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Autor Newsweeka relacjonowa³ wyniki badañ
CBOS, wyra�nie sympatyzuj¹c z klas¹ ludzi
bogatych. �Znienawidzili�my polskich krezusów,
znienawidzili�my polski kapitalizm, znienawidzi-
li�my nasz kraj� - pisa³. �Nawet uczciwie zaro-
biony w Polsce maj¹tek gorzko smakuje. Znam
wielu inwestorów, którzy z powodu z³ej aury,
otaczaj¹cej zamo¿nych, zrezygnowali z dzia³al-
no�ci w Polsce i przenie�li siê za granicê (...)
Bogaci, nawet je¿eli wykorzystuj¹ luki w prze-
pisach, by zmniejszyæ podatki, i tak p³ac¹ gigan-
tyczne sumy. 35 proc. wp³ywów z PIT pocho-
dzi od 1 proc. obywateli, p³ac¹cych najwy¿sz¹
stawkê.�
Ten pochlebny w gruncie rzeczy dla bogatych
biznesmenów tekst wywo³a³ ... ich w�ciek³o�æ.
Mieli pretensjê g³ównie za zamieszczona, obok
artyku³u �listê znienawidzonych�, sporz¹dzon¹
w oparciu o badania Agencji Badañ Rynku
SESTA. Charakteryzuj¹c najbogatszych Polaków,
badani u¿ywali sformu³owañ: uk³ady, znajomo-
�ci, korupcja, snobizm, krêtactwo; rzadziej:

ciê¿ka praca, szczê�cie, kwalifikacje. Bogaci
obrazili siê na Newsweek i zagrozili mu proce-
sem. No có¿, zawsze tak by³o, ¿e goniec przy-
nosz¹cy z³e wie�ci ryzykuje g³ow¹.
Czarny obraz 
przedsiêbiorców
Tymczasem negatywny odbiór ludzi przedsiê-
biorczych powinien byæ dla �rodowiska biznesu
sygna³em ostrzegawczym. Przeprowadzone
przez Instytut Spraw Publicznych badania
potwierdzaj¹, ¿e przeciêtny cz³owiek nie ma
�wiadomo�ci tego, jaka odpowiedzialno�æ, jakie
zadania i jakie ryzyko spoczywaj¹ na biznesie.
Natomiast wyniki sonda¿u CBOS-u z 2000
roku �Opinie o uczciwo�ci i rzetelno�ci zawo-
dowej� pokazuj¹, ¿e dla przeciêtnego Polaka
biznesmen to osoba zamo¿na (tak twierdzi
73 proc. badanych), oszczêdna (63 proc.), nie-
maj¹ca czasu dla siebie i przyjació³ (60 proc.),
troszcz¹ca siê tylko o siebie (55 proc.), raczej
nieprzestrzegaj¹ca prawa (48 proc.), uwa¿aj¹ca
siê za kogo� lepszego ni¿ inni (58 proc.) i che³-
pi¹ca siê swoimi pieniêdzmi (42 proc.). Bizne-
smen jest wiêc dla opinii publicznej osob¹ ma³o
sympatyczn¹, s³abo kooperuj¹c¹ ze spo³eczeñ-
stwem, egoistyczn¹. Ten wizerunek jest lepszy
w oczach osób, maj¹cych wy¿sze wykszta³cenie,
m³odszych, zwi¹zanych z prywatnym biznesem.
Zdecydowanie gorszy w oczach ludzi starszych,
emerytów, uwa¿aj¹cych siebie za przegranych
w procesie transformacji.
Badania presti¿u poszczególnych zawodów,
przeprowadzone w 1999 roku przez CBOS,
pokaza³y, ¿e prywatni przedsiêbiorcy ciesz¹ siê
�rednim szacunkiem spo³ecznym. Wy¿ej w hie-
rarchii znajduj¹ siê zawody typowo inteligenc-
kie, takie jak: profesor uniwersytetu, lekarz,
nauczyciel, sêdzia, oraz zawody kojarz¹ce siê
z wykonywaniem odpowiedzialnej, spo³ecznie
u¿ytecznej pracy, takie jak: górnik, in¿ynier,
dyrektor fabryki oraz oficer i policjant. Wpraw-
dzie wielcy przedsiêbiorcy s¹ do�æ powa¿ani
(co nie znaczy, ¿e doceniani lub lubiani), lecz
drobni � na przyk³ad w³a�ciciele ma³ego sklepiku
� s¹ na samym dnie drabiny presti¿u zawodo-
wego, tu¿ przed niewykwalifikowanym robotni-

Mit polskiego 
oligarchy
W marcu 2004 roku w Newsweeku
ukaza³ siê artyku³ �Bogacze na stos�,
którego autor, Stanis³aw Zunderlicht,
przedstawia³ wyniki cyklicznych badañ
CBOS: �Bogactwo i ludzie bogaci 
w opiniach Polaków�. Badania poka-
za³y niepokoj¹cy spadek zaufania 
do ludzi bogatych (g³ównie biznesme-
nów i mened¿erów wielkich spó³ek) 
i dominuj¹ce w spo³eczeñstwie prze-
konanie, ¿e w Polce sukces materialny
mo¿na osi¹gn¹æ, niemal wy³¹cznie
dzia³aj¹c nieuczciwie, nieetycznie 
lub co najwy¿ej � dziêki nieprawdo-
podobnemu szczê�ciu.
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kiem budowlanym oraz dzia³aczem partii politycznej. W�ród badanych
Polaków mo¿na te¿ dostrzec niechêæ wobec perspektywy zatrudnienia
w prywatnej firmie i wyra�ne preferencje dla pañstwowych lub spó³-
dzielczych zak³adów pracy (tylko 6 proc. respondentów uzna³o za atrak-
cyjn¹ perspektywê zatrudnienia w firmie prywatnej). Ogólna ocena rela-
cji pracodawców prywatnych z pracownikami jest zdecydowanie nega-
tywna. Przewa¿aj¹ opinie wskazuj¹ce na ³amanie prawa, niewyp³acanie
nale¿nych �wiadczeñ i z³y klimat stosunków pracy.
Negatywny lub co najmniej nie satysfakcjonuj¹cy wizerunek bogatych
przedsiêbiorców w oczach opinii publicznej ma trzy powi¹zane ze sob¹
przyczyny:
- wynika z zazdro�ci tych, którym wiedzie siê gorzej,
- jest wynikiem kreacji mediów,
- maj¹tek najbogatszych Polaków kojarzony jest z transakcjami pomiê-
dzy pañstwem, a prywatnym biznesem.
Polacy czuj¹ siê zawiedzeni zachodz¹c¹ od 15 lat transformacj¹ ustro-
jow¹. Przyczyny tego subiektywnego odczucia s¹ z³o¿one. Stosowane
coraz czê�ciej w ekonomii metody psychologiczne pokazuj¹, ¿e cz³owiek
przywi¹zuje znacznie wiêksz¹ wagê do warto�ci utraconych ni¿ zyska-
nych. Nawet ci, którzy na przemianach obiektywnie zyskali, jednocze-

