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Polska opinia publiczna całą drugą połowę
2021 roku żyła problemem migracji. Do-
kładnie rzecz biorąc kryzysem granicznym,
który nastąpił w wyniku wykorzystania
imigrantów do wojny hybrydowej Łuka-
szenki z Polską i Unią Europejską. Chęć
migracji do Europy została cynicznie wy-
korzystana przez bezwzględny reżim do
brutalnej gry politycznej. Nie zmienia to
faktu, że po raz pierwszy w Polsce stanę-
liśmy przed problemem masowej migracji
osób z Bliskiego Wschodu i Azji Centralnej.
Dzięki temu musimy sobie zdać sprawę,
że potrzebujemy świadomej i zgodnej
z polskim interesem polityki migracyjnej.
Pozorny spokój na granicy nie jest roz-
wiązaniem problemu.

Migracje przez wieki

Czynnik demograficzno-ludnościowy, dzi-
siaj powiedzielibyśmy kapitał ludzki, za-
wsze odgrywał istotną rolę w budowie
potencjału państw. W dawnych czasach
starożytności i początków średniowiecza
walka toczyła się o niewolników, czy też

możliwości przymusowych osiedleń (tak
powstała chociażby polska mniejszość na
Wileńszczyźnie, której początki sięgają
czasów kiedy to książęta litewscy masowo
uprowadzali w XIII i XIV wieku chłopów
głównie z Mazowsza). Po prostu zawsze
ilość pracy do wykonania była większa
niż możliwości populacyjne, a wzrost gos-
podarczy poprzez większość czasu miał
charakter ekstensywny. Terytorium i lud-
ność w daleko idącym stopniu wpływały
na pozycję państwa. Więcej ludności mogło
wytworzyć większą ilość dóbr. 

Polska w swojej historii od najdaw-
niejszych czasów starała się również bu-
dować swój potencjał dzięki ściąganiu cu-
dzoziemców. Osadnictwo na tzw. prawie
niemieckim miało w średniowieczu za-
pewnić dopływ lepiej rozwiniętych gos-
podarzy z innych krajów, głównie z tere-
nów Rzeszy Niemieckiej i podnosić ogólny
poziom gospodarki wiejskiej. W miastach
również dominowały żywioły międzyna-
rodowe, które zapewniały doświadczenie
w rzemiośle i handlu. Polscy książęta
i królowie w czasach średniowiecza dawali

RobeRt KuRaszKiewicz
W latach 80-tych działacz opozycji antykomunistycznej
w Ruchu Młodzieży Niezależnej i Ruchu Młodej Polski, jeden
z założycieli Zjednoczenia Chrześcijańsko Narodowego, publicysta,
przedsiębiorca i menadżer

Jeżeli dzisiaj nie otworzymy szerzej drzwi dla osób nam kulturowo bliskich
już za kilka będziemy wpuszczać kogo się da zaciskając zęby i zamykając
oczy 
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przywileje osadnicze Żydom w celu zwięk-
szenia możliwości obrotu kapitału i hand-
lu – takie były początki osadnictwa ży-
dowskiego w Polsce, które potem rozwi-
nęło się na masową skalę dzięki temu, że
Żydzi w Polsce mogli prowadzić swoje
biznesy, otwarcie praktykować religię
mojżeszową i swoją kulturę. W czasach
wojen religijnych w Europie schronienie
w Polsce znajdowali zarówno katolicy

szkoccy jak i hugenoci francuscy. Oczy-
wiście nigdy nie było idyllicznie, ale ge-
neralnie w miarę upływu czasu udawało
się kulturowo integrować obcokrajowców.
Niektóre grupy stawały się wprost wzor-
cami patriotyzmu jak na przykład Karai-
mowie, czy też Ormianie. Można stwier-
dzić, że przez większość swojej historii
Polska była krajem wielonarodowym, ale
z wyraźnie atrakcyjną i dominującą polską
kultura opartą na chrześcijaństwie.

Polska stała się w zasadzie krajem
jednolitym etnicznie w wyniku II wojny
światowej i decyzji Stalina. Ta jednolitość
kulturowa i likwidacja uprzywilejowanych
grup społecznych blokujących realną kon-
kurencję stała się jedną z podstaw sukcesu
rozwojowego Polski po 1989 roku. Taką

tezę sformułował nie żaden nawiedzony
radykał, ale prof. Marcin Piątkowski
w swojej książce „Europejski lider wzros-
tu”. Zwartość narodowa i kulturowa po-
zwoliła nam uniknąć trwonienia kapitału
społecznego na ewentualne konflikty we-
wnętrzne w okresie wychodzenia z traumy
komunistycznej i pomogła lepiej zbudować
solidarność społeczną w momentach kry-
zysowych, których po drodze było niemało.
W związku z tym widać, że aspekt kultu-
rowy jest niezmiernie ważny, również
w odniesieniu do zagadnień ekonomicz-
nych. 

