściekle atakuje dorobek Polski, czyniąc z 
zapowiadanej IV RP nową formę własności: państwo braci Kaczyńskich, Leppera i 
Giertycha pod patronatem ojca Rydzyka.  
Nie ma na to naszej zgody! 
Polsce potrzebny jest szacunek dla dotychczasowych osiągnięć, dla autorytetów, dla 
wielkiej pracy milionów ludzi, którzy w błyskawicznym tempie potrafili zbudować 
zręby demokratycznego państwa prawnego i fundamenty wolnej przedsiębiorczości.  
Polsce potrzebna jest refleksja nad popełnionymi błędami i wielki, zorganizowany 
wysiłek dla ich naprawy. 
Burzeniem wszystkiego, co wokół, nowej wartości się nie zbuduje. Dzieleniem  
wszystkich, których można podzielić nowej energii się nie wyzwoli. 
 Po kilku miesiącach funkcjonowania nowej władzy widać wyraźnie , jak 
systematycznie przekształca się ona w cyniczny i pozbawiony zasad układ. Miała 
być moralna rewolucja – jest niemoralna ewolucja. 
 

*  *  * 
 
Polsce potrzebna jest rzeczywista alternatywa polityczna. Jej platforma powinna 
być możliwie szeroka.  
W obliczu zagrożenia nacjonalizmem i ksenofobią, wobec narastającej nietolerancji i 
dulszczyzny, Socjaldemokracja Polska niezmiennie przekonuje i zabiega o 
utworzenie szerokiego frontu sił demokratycznych, świadomych, że pożywką 
populistów, nacjonalistów, wszelkiej maści demagogów jest wykluczenie i brak pracy 
a ich przeciwnikiem wiedza i współuczestnictwo, prawo i solidarność, godność i 
sprawiedliwość. 
Polska potrzebuje rzeczywistej zmiany, z szacunkiem dla dotychczasowych dokonań, 
cierpliwej i konsekwentnej naprawy popełnionych błędów. Potrzebne jest nam 
budowanie a nie rozwalanie. Praca a nie igrzyska. Rozum a nie demagogia. 
Demokracja i Rozwój, a nie P(odejrzliwość) i S(trach). 
 