�nie co� stracili i uwa¿aj¹, ¿e bilans przemian jest ujemny. Polacy oka-
zuj¹ siê podatni na populistyczn¹ propagandê, wykazuj¹c¹, ¿e bogactwo
nielicznych jest pochodn¹ �nêdzy� mas. Nawet zwolennicy rynku opo-
wiadaj¹ siê za tym, by ludziom najlepiej zarabiaj¹cym ograniczaæ dochody.
Postulat ów popar³o ponad 70 proc. ankietowanych przez Instytut Spraw
Publicznych. Najbardziej zdecydowanie uczynili to, co zrozumia³e, eme-
ryci, renci�ci i bezrobotni � ale w�ród zwolenników reglamentacji p³ac
znalaz³a siê tak¿e... po³owa biznesmenów, zw³aszcza drobnych.
W badaniach CBOS tylko 19 proc. respondentów uwa¿a, ¿e prywaty-
zacja by³a dla Polski korzystna (w badaniach ISP prowadzonych w�ród
respondentów do 64. roku ¿ycia uwa¿a tak 29 proc.). Tylko 14 proc.
przyznaje, ¿e skorzysta³o na niej osobi�cie. Kto zatem zyska³? Cwaniacy
i kombinatorzy (48 proc. odpowiedzi), urzêdnicy odpowiedzialni za prze-
kszta³cenia i kapita³ zagraniczny. A kto straci³? Jak mo¿na siê by³o spo-
dziewaæ, wiêkszo�æ ankietowanych wskaza³a polsk¹ gospodarkê i ogó³
obywateli.
Niechêæ do wielkich kapitalistów nie jest u Polaków regu³¹. Od 15 lat
wybory do Senatu wygrywa w swym regionie Henryk Stok³osa � w³a-
�ciciel ma³ego imperium miêsnego. Spor¹ popularno�ci¹ cieszy siê Roman
Kluska � dawny za³o¿yciel Optimusa. W niektórych badaniach wymie-
niany jest jako kandydat w wyborach prezydenckich. W prasie pojawiaj¹
siê niemal wy³¹cznie pozytywne artyku³y o biznesmenach, którzy od
podstaw budowali swoje firmy: Januszu Palikocie, Leszku Czarneckim,
Krzysztofie Pawiñskim, prezesie Grupy Maspex czy zmar³ym niedawno

Wspo³ecznej �wiadomo�ci idea przed-
siêbiorczo�ci, jako fundament wol-

no�ci i bogactwa najbardziej rozwiniêtych
narodów �wiata, zbyt czêsto przegrywa
pojedynek z populizmem i demagogi¹.
Doniesienia medialne tworz¹ obraz polskich
przedsiêbiorców jako bezwzglêdnych, nie-
uczciwych krwiopijców oraz g³ównych
bohaterów afer finansowych. Z jednej
strony spo³eczeñstwo oczekuje od biznesu
wiêkszego wp³ywu na politykê, rozwój
gospodarczy kraju i jako�æ prawa, z drugiej
� nie darzy przedsiêbiorców zaufaniem.
Z takim klimatem musi zmierzyæ siê Polska
Konfederacja Pracodawców Prywatnych
(PKPP) Lewiatan. Na pocz¹tku 2005 roku
rusza pod jej egid¹ spo³eczna kampania
�Przedsiêbiorcy�, realizowana wspólnie
z organizacjami pozarz¹dowymi oraz insty-
tucjami publicznymi w ramach Spo³ecznego
Porozumienia Partnerów. Celem kampanii
jest budowa pozytywnego wizerunku przed-
siêbiorców oraz promocja idei i praktyk
spo³ecznej odpowiedzialno�ci biznesu w�ród
ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw. Strategia
kampanii opiera siê na analizie istniej¹cych
ju¿ raportów i opracowañ oraz aktualnie
prowadzonych badaniach w obszarach:

rola i wizerunek pracodawcy w spo³e-
czeñstwie,

inicjatywy spo³eczne, aktywno�æ publiczna
przedsiêbiorców.
Grupami docelowymi 
kampanii s¹:

m³odzie¿ � najbardziej otwarta na komu-
nikaty zwi¹zane z przysz³o�ci¹, szansami
i przedsiêbiorczo�ci¹,

osoby z wykszta³ceniem �rednim
i wy¿szym � o wy¿szym od przeciêtnego
statusie spo³eczno-ekonomicznym,

mali i �redni przedsiêbiorcy.
W�ród dzia³añ w ramach kampanii odbêdzie
siê szereg wydarzeñ: konferencji, semina-
riów i konkursów.
Miêdzy innymi, bardzo wa¿nym punktem
bêdzie g³os przedsiêbiorców w debacie nad
Narodowym Planem Rozwoju (NPR) na lata
2007-2013 � kompleksowym programem
rozwoju spo³eczno-gospodarczego Polski.
Planowany jest cykl konferencji regional-
nych, których tematyka obejmie do�wiad-
czenia polskich firm po roku funkcjonowa-
nia na jednolitym rynku, postulatów �rodo-
wiska biznesowego i oko³o-biznesowego do
za³o¿eñ, priorytetów i dzia³añ. W ramach
NPR przedstawione zostan¹ tak¿e propo-