Tykająca polityczna bomba

Kwestie demograficzno-imigracyjne są
jednymi z najważniejszych wyzwań przed
którymi stoi obecnie Europa i Polska.
Wyjątkowość obecnych czasów polega na
tym, że populacja rozwiniętych krajów
Północy zmniejsza się nie w wyniku wojen,
czy też masowych chorób, ale przede
wszystkim z powodu naturalnych proce-
sów. W miarę rozwoju materialnego i bu-
dowy „safety net”, czyli struktury pełnego
zabezpieczenia socjalnego zmniejsza się
gotowość ludzi do posiadania dzieci.
W jeszcze relatywnie niedawnych czasach
liczne potomstwo było jedyną formą za-
bezpieczenia na spokojną starość. Dzisiaj
tę funkcję pełnią systemy emerytalne z co-
raz bardziej rozwiniętą, również w Polsce,
infrastrukturą domów opieki społecznej.
Licznie podejmowane w Zachodniej Eu-
ropie w ostatnich dekadach próby zwięk-
szenia dzietności przyniosły co najwyżej
umiarkowane efekty i wpłynęły na przy-
hamowanie trendu, ale nie na jego od-
wrócenie. Zachodnia Europa od kilku-
dziesięciu już lat uzupełniała własne ubytki
demograficzne za pomocą imigracji we-
wnątrzeuropejskiej kosztem Europy Środ-
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kowej i Południowej, a następnie dawnych
własnych kolonii w wypadku Francji,
Wielkiej Brytanii, Belgii i Holandii, czy
też Turcji w wypadku Niemiec. W pierw-
szej kolejności migracja do Europy miała
charakter ekonomiczny i pozwalała osiągać
dynamiczny wzrost gospodarczy dzięki
uzupełnianiu niedrogiej siły roboczej.
U jej podłoża było jednak przekonanie,
że w bogatej Europie imigranci z innych
kręgów kulturowych, w tym muzułmanie,
szybko się zeświecczą i zintegrują w ra-
mach dominującej liberalnej ideologii
praw człowieka. Z wielu powodów tak się
jednak nie stało.

Dzisiaj problem imigracji jest tykającą
bombą polityczną z dwóch powodów. Po
pierwsze dynamicznie rosnące mniejszości
muzułmańskie wewnątrz krajów integrują
się bardzo opornie, a po drugie rośnie
w całej Europie sprzeciw społeczny wobec
przyjmowania nowych imigrantów. Za-
gadnienie imigracji stało się jednym z naj-
ważniejszych problemów wpływających
na wyniki wyborów. W Wielkiej Brytanii
hasło „take back control” oznaczało sprze-
ciw wobec wpływu Brukseli na politykę
brytyjską, ale przede wszystkim odnosiło
się do kontroli granic kraju i zahamowania
napływu imigrantów. 

Jeszcze w 2015 roku, na fali liberalnej
iluzji starego świata (moim zdaniem jej
już ostatniej fali), przywódcy najważniej-
szych państw Unii próbowali wymusić
odgórny system „dystrybucji” kwotowej
nowych imigrantów pomiędzy poszcze-
gólne kraje. Spotkało się to jednak z jednej
strony z oporem politycznym kilku państw
Unii, a co ważniejsze z oporem społecznym
w ich macierzystych krajach. Zaowocowało
to między innymi tym, że stanowisko Pol-
ski w ostatnim kryzysie na granicy pol-
sko-białoruskiej było popierane przez
większość państw europejskich zarówno

z powodu hybrydowej wojny Łukaszenki,
jak i zagrożenia niekontrolowaną imigracją. 

Spieszmy się powoli

Polska już od jakiegoś czasu stała się kra-
jem, który pod względem struktury de-
mograficznej dołączył do krajów Zachodu.
Jesteśmy w sytuacji trwałego deficytu siły
roboczej, a polska gospodarka straciłaby
szanse rozwojowe bez imigrantów zasi-
lających polski rynek pracy. Dodatkowo
populacja Polski zmniejszyła się w latach
2020 – 2021 o około 300 tysięcy osób
w efekcie bezpośrednich i pośrednich
skutków Covid-19. Te nożyce będą się
dalej rozwierać zarówno w Polsce jak
i w całej Unii wytwarzając dużą próżnię
pomiędzy wewnętrznymi potrzebami de-
mograficznymi a narastającymi brakami.
Pokusa i ryzyko niekontrolowanej migracji
będą coraz silniejsze. Również dlatego,
że wielu miejscach w Afryce i Azji będzie
narastać presja migracyjna do Europy.
W związku z tym odpowiedź na pytanie
czy potrzebujemy imigrantów jest jasna.
Tak, potrzebujemy i powinniśmy w Polsce
wdrożyć politykę ich przyjmowania i ad-
aptowania. Jednocześnie powinniśmy ro-
bić wszystko żeby uniknąć błędów, które
popełniono na Zachodzie.

