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WSTĘP
Impulsem do napisania tej książki była informacja dotycząca sa-

mobójstwa człowieka, który po zaciągnięciu tak zwanego kredytu we 
frankach szwajcarskich stał się niewypłacalny i w akcie desperacji popełnił 
samobójstwo. To wydarzenie z 2015 roku było czymś w rodzaju kamyka 
poruszającego lawinę. Zadałem sobie proste pytanie: jak doszło do tego, że 
system bankowy czy finansowy zaczął mieć taki wpływ na nasze istnienie, 
decydując ostatecznie o życiu i śmierci? Przez kolejne lata gromadziłem 
i analizowałem materiały dotyczące bardzo różnych spraw. W punkcie wyj-
ścia należało zbadać związek między samobójstwami w Polsce, wzrostem 
zachorowalności na choroby układu krążenia a kursami walut (Rozdział I), 
a następnie umieścić to w szerszej perspektywie przekrętu finansowego 
znanego jako  „kredyty we frankach” (Rozdział II). Stąd można było przejść 
do analizy bardziej ogólnych mechanizmów służących do łapania klientów 
i dożywotniego ich uzależniania (Rozdział III). Zrozumienie tych mecha-
nizmów oraz sytuacji, w której ludzie stają się niewolnikami instytucji 
finansowych, wymagało cofnięcia się aż do narodzin współczesnego syste-
mu bankowego, a następnie prześledzenia zmian, jakie zaszły w ostatnich 
dwóch stuleciach (Rozdział IV). Analiza trudno dostępnych informacji 
i dokumentów pokazała, że nasze informacje o aktualnej sytuacji finan-
sowej świata są nie tylko skąpe, lecz w dużej mierze nieaktualne lubb 
błędne. Być może niektórzy z nas zdają sobie sprawę, że jesteśmy nie-
wolnikami, ale mało kto wie, czyimi. Niektórzy wierzą we wszechwładzę 
banków, ale sytuacja jest bardziej złożona: nawet jeśli ludzie są własnością 
banków, to same te banki są też czyjąś własnością, a z kolei firmy, które 
mają większościowe udziały w bankach też do kogoś należą. Do kogo? 
Odpowiedzią na to pytanie są trzy ostatnie rozdziały tej książki, ukazujące 
zasadniczą zmianę, jaka zaszła w systemie finansowym w ostatnich trzech 
dekadach, dając władzę nowym typom instytucji (Rozdział V). Za tymi 
instytucjami stoją oczywiście konkretne osoby i rodziny, których rola 



i wpływy omówione zostały w dalszej części (Rozdział VI), na koniec zaś 
ukazane zostało, w jaki sposób wszystko to wpłynęło i nadal wpływa na 
nasz kraj (Rozdział VII).

Książka ta nie mogłaby powstać bez pomocy osób, które wraz ze mną 
gromadziły rzadkie dokumenty, wyszukiwały trudno dostępne dane 
i informacje, oraz opracowywały cały materiał, nadając mu ostatecznie 
formę książkową. Choć osoby te pozostają w cieniu, chciałbym, wystę-
pując jako autor naszej wspólnej pracy, serdecznie im w tym miejscu 
podziękować. Wierzę, że przedstawiona przez nas prawda o świecie może 
stać się pierwszym krokiem do wyzwolenia.