Polacy okazuj¹ siê podatni na populi-

styczn¹ propagandê, wykazuj¹c¹, 

¿e bogactwo nielicznych jest pochodn¹

�nêdzy� mas

W prasie pojawiaj¹ siê niemal wy³¹cznie

pozytywne artyku³y o biznesmenach,

którzy od podstaw budowali swoje firmy
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Jan Kulczyk � 1.514 publikacji

Aktywno�æ tytu³ów prasowych z uwzglêdnieniem 
kontekstu publikacji nt. Jana Kulczyka
Businessman Magazine

Profit
Business Week

Przekrój
Newsweek Polska

Polityka
Wprost

Nasz Dziennik
Puls Biznesu

Super Express
Fakt

Trybuna
¯ycie

Rzeczpospolita
Gazeta Wyborcza

Ewa Andrzejewska, ¯ycie
Krzysztof Szwa³ek, Business Week

Marcin Ko³odziejczyk, Polityka
Julia Pitera, Fakt

Daniel Passent, Polityka
Kazimierz Krupa, Puls Biznesu

Agata Nowakowska, Gazeta Wyborcza
Pawe³ Janas, Puls Biznesu

Micha³ Majewski, Rzeczpospolita
Grzegorz Cydejko, ¯ycie

Agnieszka Berger, Puls Biznesu
Bronis³aw Wildstein - Rzeczpospolita

Piotr Zaremba, Newsweek Polska
Jacek Zalewski, Puls Biznesu

Piotr Najsztub, Przekrój
Agnieszka £akoma, Rzeczpospolita

Maciej Kamiñski, ¯ycie
Maciej Rybiñski, Rzeczpospolita

DOM, Gazeta Wyborcza
Dariusz Malinowski, Gazeta Wyborcza

Miko³aj Wójcik, Nasz Dziennik
Dominika Wielowieyska, Gazeta Wyborcza

Krzysztof Budka, ¯ycie

Najaktywniejsi dziennikarze z uwzglêdnieniem kontekstu 
ich publikacji nt. Jana Kulczyka
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za³o¿ycielu Lucas Banku i Eurobanku � Mariuszu £ukasiewiczu. Wielu biz-
nesmenów jest naturalnymi liderami lokalnych spo³eczno�ci i cieszy siê
ich zaufaniem. Jest zatem przesad¹ twierdzenie, ¿e w Polsce narasta
walka �klasowa� miêdzy bogatymi i biednymi. Ewidentnie natomiast nara-
sta niechêæ do czê�ci �wiata biznesu, w tym kilku przedsiêbiorców, czê-
sto pojawiaj¹cych siê na salonach w³adzy i prowadz¹cych interesy z pañ-
stwem.
Sensacja na pierwsz¹ stronê
Media rz¹dz¹ siê znana zasad¹ � newsem jest informacja nadzwyczajna
� najlepiej o katastrofie, zbrodni, skandalu. Informacja o tym, ¿e wszystko
jest w porz¹dku ma³o kogo interesuje. Szczególnie gazety popularne,
wysokonak³adowe, eksponuj¹ zdarzenia sensacyjne, a walka o rynek miê-
dzy dziennikami, jaka rozgorza³a po ukazaniu siê Faktu, sprawia,
¿e nawet opiniotwórcze gazety nie gardz¹ sensacj¹. By³oby jednak prze-
sad¹ twierdziæ, ¿e gazety �poluj¹� na wielkich biznesmenów, staraj¹c siê
powi¹zaæ ich z ró¿nymi aferami. Przegl¹d prasy z ostatniego roku wska-
zuje, ¿e sylwetki najbardziej znanych polskich przedsiêbiorców � Jana
Kulczyka, Aleksandra Gudzowatego, Ryszarda Krauzego, Romana
Kluski � pojawia³y siê w trzech kontekstach:
- czysto neutralnych
informacji, zwi¹zanych
z firmami przez nich
prowadzonymi (w tym
celuj¹ prasa biznesowa
oraz kolumny ekono-
miczne gazet popular-
nych),
- wydarzeñ towarzyskich
(tu prym wiedzie prasa
kobieca, czy szerzej �
rodzinna, choæ informa-
cji ze �wiata towarzy-
skiego nie brakuje te¿
w prasie popularnej,
- skandali.
Analiza ponad 500 publikacji, zamieszczonych od 1 stycznia do 30 listo-
pada w ogólnopolskich gazetach codziennych (Gazeta Wyborcza, Rzecz-
pospolita, Puls Biznesu, Trybuna, ¯ycie, Fakt, Super Express) oraz tygo-
dnikach i miesiêcznikach (Przekrój, Wprost, Newsweek Polska, Poli-
tyka, Profit, Businessman Magazine oraz Business Week) pokazuje,
¿e przewa¿aj¹ neutralne informacje, nie wp³ywaj¹ce na wizerunek biz-
nesmena. Na 154 publikacje, dotycz¹ce Ryszarda Krauzego, 82 proc.
by³y neutralne, 13 proc. pozytywne, a 8 proc. negatywne. Po³owa z nich
to materia³y biznesowe, w których nie ma oceny biznesmena. W przy-
padku Aleksandra Gudzowatego materia³y neutralne stanowi³y 77 proc.,
negatywne 13, a pozytywne 10. Roman Kluska �zas³u¿y³� na 23 proc.
artyku³ów pozytywnych, tylko 1 proc. negatywnych, a reszta by³a neu-
tralna dla jego wizerunku. Najgorsz¹ prasê mia³ w ostatnich miesi¹cach
Jan Kulczyk � a¿ 53 proc. materia³ów na jego temat by³o negatywnych,
1 proc. pozytywnych, a 46 proc. neutralnych, odnosz¹cych siê g³ównie
do jego dokonañ biznesowych. Patrz¹c wiêc czysto statystycznie, kszta³-
towany przez prasê ogólnopolsk¹ wizerunek czo³owych, polskich biz-
nesmenów nie jest najgorszy. Problem w tym, ¿e materia³y neutralne lub
pozytywne to zwykle niewielkie notatki na kolumnach gospodarczych.
Ot, choæby opis przejêcia Softbanku przez Prokom i wprowadzanie
zmian personalnych i strategicznych pod kontrol¹ Krauzego, organiza-
cja turnieju tenisowego Prokom Open, nowe projekty inwestycyjne firmy