Jakie to błędy? Zbyt szybkie histo-
ryczne tempo imigracji i imigracja z krajów
o kulturze muzułmańskiej, naiwne prze-
konanie, że osoby z innych kręgów kul-
turowych łatwo zintegrują się z oficjalną
kulturą liberalno-demokratyczną, korzys-
tanie przez świeżych imigrantów z polityki
socjalnej i doprowadzenie do powstania
gett mniejszościowych w wielu metropo-
liach europejskich, co zaowocowało po-
wstaniem dzielnic nędzy i bezprawia. 

Świadoma polska polityka migracyjna
powinna polegać na otwarciu drzwi dla
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kulturowo nam bliskich imigrantów.
W pierwszej kolejności powinniśmy stwo-
rzyć program możliwości uzyskiwania
obywatelstwa dla osób z krajów dawnego
Związku Sowieckiego, którzy przepracują
w Polsce kilka lat bez kłopotów z prawem.
Już w tej chwili w Polsce mieszka i pracuje
ponad milion Ukraińców i około 100 ty-
sięcy Białorusinów. Duża część z nich
najprawdopodobniej byłaby zaintereso-
wana pozostaniem w Polsce na stałe, a is-
totne jest to, że populacja Ukraińców
i Białorusinów w Polsce nie jest skon-
centrowana w jednym konkretnym re-
gionie, co uniemożliwia powstanie getta
narodowościowego. Nie możemy zapo-
minać, że możliwości zwiększenia migracji
z Ukrainy są praktycznie na wyczerpaniu
i jeżeli nie zaproponujemy działań w ciągu
kilku następnych lat to stracimy okazję
na wzmocnienie polskiego potencjału.
Oczywiście powyższa teza nie uwzględnia
ewentualnej wojny rosyjsko-ukraińskiej,
która w wielu wypadkach zmieni istotnie
założenia a może doprowadzić do migracji
nawet milionów ludzi, ale wtedy będziemy
raczej się borykali z kryzysem humani-
tarnym.

Polityka integracji

W ubiegłym roku polski rząd wprowadził
kolejny pakiet prawny ułatwiający legalną
pracę dla obywateli Ukrainy i przygotował
pakiet ułatwień dla Białorusinów, którzy
zdecydowali się opuścić Białoruś po pa-
cyfikacji protestów demokratycznych. Na-
wiasem mówiąc przykro było słuchać opi-
nii Białorusinów, że lepsze warunki do-
stawali w Kijowie, ale wybierali Polskę ze
względu na potencjał, obecność Polski
w Unii i bezpieczeństwo. To wszystko
były działania w dobrym kierunku, ale
pora na postawienie postulatu o możli-

wości uzyskania obywatelstwa polskiego
przez pracujących u nas i żyjących w Polsce
Ukraińców i Białorusinów. Tylko taki wa-
riant może zadecydować o tym, że zostaną
w Polsce na stałe. Powtarzam, że próżnia
między potrzebami rynku pracy a kryzy-
sową sytuacją demograficzną będzie na-
rastać. Jeżeli jej nie wypełnimy osobami
bliskimi nam kulturowo będzie narastać
presja na imigrację osób z dalszych ob-
szarów.

Poza kwestią Ukrainy i Białorusi po-
winniśmy wdrożyć program ułatwień dla
migracji osób z dawnego Związku So-
wieckiego, które historycznie mają związki
z polskością, czy to poprzez fakt obywa-
telstwa II Rzeczypospolitej przodków, czy
też korzenie narodowościowe. Podobne
programy można zaproponować polskiej
imigracji z innych krajów, np. Argentyny,
czy też Brazylii. 

Pomimo tego, że ilość studentów ob-
cokrajowców w Polsce szybko rośnie nadal
jesteśmy w ogonie europejskim w tym
zakresie i powinniśmy starać się zwiększać
ilość studentów z zagranicy gotowych do
studiowania w Polsce. Jednym z elemen-
tów strategii umiędzynaradawiania stu-
diów wyższych w Polsce mógłby stać się
program uzyskiwania polskiego obywa-
telstwa po zakończeniu studiów. Kilka lat
studiów to byłby wystarczający czas na
wrośnięcie w polską kulturę i zdobycie
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doświadczeń, które pozwoliłyby szybko
rozpocząć samodzielne życie i podjęcie
pracy. Polska już dzisiaj ma sensowne
przepisy pozwalające na pracę w Polsce
studentom zagranicznym w czasie studiów,
ale wyzwaniem jest stworzenie progra-
mów, które dla preferowanych dla nas
grup studentów pozwolą docelowo również
uzyskać obywatelstwo. Np. wysoko oce-
niane w rankingach są studia medyczne
w Polsce, dlaczego nie stworzyć możliwości
uzyskania nie tylko legalnej pracy ale
i obywatelstwa dla osób, które te studia
skończą. Dzisiaj mamy realną konkurencję
w walce o kapitał ludzki i możliwość
kształcenia na polskich uczelniach może
być argumentem na rzecz przyciągania
do Polski najbardziej utalentowanych
osób. 

