
 
Szanowni Państwo, Droga Polonio 
 

Już prawie 20 lat spotykamy się w gronie Światowej Polonii dyskutując o 
gospodarce, to już perspektywa historyczna, prawie jedno pokolenie. Czas refleksji, że 
zaniedbaliśmy pisanie historii gospodarczej Polski i 3 pokolenia doznały amnezji o 
innym XX-leciu II RP, w którym; 

• Tworząc nowe społeczeństwo do Wyścigu Narodów profesorowie; Kotarbiński, 
Tatarkiewicz, Twardowski, Adamiecki – opracowali kanony filozofii Doboru 
Pozytywnego zespołów twórczych – wtedy wzór dla amerykańskich socjologów 

• Wtedy przeszliśmy od produkcji w manufakturach do poziomu światowego w 
kilkunastu dziedzinach przemysłu (tylko brakowało kapitału) 

• W lotnictwie Polska była wśród 8 krajów na świecie eksportujących samoloty 
• W kolejnictwie byliśmy w światowym, ekskluzywnym klubie 16 krajów, gdzie 

prędkość osob pociągów przekraczała 100 km/h, a roczne odstępstwa od rozkładu 
nie przekraczały + - 5 min 

• W rankingu światowym opatentowanych wynalazków Polska zajmowała 6-8 
miejsce 

• A wynalazki Jana Czochralskiego (krystalografii), Tadeusza Sędzimira (zw. 
Edisonem światowej metalurgii), Zygmunta Jelonka (od WS-10 pierwowzoru tel. 
kom) tworzyły nowe epoki światowego przemysłu 

• W 4 lata powstała wzorcowa grupa przem ciężkiego zw. WSPÓLNOTĄ 
INTRESÓW ( z 42 fabryk, 17 biur na świecie dla handlu i badań rynkowych) w 
idei „myśl techn. – wdrożenie – produkcja – jakość – rynek”    przy konsultacji 
Sędzimira – Kwiatkowskiego – Czochralskiego  

• Fabryki i miasta przy nich budowano średnio 2,5 roku 
• Gdy Hipolit Cegielski PROJEKTANTOWI najlepszej f-ki, odp. że nikt mu nie 

chce sprzedać maszyn do obróbki zbiorników ciśnieniowych zw. holendrami, TEN 
wysłał list do prezd Prof. Ignacego Mościckiego – dalej do prem. I.J. 
Paderewskiego i w pół roku Stow. Mechaników Polskich z Ameryki dostarczyło 
maszyny i powstała F-ka Poręba i inne. A TA F-ka wygr. konk. z Hrecules Powder 

 
Czy tamta Polonia naszych Dziadków, Ojców była bardziej wykształcona, bardziej 
liczna, bardziej zamożna, bardziej patriotyczna….? 
 
Czy są inne powody, że po ćwierćwieczu Wolności nie mamy  

• polskich samolotów 
• polskich aut 
• że nie jeździmy Luxtorpedą 2 z prędkością 800 km/h 
• nie jesteśmy wśród najlepszych 10 krajów pod wzgl. wynalazków 
• że nie mamy następców prof.; Kotarbińskiego, Tatarkiewicza, Twardowskiego, 

Adamieckiego 
 

Życzę PP twórczych przemyśleń i DZIAŁA Ń dla lepszego bytu Ojczyzny i 
Osobistego 

JAKO KLASTER COP PRAGMATYCZNIE PRACUJEMY od PODSTAW 
ZAPRASZAMY 