zycje finansowania dzia³alno�ci ze �rodków
Banku �wiatowego oraz praktyk spo³ecznej
odpowiedzialno�ci w strategii firmy.
Jednym z dzia³añ jest organizacja konferen-
cji �Spo³eczne Zaanga¿owanie Biznesu�. Jego
celem jest prezentacja konkretnych propo-
zycji przedsiêbiorców w zakresie zaanga¿o-
wania spo³ecznego oraz zmian w prawie.
Maj¹ one prowadziæ do stworzenia warun-
ków dla powstawania nowych instytucji
po¿ytku publicznego, wspieraj¹cych eduka-
cjê, przedsiêbiorczo�æ i kulturê. Konferen-
cji towarzyszyæ bêd¹ Targi Instytucji Po¿ytku
Publicznego.
Ponadto PKPP inicjuje równie¿ debatê
o wprowadzaniu zbioru dobrych praktyk
do ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw. Pla-
nuje siê dyskusjê o katalogu, zawieraj¹cym
filozofiê i naczelne warto�ci oraz zasady
postêpowania personelu z klientami,
dostawcami i kontrahentami. Kodeks obej-
mie tak¿e najwa¿niejsze obszary �kultury�
przedsiêbiorstwa: rytua³y, system kontroli,
strukturê organizacyjn¹, symbole, opowie-
�ci, za³o¿enia i przekonania, które podzielaj¹
pracownicy firm.
Kampania bêdzie obecna w nastêpuj¹-
cych mediach:

internet � portale ogólnopolskie i m³o-
dzie¿owe, specjalistyczne serwisy bizne-
sowe,

prasa � tygodniki, dzienniki ogólnokra-
jowe oraz niektóre tytu³y lokalne; prasa
m³odzie¿owa i biznesowa,

billbordy � w ograniczonym zakresie,
centra du¿ych miast i uczelnie; dodatkowo
wykorzystanie no�ników na kioskach i przy-
stankach autobusowych.

telewizja � medium kluczowe � kampa-
nia bêdzie pos³ugiwaæ siê argumentacj¹
racjonaln¹ i emocjonaln¹.
Poza tym, organizatorzy kampanii chc¹
korzystaæ z mediów nietypowych takich jak
pocztówki, plakaty w klubach m³odzie¿o-
wych i na uczelniach. 
Koszty kampanii szacuje siê na oko³o
3 mln z³.

Aleksander Gudzowaty

grozi³ mediom procesami,

pisa³ listy otwarte 

i publicznie wyra¿a³

swoje oburzenie 

na media przedstawiaj¹ce

go w z³ym �wietle
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Krauzego, zaanga¿owanie firm Gudzowatego w prywatyzacjê przemys³u
spirytusowego i budowa gazoci¹gu Bernau-Szczecin, sponsoring Festi-
walu Gwiazd w Miêdzyzdrojach przez Jana Kulczyka, zmiany w Radzie
Nadzorczej PKN Orlen i akcjonariatu Telekomunikacji Polskiej.
Nawet je�li artyku³ów negatywnych jest statystycznie mniej, to s¹ one
zwykle lepiej wyeksponowane i czê�ciej dotycz¹ spraw bulwersuj¹cych
opiniê publiczn¹.
Oligarchowie
Polskie media okre�laj¹ niektórych wielkich biznesmenów oligarchami.
Sformu³owanie to od lat stosowane jest wobec wielkich biznesmenów
rosyjskich i ukraiñskich, których maj¹tki zrodzi³y siê w wyniku prywa-
tyzacji, a w gruncie rzeczy zaw³aszczania maj¹tku pozosta³ego po ZSRR.
Oligarchowie trzê�li nie tylko rosyjsk¹ i ukraiñska gospodark¹, lecz tak¿e
mieli potê¿ne wp³ywy polityczne � to oni zadecydowali o ponownym
wyborze na prezydenta Borysa Jelcyna w roku 1996. W jêzyku angiel-
skim odpowiednikiem jest wyraz �tycoon�, który nie ma tak pejora-
tywnego zabarwienia jak �oligarcha�. Nazywanie polskich biznesmenów
oligarchami sugeruje niejasne pochodzenie ich maj¹tków i bliskie zwi¹zki
z politykami. �Teraz mamy now¹ elitê biznesu, bez rodowodu i tradycji,
która musi dopiero zapracowaæ na uznanie swojej �wy¿szo�ci� przez
ogó³� - mówi profesor Henryk Domañski w rozmowie z Micha³em Maty-
sem (Gazeta Wyborcza). �Ale na razie nie zapracowali. Nazywani s¹ oli-
garchami, a najwiêksze ich transakcje wywo³uj¹ zazwyczaj w mediach
lawinê kontrowersji i pytañ, w jaki sposób je za³atwili�.
Najczê�ciej pojêciem �oligarcha� okre�lani s¹ w polskich mediach: Jan
Kulczyk, Aleksander Gudzowaty, Ryszard Krauze i Zygmunt Solorz.
Media nie stosuj¹ tego okre�lenia wobec biznesmenów mniej znanych
oraz tych, którzy postrzegani s¹ jako twórcy du¿ych firm produkcyjnych,
budowanych od podstaw.
�A mo¿e mamy polsk¹ odmianê oligarchy? Przedsiêbiorcy, który zarabia
ogromne pieni¹dze na styku z pañstwem i wywiera ogromny wp³yw
na decyzje ekonomiczne rz¹dz¹cych polityków?� � pyta³ w Przekroju
Piotr Najsztub prezesa Prokomu.
�- Nie, my�lê, ¿e mamy tylko polsk¹ odmianê przedsiêbiorców. A dla
mnie najwa¿niejsze jest, ¿e buduj¹c swoje firmy � a nie przejmuj¹c