Świadoma i efektywna polityka imi-
gracyjna, która pozwoli nam uniknąć
przynajmniej części problemów, które wi-
dzimy na zachodzie Europy powinna skła-
dać się z dwóch nurtów. Pierwszym po-
winno być szerokie otwarcie drzwi dla
osób nam bliskich kulturowo z Europy
Środkowej i Wschodniej i osób nawet ze
śladowymi związkami z polskością z całego
świata. Drugim nurtem powinien być sys-
tem kształcenia dla obcokrajowców, z któ-
rych część mogłaby i powinna pozostać
w Polsce na stałe. W każdym elemencie
powinniśmy kłaść akcent na to, że przyj-
mujemy przybyszów, po to żeby stali się
częścią polskiej kultury i polskiej wspólnoty
zachowując sobie prawo do kształtowania
charakteru i sposobów imigracji. Huma-
nitaryzm nie jest dobrą podstawą do po-
lityki imigracyjnej i na dłuższą metę spra-
wia więcej kłopotów dla wszystkich niż
pożytków. Może zabrzmi to paradoksalnie,

ale warunkiem dobrej polityki imigracyjnej
jest kontrola granic, czyli panowanie nad
przepływami ludzkimi poprzez państwo,
ponieważ we współczesnym świecie nie
chodzi tylko o fizyczną granicę. Państwo,
w interesie wspólnoty, którą reprezentuje,
ma prawo a nawet obowiązek ingerować
w charakter i kierunki imigracji do naszego
kraju. Jak to powiedział Ludwik Dorn
w wywiadzie-rzece „Rzeczpospolita Trzecia
i Pół” udzielonym Jaremie Piekutowskie-
mu, „jeżeli mamy uchodźcę mułłę
i uchodźcę inżyniera i lekarza, to mułła
powinien… poczekać”.

Polityka imigracyjna nie jest już kwes-
tią wyboru, ale koniecznością. Współczesne
trendy demograficzne są takie, że Polska
stworzy politykę imigracyjną zgodną z na-
szym interesem narodowym, albo i tak
anarchiczne fale imigracyjne będą do Pol-
ski płynąć. Tworząc politykę imigracyjną,
która ma być częścią polityki społecznej
i w swoich celach zakładać pełną integrację
przyjmowanych osób z polskością dajemy
sobie szansę na kontrolowanie tego pro-
cesu. Presja migracyjna ze strony rynku
pracy będzie rosła. Jeżeli dzisiaj nie otwo-
rzymy szerzej drzwi dla osób nam kultu-
rowo bliskich już za kilka będziemy wpusz-
czać kogo się da zaciskając zęby i zamy-
kając oczy. 
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Z perspektywy czasu wiemy już, że wy-
darzenia związane z granicą polsko-bia-
łoruską nie były celem samym w sobie,
a preludium do gigantycznej operacji
służb Federacji Rosyjskiej i Białorusi, ma-
jącej na celu zmuszenie Europy Zachodniej
do podpisania długoterminowych umów
na dostawy gazu, uruchomienia gazociągu
Nord Stream 2, osłabienia Sojuszu Pół-
nocnoatlantyckiego, zdestabilizowanie
Unii Europejskiej, rozwiązania kwestii
Ukrainy oraz innych, pomniejszych celów
każdego z obu państw. Dziś to, o czym
pisali nieliczni już w maju/czerwcu, widać
jak na dłoni. Kryzys graniczny, który roz-
począł lawinę zdarzeń kończących się nie-
mal wojną, uwydatnił wiele słabości pań-
stwa polskiego, które powinny alarmować
nie tylko rządzących, ale i zwykłych oby-
wateli. Warto się im przyjrzeć.

Synowie Łukaszenki i dziewczynka
z kotem

Informacje o planowanej przez Białoruś
operacji służb z wykorzystaniem migran-

tów polskie służby pozyskały w pierwszych
trzech miesiącach roku 2021. Żeby nie
było wątpliwości – nie zdobyły ich w wy-
niku własnych działań operacyjnych. Te
informacje przynieśli funkcjonariusze bia-
łoruscy uciekający przed reżimem Łuka-
szenki, proszący w Polsce o ochronę mię-
dzynarodową. Potwierdził to w lipcu w wy-
wiadzie prasowym były pracownik – no-
men omen – Agencji Wywiadu. Przyznał,
że polskie służby wiedzę powzięły, prze-
kazały wyżej… i nic z tym nie zrobiono. 

W kwietniu polska Straż Graniczna
odnotowała dwie interesujące rzeczy. Po
pierwsze: zwiększoną liczbę prób niele-
galnego przekroczenia granicy polsko-
białoruskiej przez osoby coraz bardziej
egzotycznego pochodzenia. Po drugie:
wymianę kadrową w białoruskich służbach
granicznych. Odwołano z placówek zna-
nych funkcjonariuszy, przysłano nowe
obsady skompletowane z funkcjonariuszy
różnych służb, także OMON-u i KGB –
ale nie tylko.