je czy kupuj¹c od pañstwa � przez
wszystkie lata p³acê podatki� �
odpowiada Krauze. Wywiad zaty-
tu³owany by³ �Przychodzi oligarcha
do Najsztuba�. 
�Aleksander Gudzowaty, biznes-
men zaliczany do oligarchów zwi¹-
zanych z lewic¹, który na intere-

sach z pañstwem zbi³ fortunê, równie¿ wspar³ finansowo fundacjê
Millera� � pisze Newsweek.
�Oligarchowie� atakowani s¹ przez media najczê�ciej wówczas, gdy zbyt
blisko s¹ �wiata polityków lub gdy staraj¹ siê za³atwiæ z nimi korzystne
transakcje. W latach 2001-2002 najczê�ciej opisywanym i atakowanym
przez media �oligarch¹� by³ prezes Bartimpexu Aleksander Gudzowaty.
Uchodzi³ on wówczas za biznesmena, maj¹cego najwiêkszy wp³yw
na Leszka Millera. Atakowa³ polityków prawicy (zw³aszcza rz¹d Jerzego
Buzka), którzy utrudniali mu sfinalizowanie pewnych transakcji, zw³asz-
cza budowê gazoci¹gu Bernau-Szczecin. Gudzowaty by³ wiêc postrze-
gany jako bliski sojusznik premiera Millera, który z kolei publicznie popie-
ra³ niektóre pomys³y biznesmena. Prezes Bartimpexu dosta³ siê wiêc pod
ostrza³ mediów, nieprzychylnych dla rz¹du SLD. Móg³ za to liczyæ
na pochwa³y gazet zwi¹zanych z lewic¹ � �Trybuny� i �Przegl¹du�, a tak¿e

Kluska po wyj�ciu 

z aresztu prowadzi³

bardzo udan¹ kam-

paniê medialn¹

telewizji publicznej, w której by³ czêstym
go�ciem w latach 2001-2002 i bez pardonu ata-
kowa³ rz¹dy polityków prawicowych.
Ryszard Krauze najczê�ciej atakowany by³ pod
koniec lat 90., a jego firma Prokom obarczana
przez media win¹ za ba³agan w ZUS-ie, dla któ-
rego firma Krauzego stworzy³a system infor-
matyczny. Krauze uwa¿any by³ wówczas za biz-
nesmena maj¹cego doskona³e stosunki z poli-
tykami centroprawicowymi (choæ tak¿e z pre-
zydentem Kwa�niewskim). Jan Kulczyk sta³ siê
negatywnym bohaterem mediów w roku 2004,
gdy zaanga¿owa³ siê w walkê o wp³ywy w sek-
torze naftowym. Jedn¹ z przyczyn niechêci
mediów do Kulczyka s¹ jego polityczne kon-
takty. W roku 2003 zast¹pi³ Aleksandra Gudzo-
watego w roli nieformalnego doradcy Leszka
Millera ds. biznesowych. W opinii mediów
awansowa³ zatem do roli pierwszego oligarchy
III RP.
Wielcy biznesmeni z ró¿nymi efektami starali
siê zmieniæ swój wizerunek. Najwiêksz¹ sku-
teczno�æ osi¹gn¹³ chyba Ryszard Krauze, któ-
rego firma nie atakowa³a gazet nawet wówczas,
gdy pisa³y krytyczne i nie zawsze rzetelne tek-
sty o Prokomie. Uda³o mu siê przekonaæ media
i opiniê publiczn¹, ¿e za ba³agan w ZUS-ie
odpowiedzialno�æ ponosi by³e kierownictwo tej
instytucji oraz zbyt czêsto zmieniaj¹ce siê prze-
pisy prawne. W odró¿nieniu od niego Alek-
sander Gudzowaty grozi³ mediom procesami,
pisa³ listy otwarte i publicznie wyra¿a³ swoje
oburzenie na media przedstawiaj¹ce go w z³ym
�wietle.
Wszyscy kochaj¹ 
skrzywdzonego
Od dwóch lat pozytywnym bohaterem mediów
jest za³o¿yciel firmy Optimus Roman Kluska.
Optimus jest liderem rynku kas fiskalnych oraz
wspó³twórc¹ najwiêkszego polskiego portalu
internetowego Onet.pl. W 2000 r. Kluska, któ-
rego maj¹tek szacuje siê na 250 mln z³, wyco-
fa³ siê z biznesu, sprzedaj¹c akcje za 261,7 mln
z³ konsorcjum BRE Banku i Zbigniewowi Jaku-
basowi. Zaj¹³ siê dzia³alno�ci¹ filantropijn¹, m.in.
przeznaczy³ kilkana�cie milionów z³otych
na rozbudowê sanktuarium w £agiewnikach.
Dotacje na cele ko�cielne sprawi³y, ¿e jest
postrzegany jako katolik o sympatiach prawi-
cowych. W lipcu 2002 r. zatrzyma³o go CB�
pod zarzutem wy³udzania przez Optimusa
podatku VAT. Wyszed³ z aresztu po wp³aceniu
rekordowej kaucji w wysoko�ci 8 mln z³. Prasa
pocz¹tkowo opisywa³a jego zatrzymanie
w tonie neutralnym lub nieprzychylnym dla biz-
nesmena � kolejne wykrycie nadu¿yæ finanso-
wych. Ale Kluska po wyj�ciu z aresztu prowa-
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17styczeñ/luty 2005

Aktywno�æ tytu³ów prasowych z uwzglêdnieniem 
kontekstu publikacji nt. Aleksandra Gudzowatego

Najaktywniejsi dziennikarze z uwzglêdnieniem 
kontekstu ich publikacji nt. Aleksandra Guzowatego

Business Week
Nasz Dziennik

Profit
Przekrój

Super Express
Fakt

Polityka
Trybuna
Wprost

¯ycie
Newsweek

Puls Biznesu
Rzeczpospolita

Gazeta Wyborcza

Adam Grzeszak (Polityka)
AHB (Rzeczpospolita)

D (Gazeta Wyborcza, Przekrój)
Grzegorz Indulski, Micha³ Karnowski (Newsweek)

Jan Osiecki (Business Week)
Julita Pitera (Fakt)

KID (Gazeta Wyborcza)
Krzysztof Budka (¯ycie)

Marek Zieleniewski (Wprost)
Piotr Najsztub (Przekrój)

Piotr Semka (Fakt)
Tomasz Wróblewski (Newsweek)

PK (¯ycie)
EL (Rzeczpospolita)

Marek Wielgo (Gazeta Wyborcza)
Micha³ Matys (Profit, Newsweek)

Beata Tomaszkiewicz (Puls Biznesu)
Katarzyna Ja�wiñska (Puls Biznesu)

Anna Bytniewska (Puls Biznesu)
Agnieszka £akoma (Rzeczpospolita)
Andrzej Kublik (Gazeta Wyborcza)

�ród³o: Media Navigator
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Ryszard Krauze � 154 publikacje

Aktywno�æ tytu³ów prasowych z uwzglêdnieniem 
kontekstu publikacji nt. Ryszarda Krauze

Najaktywniejsi dziennikarze z uwzglêdnieniem 
kontekstu ich publikacji nt. Ryszarda Krauze

Przekrój
Fakt

Trybuna
Newsweek

Polityka
Wprost

Profit
Business Week

¯ycie
Super Express

Puls Biznesu
Gazeta Wyborcza

Rzeczpospolita

Andrzej Kublik (Gazeta Wyborcza)
Piotr �mi³owicz (Rzeczpospolita)

Mi³osz Wêglowski (Gazeta Wyborcza)
Maciej Samcik (Gazeta Wyborcza)

Zbigniew Domaszewski (Gazeta Wyborcza)
KK (Puls Biznesu)

Grzegorz Brycki (Rzeczpospolita)
Piotr Najsztub (Przekrój)
MAÆ (Gazeta Wyborcza)

Andrzej Stec (Gazeta Wyborcza)
Pawe³ Ró¿yñski, Maciej Samcik (Gazeta Wyborcza)
Marek W¹s, S³awomir Sowula (Gazeta Wyborcza)

Zbigniew Zwierzchowski (Rzeczpospolita)
Arkadiusz Dawidowski, Daniel Walczak (Super Express)

T.�W - Tomasz �widerski (Rzeczpospolita)
Mariusz Zielke (Puls Biznesu)

�ród³o: Media Navigator
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nego przez pañstwo. Oto niejaki pan Kluska, uosabiaj¹cy wszelkie zalety
polskiego kapitalizmu, na czele z niechêci¹ do instytucji publicznych i tro-
sk¹ o dobrze pojêty interes w³asny, zosta³ nies³usznie os¹dzony. Od razu
wiec uznano go za bohatera i sta³ siê symbolem walki uciskanych przed-
siêbiorców przeciwko bezwzglêdnemu i cynicznemu aparatowi urzêdni-
czemu�.
Kto pokocha Kulczyka?
Najczê�ciej opisywanym przez media �oligarch¹� by³ w ostatnim roku
Jan Kulczyk. Biznesmen, prowadz¹cy od lat z ogromnym sukcesem swoje
interesy w Polsce i za granic¹, pope³ni³ kilka b³êdów, które narazi³y go
na atak polityków i mediów. Dwa b³êdy s¹ oczywiste: afiszowanie siê
zbyt bliskimi zwi¹zkami z premierem i prezydentem oraz gra o coraz
wy¿sze stawki w biznesie. Najwyra�niej zapomnia³ on o rosyjskim przy-