Pierwsze tygodnie „fali migrantów”
(maj i czerwiec) to wzrost liczby przy-

KaRlina ŁucJa biaŁKe
Filolog polski, dziennikarka portalu PółnocnaTV oraz strefahistorii.pl.
Interesuje się polityką międzynarodową, bieżącymi wydarzeniami
w kraju, historią, rynkiem mediów i sztuki. Zajmuje się tematyką
dezinformacji. Dla przyjemności pisze o historii carskiej Rosji
w bardzo nieoczywistych jej odsłonach. 

Kryzys graniczny pokazał, że kompletnie nie jesteśmy przygotowani do
tego, co przed nami. Chińczycy grają w go, Rosjanie w szachy, a Polska –
co najwyżej w tetrisa. I klocki szybko lecą nam na głowę

Kryzys graniczny od a do z. 
czego dowiedzieliśmy się o Polsce?



padków nielegalnych przekroczeń – li-
czony przez Straż Graniczną w dziesiąt-
kach, potem w setkach. Także mieszkańcy
przygranicznych miejscowości zgłaszają
lokalnym służbom mundurowym (pogra-
nicznikom i policji) obecność osób o kar-
nacji nietypowej w tym regionie kraju
i Europy– głównie Irakijczyków i Kurdów.
W czerwcu problemy z migrantami na
swoich granicach z Białorusią sygnalizują
Litwa i Łotwa. Od lipca problem zaczynają
nagłaśniać media, a na pomoc migrantom
ruszają organizacje pozarządowe – dzia-
łające od lat i nowe, powstałe na tą oko-
liczność. Cykle swoich doniesień na ten
temat rozpoczynają najpierw media lo-
kalne, potem – stopniowo – mainstrea-
mowe.

W sierpniu następuje pierwsze gwał-
towne pogorszenie sytuacji, zwiększa się
liczba migrantów, na granicę zostają wy-
słani żołnierze, WOT oraz policjanci.
W przestrzeni medialnej dochodzi do cze-
goś w rodzaju eksplozji przekazów na ten
temat – przy jednoczesnym ich wypacze-
niu. Przyczyniają się do tego polscy akty-
wiści i politycy, tłumnie jeżdżący w okolice
koczowisk, starający się dostarczyć mi-
grantom symboliczną pomoc – oczywiście
zawsze z towarzyszeniem kamer telewi-
zyjnych, z totalnym lekceważeniem obo-
wiązującego prawa, bez wyobraźni co do
konsekwencji własnych działań. Niechlub-
ne obrazy posłów: Macieja Gduli, ataku-
jącego funkcjonariuszy, żądającego po-
dania przez nich danych osobowych oraz
Franciszka Sterczewskiego, biegnącego
do granicy z niebieską torbą gonionego
przez policjantów, pozostaną w naszej
pamięci na długo. I już zawsze będą sym-
bolem kompromitacji polskich polityków
z opozycji. W strefie przygranicznej po-
wstaje obóz dla aktywistów, którzy starają
się – mniej lub bardziej zaradnie – po-

magać tym migrantom, którym udało się
przedrzeć przez kordon funkcjonariuszy.
W sierpniu w polskich mediach pojawiają
się także informacje o operacji „Śluza” –
czyli o przerzucie migrantów z takich kra-
jów jak Syria czy Irak do Europy przez
Białoruś, organizowanym przez synów
Aleksandra Łukaszenki – o czym jako
pierwszy napisał białoruski dziennikarz
Tadeusz Giczan. Stopniowo z przekazów
medialnych wyłania się skala i rozmach
całej operacji. Potwierdza je choćby Frontex. 

W połowie sierpnia upada rząd w Ka-
bulu i Afganistan przejmują Talibowie.
Rozpoczyna się ewakuacja amerykańskich
wojsk oraz ich miejscowych współpra-
cowników – co zostaje wykorzystane przez
białoruską propagandę. Dosłownie kilka
dni po upadku Afganistanu na polsko-
białoruskiej granicy pojawiają się migranci
przedstawiani przez część mediów jako
uchodźcy z tego kraju, tworzą się duże
koczowiska znajdujące się pod stałym
nadzorem białoruskich służb (w Usnarzu
Górnym, Kuźnicy Białostockiej itp.). Biznes
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synów Łukaszenki kwitnie, w Mińsku lą-
dują kolejne samoloty z migrantami.
Każde miejsce w samolocie kosztuje kilka
tysięcy dolarów. W Iraku operują dwa
biura podróży zajmujące się organizacją
tych lotów. W mediach społecznościowych
pojawiają się specjalne grupy, gdzie udzie-
lane są wskazówki co zabrać z sobą, jak
się przygotować do takiej podróży.  

W polskiej przestrzeni medialnej, po-
dzielonej na dwie bańki informacyjne,
tworzą się dwie osobne narracje. Media
rządowe mówią o szczelnej granicy, bo-
haterach jej broniących – pokazując żoł-
nierzy, strażników granicznych i patrole.
W ich przekazie migranci to wrogowie
i potencjalne zagrożenie. Media liberalne
zaś opowiadają historię klęski humani-
tarnej, oskarżając władze w Warszawie
o okrucieństwo i bezduszne działania.
Chcąc poruszyć serca i sumienia swoich
widzów, wykorzystują „dziewczynkę z ko-
tem”, opisując ją jako Afgankę, która wraz
z kotem przyszła na granicę w poszuki-
waniu lepszego życia, pomijając przy tym
oczywiste fakty, logikę i geografię. Wraz
z upływem czasu, przekazy obu baniek
tylko się pogłębiają i zaostrzają. W okolice
Usnarza Górnego ściągają przedstawiciele
wszystkich największych stacji telewizyj-
nych oraz aktywiści. 

Polskie wojska inżynieryjne stawiają
płot z concertiny, mający utrudnić mi-
grantom przejście na naszą stronę granicy.
Kolejne próby wtargnięcia na polskie te-
rytorium odbywają się pod okiem służb
białoruskich lub przy ich aktywnym udziale. 

Krowa, klacz i worek ziemniaków

Wrzesień i październik to miesiące
jak z koszmaru – dla obserwatorów pol-
skich mediów, dla polityków, dla funk-
cjonariuszy pełniących służbę na granicy.

3 września prezydent Andrzej Duda na
wniosek rządu ogłasza stan wyjątkowy.
Zostaje on wprowadzony na okres 30 dni.
Obejmuje 115 miejscowości w wojewódz-
twie podlaskim oraz 68 miejscowości
w województwie lubelskim. To ok. trzy-
kilometrowy pas wzdłuż granicy z Biało-
rusią. Media znikają z okolicy – a liczba
prób nielegalnego przekroczenia granicy,
jakie codziennie raportuje por. Anna Mi-
chalska, nie maleje. Wzmaga się agresja
migrantów wobec polskich funkcjonariu-
szy, są oni obrzucani kamieniami, kłodami
drewna, atakowani na rozmaite sposoby.
Widać coraz większe wsparcie służb bia-
łoruskich dla migrantów – szczególnie
podczas niszczenia ogrodzenia. Białoruskie
media państwowe przyjeżdżają na granicę
i pokazują prosty przekaz: biedni uchodźcy
i źli Polacy, którzy nie chcą pomóc. Sprawą
zaczyna interesować się Berlin i Komisja
Europejska. Na polską granicę przyjeżdża
szef Frontexu. Niestety losem migrantów
z Syrii, Iraku, Afganistanu, ale też z Somalii
i Kongo, kompletnie nie przejmują się
ambasadorowie tych krajów przebywający
na terytorium Polski. Bruksela i Berlin
w pełni popierają działania polskich służb
mundurowych. 

W mediach podnosi się temat push-
backów. Na pierwsze strony gazet i „je-
dynki” liberalnych portali informacyjnych
trafiają tzw. „dzieci z Michałowa” – kolejny
emocjonalny przekaz, mający rozbudzić
emocje wśród polskiego społeczeństwa.
Ze służby na granicy zostają wycofane
funkcjonariuszki, a rotacja służących tam
żołnierzy, policjantów, WOT-owców przy-
spiesza. Próby nielegalnych przekroczeń
granicy są liczone w setkach na dobę.
Pod granicę nowo przybyłych migrantów
przewożą autobusy organizowane przez
służby oraz białoruskie wojsko. Ilość przy-
byszy gromadzonych przy granicy stale
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wzrasta i w tym momencie liczone są już
w tysiącach. Polscy funkcjonariusze notują
ataki grup kilkudziesięcioosobowych
i większych, dostrzegając wśród obcokra-
jowców zwiadowców po przeszkoleniu
wojskowym. Podczas prób przekroczenia
granicy polscy funkcjonariusze są oślepiani
laserami, światłami stroboskopowymi,
z głośników puszczane są krzyki kobiet
i płacz dzieci. 