s³owiu: �Tisze jediesz, dalsze budiesz�. Nie uwzglêdni³ faktu, ¿e SLD jest
parti¹ wewnêtrznie sk³ócon¹, a nieuchronny roz³am i kryzys ujawni¹
kulisy wielu transakcji, omawianych w gabinecie premiera. Styczeñ 2003
roku by³ momentem najwiêkszego triumfu Kulczyka. Z funkcji ministra
Skarbu Pañstwa zwolniono Wies³awa Kaczmarka, skonfliktowanego
z biznesmenem. Wkrótce okaza³o siê, ¿e jest to pocz¹tek k³opotów nie-
formalnego doradcy Millera. Roz¿alony i maj¹cy poczucie zagro¿enia
Kaczmarek zacz¹³ mediom ujawniaæ sprawy, które stawia³y w z³ym �wie-
tle poznañskiego biznesmena i Leszka Millera. Trudno siê dziwiæ,
¿e w mediach pojawi³a siê ca³a seria artyku³ów o wp³ywie Kulczyka
na decyzje podejmowane przez premiera i rz¹d, a konsekwencj¹ tego
by³o powstanie Komisji ds. Orlenu. �W tej chwili mamy w Polsce do czy-
nienia z sytuacj¹ wprost niewiarygodn¹. Media i politycy w sposób jawny
zarzucaj¹ premierowi rz¹du III RP, ¿e dzia³a pod dyktando Jana Kulczyka.
I co? I kompletnie nic z tego nie wynika. A przecie¿ je�li tak jest,
to znaczy, ¿e konstytucjê mo¿na wyrzuciæ do �mieci, bo Polsk¹ nie rz¹-
dz¹ organy w³adzy, tylko Kulczyk.� � pisa³ Fakt. A Rzeczpospolita dono-
si³a: �Premier jest, wedle moich ocen, wspólnikiem, a raczej manekinem
Kulczyka, gdy idzie o politykê gospodarcz¹ � mówi³ wczoraj Jerzy Urban,
który stawi³ siê w katowickiej prokuraturze na przes³uchanie w sprawie
Orlengate�.
Media, które jednoznacznie uzna³y zarzuty, stawiane Romanowi Klusce
za niewiarygodne i sfabrykowane, wychwytywa³y ze strzêpów niejasnych
informacji, ujawnianych przez Komisjê �ledcz¹ te, które �wiadczy³y rze-
komo o przestêpczej dzia³alno�ci Kulczyka. �- Widzê, ¿e panu Kulczy-
kowi nie wystarcza bycie negatywnym bohaterem jednej z najwiêkszych
afer gospodarczo-szpiegowskich III Rzeczypospolitej i próbuje poprawiæ
swoj¹ popularno�æ, promuj¹c dewiacje [...] � powiedzia³ nam Przemy-
s³aw Piasta (LPR), radny sejmiku wielkopolskiego.� � pisa³ Nasz Dzien-
nik.
Biznesmen, którego g³ównymi atutami przez lata by³y wiarygodno�æ
i zaufanie kontrahentów, sta³ siê w ocenie mediów pariasem, którego
nie wypada znaæ ludziom uczciwym. Skomentowa³ to publicysta tygo-
dnika Polityka: �Nie znam Jana Kulczyka � oczekujê propozycji � da³em
takie og³oszenie, poniewa¿ �ledz¹c media odnoszê wra¿enie ¿e podsta-
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dzi³ bardzo udan¹ kampaniê medialn¹ � prze-
kona³ wiele gazet, ¿e jego zatrzymanie by³o
celow¹ akcj¹ nieuczciwych urzêdników, odwe-
tem za zwi¹zki z Ko�cio³em i prawicowe sym-
patie. W obronie Kluski stanê³y te¿ organiza-
cje przedsiêbiorców i bardzo szybko biznesmen
sta³ siê symbolem walki z biurokracj¹ i nieja-
snymi regu³ami gry w biznesie. Z du¿ym praw-
dopodobieñstwem mo¿na stwierdziæ, ¿e kam-
pania medialna na rzecz Kluski mia³a wp³yw
na szybk¹ decyzjê o umorzeniu �ledztwa prze-
ciw niemu. W podobnej sytuacji co Kluska zna-
laz³o siê w ostatnich latach wielu biznesmenów
(choæ nie tak znanych, jak za³o¿yciel Optimusa)
i po ich aresztowaniu prasa zwykle trzyma³a
stronê prokuratora, a nie podejrzanego. Sprawy
karno-skarbowe s¹ bardzo skomplikowane,
choæby dlatego, ¿e przepisy podatkowe nie s¹
w Polsce jednoznaczne. Dziennikarze gazet
popularnych zwykle nie s¹ w stanie sami oce-
niæ zasadno�ci zarzutów wobec podejrzanego
biznesmena. Opieraj¹ siê na opinii prokurato-
rów (czê�ciej) lub adwokatów (rzadziej). Tym
razem dzia³ania wynajêtych przez Kluskê adwo-
katów i fachowców od PR okaza³y siê sku-
teczne, nie tylko wobec wymiaru sprawiedli-
wo�ci, ale i mediów, które sta³y siê sojuszni-
kami biznesmena.
�Roman Kluska, zupe³nie wbrew swojej woli,
bo zawsze chcia³ byæ po prostu przedsiêbiorc¹,
urós³ w ten sposób do rangi bohatera, symbolu
biznesmena nêkanego przez urzêdników,
w dowolny sposób interpretuj¹cych prawo� �
pisa³ Wojciech Romañski, redaktor naczelny
�Businessman Magazine�. Dla Bronis³awa Wild-
steina, politycznego komentatora Rzeczpospo-
litej, aresztowanie Kluski wynika³o ze spisku:
�Po co wiêc by³o organizowaæ spektakl aresz-
towania, który sta³ siê krajow¹ wiadomo�ci¹
dnia i podwa¿y³ dobre imiê biznesmena, stano-
wi¹ce jego fundamentalny kapita³? (...) W tych
roz³o¿onych na lata dzia³aniach wymierzonych
w cenionego biznesmena zaanga¿owani byli
przedstawiciele w³adz i wp³ywowych �rodowisk.
S¹ w�ród nich wysoko postawieni urzêdnicy
skarbowi. S¹ decyduj¹ce, co najmniej na pozio-
mie wojewódzkim, postaci aparatu wymiaru
sprawiedliwo�ci: prokuratury i sadu. S¹ wa¿ne
postaci CB�. S¹ decydenci TVP, która dzia³a³a
w tej sprawie jak propagandowa nagonka�.
Pochwa³y w mediach dla za³o¿yciela Optimusa
kontrastuj¹ z do�æ nieprzychylnymi komenta-
rzami na temat innych biznesmenów. Trudno
wiêc nie przyznaæ racji publicy�cie Trybuny Pio-
trowi Szumlewiczowi, który w komentarzu
pisa³: �Bezstronne polskie media wraz z obiek-
tywnymi ekspertami, nareszcie znalaz³y d³ugo
poszukiwany skarb: pracodawcê pokrzywdzo-
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Roman Kluska � 180 publikacji

Aktywno�æ tytu³ów prasowych z uwzglêdnieniem 
kontekstu publikacji nt. Romana Kluski

Najaktywniejsi dziennikarze z uwzglêdnieniem 
kontekstu ich publikacji nt. Romana Kluski

Profit
Business Week

Businessman Magazine
Przekrój

Nasz Dziennik
Polityka

Fakt
Super Express

¯ycie
Trybuna
Wprost

Gazeta Wyborcza
Puls Biznesu

Rzeczpospolita

Kazimierz Krupa (Puls Biznesu)
Marcin Ko³odziejczyk (Polityka)

Ola Kurowska (¯ycie)
Jaros³aw Sidorowicz (Gazeta Wyborcza)

Jacek Konikowski (Polityka)
Bartosz Wawro (Trybuna)

Artur Dro¿dzak (Super Express)
Eryk Stankunowicz (Profit)

Witold Gadomski (Gazeta Wyborcza)
Ewa K. Czaczkowska (Rzeczpospolita)

S³awomir Mizerski (Polityka)
Jerzy Sadecki (Rzeczpospolita)

KK (Puls Biznesu)
Krzysztof Czabañski (Rzeczpopolita)

Pawe³ Blajer (Rzeczpospolita)
Anita B³aszczak (Rzeczpospolita)

JS (Super Express)
Krzysztof Trêbski (Wprost)

Ma³gorzata Porada (Gazeta Wyborcza)
Piotr Szumlewicz (Trybuna)

Bronis³aw Wildstein (Rzeczpospolita)

�ród³o: Media Navigator
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czykpark do prokuratury�, �Kulczyk
bez wsparcia� � mówi¹ same za siebie.�
Media, które � poza wszystkim
� s¹ produktem rynkowym i �cigaj¹ siê
w pozyskiwaniu czytelników, wspó³-
brzmi¹ z nastrojami opinii publicznej.
Nie mo¿na od nich oczekiwaæ,
by by³y mniej krytyczne dla bogatych
biznesmenów. Trudno powiedzieæ, czy
bardziej przyjazny wizerunek �boga-
tych� w mediach zmieni³by nastawienie
opinii publicznej. Niektórzy podejrzewaj¹,
¿e Kulczyk próbowa³ wp³ywaæ na niektóre
media (bez trudu móg³by kupiæ kilka z nich),
lecz taktyka ta okaza³a siê z oczywistych wzglê-
dów chybiona. Media �prokulczykowe�, tocz¹c
walkê z mediami �antykulczykowymi�, do któ-
rych nale¿¹ nie tylko g³ówne gazety, ale te¿
wiêkszo�æ mediów elektronicznych, musia³yby
traciæ wiarygodno�æ w oczach odbiorców.
To zreszt¹ mo¿e byæ koronnym dowodem na
brak w Polsce prawdziwych oligarchów. W Rosji
i na Ukrainie dysponowali oni mediami i zaczêli
przegrywaæ dopiero wówczas, gdy aparat pañ-
stwowy przypu�ci³ na nich zmasowany atak.
Z lekcji Orlengate biznesmeni powinni wyci¹-
gn¹æ wnioski dalej id¹ce, ni¿ tylko dba³o�æ
o sympatiê mediów. Czy chc¹, czy nie � s¹ na
cenzurowanym, ich dzia³ania podlegaj¹ publicz-
nej ocenie, ich pieniêdzmi interesuje siê opinia
publiczna i jej �psy goñcze� � dziennikarze. Kie-
dy� Ewa Milewicz, zwracaj¹c siê do polityków
postkomunistycznych, napisa³a: �wam mniej
wolno�. Tê maksymê powinni wzi¹æ sobie
do serca bogaci biznesmeni.

Witold Gadomski
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wowym warunkiem zrobienia kariery jest brak
znajomo�ci z panem Kulczykiem. Im dalej od
Kulczyka � tym wiêksze szanse na awans. Je�li
Rokita zna Doktora, to mo¿e siê po¿egnaæ
z wymarzonym fotelem premiera. Spotka³em
nawet ludzi, którzy zaczêli myæ rêce, ¿eby nie
zaraziæ siê wirusem K.� 
Spadek zaufania do najbogatszego polskiego biz-
nesmena podwa¿a wiarygodno�æ ca³ego �rodo-
wiska przedsiêbiorców. Zauwa¿y³ to Janusz Pali-
kot � biznesmen-intelektualista, czêsto wypo-
wiadaj¹cy siê w mediach. Na pytanie Gazety
Wyborczej: �- Jak ocenia Pan to, ¿e Kulczyk nie
stawi³ siê przed komisj¹�, Palikot odpowiedzia³:
�- Fatalnie. To bije w wizerunek ca³ego biznesu.
Ale trzeba te¿ wzi¹æ pod uwagê to, ¿e bardzo
ma³o wiemy, nie wiadomo, co jest prowokacj¹,
co prawdziw¹ informacj¹, co siê naprawdê zda-
rzy³o, co kto komu powiedzia³. Ja chcia³bym byæ
dumny z najbogatszego Polaka i chyba ka¿dy by
chcia³. Marzy³em o tym, ¿eby Jan Kulczyk by³ pol-
skim Rockefellerem, który tworzy fundacje, robi
co� dobrego dla kraju. Jako� nas zawiód³.�
�- Nie zmienia to tego, ¿e bliskie kontakty
z w³adz¹ demoralizuj¹ obie strony� � stwierdza
Danuta Zagrodzka, publicystka GW.
�- Zgoda. Kontakty z w³adz¹ nastawione
na zdobywanie dochodów s¹ niedopuszczalne.
W ostatnich latach wytworzy³ siê obyczaj czê-
stych kontaktów �wiata biznesu z politykami.
Dzi� salon u prezydenta siê koñczy(...) Ujaw-
nione afery, jakkolwiek bolesne dla Kulczyka czy
polityków, posuwaj¹ nas jednak naprzód w kie-
runku dobrego pañstwa. Ju¿ drugi raz Rywin
nie przyjdzie do Michnika, ju¿ ka¿dy bêdzie wie-
dzia³, ¿e tak dalej dzia³aæ nie mo¿na. I nastêpny
prezydent czy premier nie bêdzie siê spotyka³
z biznesmenem, ¿eby ustaliæ, kto ma byæ
w radzie nadzorczej.�
Medialne b³êdy
Profit skomentowa³ trafnie k³opoty Jana Kul-
czyka: �Doktor Jan � jak o nim mówi¹ wspó³-
pracownicy � przegra³ w Orlenie nie tylko
z Kaczmarkiem i geopolityk¹. Pogr¹¿y³y go
tak¿e media, które zaczê³y wypominaæ Kulczy-
kowi panoszenie siê w pó³pañstwowym Orle-
nie oraz za¿y³o�æ z premierem Leszkiem Mille-
rem i prezydentem Aleksandrem Kwa�niew-
skim. [...] Kulczyk chcia³ byæ postrzegany jako
ojciec narodu, biznesmen, ale i wizjoner, który
w odró¿nieniu od maluczkich my�li na trzy
kroki na przód, a zysk z interesów traktuje
tylko jak efekt uboczny swojej dzia³alno�ci. Jak
kruchy by³ ten wizerunek, najlepiej pokazuj¹
ostatnie tytu³y prasowe po rewelacjach by³ego
ministra Kaczmarka. Ruszy³a lawina � tytu³y
z ostatniego pó³rocza: ��wiadek Kulczyk�, �Kul-
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