W związku z wprowadzeniem stanu
wyjątkowego, media polskojęzyczne nie
mają dostępu do miejsc zdarzeń – co nie
znaczy, że temat kryzysu granicznego
z nich zniknął – o nie. Każda bańka me-
dialna żyje w swojej rzeczywistości. W me-
diach rządowych odbywa się festiwal stra-
szenia terrorystami ukrytymi wśród mi-
grantów oraz ma miejsce konferencja mi-
nistra Kamińskiego i Błaszczaka, podczas
której obaj tłumaczą, że wśród migrantów
znajdują się zwyrodnialcy: pedofile i zoo-
file, o czym mają świadczyć upublicznione
stosowne zdjęcia z kart telefonicznych
„zabezpieczonych podczas zatrzymania
migrantów nielegalnie przekraczających
granicę”. Internauci w kilkanaście minut
udowodnili, że fotografie wskazane jako
dowody krążą w sieci od przynajmniej
kilku lat, a służby opracowujące materiał
pomyliły nawet krowę z klaczą. Doszło
do kompletnego ośmieszenia dwóch waż-
nych ministrów oraz służb, które im pod-
legają. Bańka mediów liberalnych nie
ustępuje rządowej w głupocie ani o krok.
Dowiadujemy się z niej bowiem, że Świ-
słoczą płyną setki trupów, że zwłoki są
wywożone ciężarówkami z lasów a polscy
strażnicy graniczni przerzucają ciężarne
Kongijki przez druty 2,5 metrowej wyso-
kości „jak worek ziemniaków” – o czym
informowało OKO.press. Spirala absurdu
nakręca się. W polskiej infosferze pojawia
się akcja ujawniania danych polskich

strażników granicznych, ich nazwisk, nu-
merów telefonów, adresów zamieszkania.
Media liberalne przodują w sianiu niechęci,
a nawet wrogości wobec nich, czemu prze-
jaw dają w mediach społecznościowych
celebryci czy politycy opozycyjni. Media
rządowe odpowiadają akcją #MuremZa-
PolskimMundurem. 

Po nieudolnych interwencjach polskiej
dyplomacji, do mocno opóźnionych dzia-
łań przystępuje dyplomacja unijna, której
udaje się zatrzymać loty na Białoruś.
Litwa, Łotwa i w pewnym zakresie Polska
prowadzą działania informacyjne w miejs-
cach pochodzenia migrantów ostrzegające
przed korzystaniem z usług białoruskich
przemytników. Udaje się doprowadzić do
zamknięcia biur podróży zajmujących się
przerzutem ludzi. 

Kulminacyjnym momentem kryzysu
granicznego staje się dzień 8 listopada,
kiedy dochodzi do szturmu ogromnej,
dwutysięcznej grupy migrantów na za-
mknięte przejście graniczne w Kuźnicy-
Bruzgach, umocnioną linię graniczną
w okolicznych lasach, a także w okolicach
przejścia granicznego Bobrowniki. Wszyst-
ko odbywa się pod okiem kamer telewi-
zyjnych rosyjskich i białoruskich mediów.
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Sztum odparły polskie służby przy użyciu
np. armatek wodnych, które szybko stały
się hitem białoruskiej propagandy. Po
tym dniu migrantów wycofano do hali
produkcyjnej w Bruzgach, gdzie zorgani-
zowano dla nich prowizoryczny obóz.
Ataki na ogrodzenie trwają nieustannie. 

Migranci przestali być potrzebni

W połowie listopada Łukaszenka osiąga
pierwszy ze swoich celów. Kanclerz Merkel
dzwoni do niego aby rozwiązać problem,
czym wprawia w konsternację władze
w Warszawie i partnerów z Brukseli. Do
rozgrywki dołącza Władimir Putin oferując
swe usługi jako mediator między zwaś-
nionymi stronami – Unią Europejską
i Białorusią. Powoli zaczynają się ruchy
rosyjskich wojsk wokół granicy z Ukrainą.
Moskwa coraz wyraźniej sygnalizuje swoje
oczekiwania wobec ukończonego gazo-
ciągu Nord Stream 2. 

Od momentu rozmów kanclerz Merkel
z Aleksandrem Łukaszenką, liczba prób
nielegalnych przekroczeń granicy polsko-
białoruskiej zaczyna spadać. Migranci
niemal znikają. Odegrali swoją rolę w teat-
rzyku na potrzeby białoruskich i rosyjskich
mediów i przestali być potrzebni. Zostali
skoszarowani w centrum logistycznym,
gdzie nakarmiono ich, ubrano – co do-
kumentowały liczne zdjęcia na portalach
społecznościowych. Pod koniec listopada
zdjęć nie było już żadnych, jakby to miejsce
przestało istnieć na mapie. Pojawiały się
głosy, że w centrum logistycznym panował
COVID – czego władze białoruskie nie
chciały pokazać. Dziś już wiadomo, że
wówczas 3,5 tysiąca migrantów przewie-
ziono do Mińska, wsadzono w samoloty
i odesłano do Iraku i Syrii – lub przenie-
siono do innych obozów. Ostatnie zdjęcia
z centrum logistycznego pojawiły się, gdy

był tam Łukaszenka i przemawiał z palet
do zebranych.

Nie można nie wspomnieć, że w listo-
padzie doszło do podpisania szeregu umów
między Rosją a Białorusią, zacieśniających
współpracę gospodarczą oraz militarną.
Niepokoić może szczególnie nowa dokt-
ryna wojenna dopuszczająca umieszczenie
na terytorium Białorusi broni nuklearnej.
W czasie gdy polskie granice szturmowały
setki migrantów, na poligonach w Grodnie
trwały manewry wojskowe, a na Białoruś
trafiały kolejne rosyjskie oddziały, mające
wywierać presję na Warszawie i krajach
Unii Europejskiej.  

W grudniu, poza zmniejszeniem ilości
prób nielegalnych przejść przez granicę,
dochodzi do pierwszej w historii dezercji
polskiego żołnierza, który ucieka na Bia-
łoruś, prosi o azyl, a w mediach białoru-
skich opowiada o zbrodniach, jakich do-
konywał wraz z kolegami na migrantach
oraz aktywistach. Temat ten jest chętnie
kolportowany w tamtejszych mediach.
Drugim tematem jakim zajmują się me-
dia – głównie bańki lewicowo-liberalnej
– jest sprawa zaginionej 4-letniej Eileen,
córki irakijskich migrantów. Nie wzbudza
już takiego poruszenia i w efekcie po ty-
godniu tematem już nie zajmuje się nikt. 

Koniec roku 2021 przynosi uspokojenie
sytuacji. Straż Graniczna zanotowała 39,7
tys. prób nielegalnego przekroczenia gra-
nicy polsko-białoruskiej: w grudniu ponad
1,7 tys. prób, w listopadzie 8,9 tys., w paź-
dzierniku 17,5 tys., we wrześniu 7,7 tys.,
zaś w sierpniu – 3,5 tys. Warto zaznaczyć,
że wbrew słowom premiera Mateusza
Morawieckiego, nie wszystkie próby zos-
tały udaremnione oraz policzone – o czym
mogliśmy się dowiedzieć z informacji nie-
mieckich służb, które podawały, że w okre-
sie od 01.08 do 18.11.2021 dokonały
prawie 10 tys. zatrzymań w Niemczech
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po przekroczeniu granicy polsko-niemiec-
kiej przez imigrantów przybyłych z tego
kierunku.

Kryzys zanika. Co w przyszłości?

Początek roku 2022 to krótkotrwała wy-
miana kadrowa na białoruskich placów-
kach, gdzie wrócili poprzedni strażnicy.
Z białoruskiej strony czasowo zniknęli
funkcjonariusze OMON i KGB. Niestety
ten stan zmienił się pod koniec stycznia,
gdy częstotliwość aktów agresji wobec
polskich funkcjonariuszy ponownie wzro-
sła, a służby białoruskie zaczęły organi-
zować prowokacje. 25 stycznia szef bia-
łoruskich służb granicznych zagroził Polsce
i naszym strażnikom granicznym użyciem
broni "bez ostrzeżenia". Także w styczniu
dezerter Emil Cz. oskarżył Polskę o zbrod-
nie przed Międzynarodowym Trybunałem
Sprawiedliwości w Hadze. Wesprze się
zapewne dokumentacją, którą skwapliwie
zgromadził lub wyprodukował Białoruski
Komitet Graniczny (a liczy ona zgodnie
ze słowami Aleksandra Łukaszenki 40
tomów). W trzecim tygodniu stycznia ru-
szyła budowa właściwej zapory – co prze-
głosowano już we wrześniu. Ma być gotowa
w czerwcu 2022 roku. Początkowi jej bu-
dowy towarzyszy sprzeciw naukowców,
przyrodników, aktywistów ekologicznych
podnoszących kwestię dzielenia szlaków
migracyjnych zwierząt.

Aktualnie wzdłuż płotu nie ma żadnych
koczowisk, nielegalne przekraczanie linii
granicznej przez migrantów jest nader
rzadkie. Owszem, zdarza się, ale są to
małe grupki lub pojedyncze przypadki –
o czym świadczą liczby, które Straż Gra-
niczna podaje w codziennym raporcie.
Wciąż są to obywatele Syrii, Afganistanu,
Kurdowie. Na Białoruś przybyli z Rosji.
Po polskiej stronie wycofała się większość

grup aktywistów. Nie widzą dalszej po-
trzeby „patrolowania” lasów, ale zgłaszają
gotowość do powrotu w każdym momen-
cie. Wśród polskich sił mundurowych
wszystkich obecnych formacji znowu za-
obserwować można żołnierki – które znik-
nęły w trakcie szturmów dużych grup
w najgorętszym okresie.

W Michałowie i kilku innych miejs-
cowościach powstały mobilne bazy, w któ-
rych znajduje się sprzęt i kontenery miesz-
kalne dla – łącznie – kilkunastu tysięcy
żołnierzy.

W wyniku kryzysu na granicy polsko-
białoruskiej na pograniczu zmarło co naj-
mniej 15 osób. Są wśród nich dorośli
i dzieci, w tym jedno nienarodzone. Ofi-
cjalnie potwierdzono śmierć 13 osób.
Trzech polskich żołnierzy zmarło w trakcie
pełnienia służby na pograniczu. Kilkunastu
funkcjonariuszy odniosło rany podczas
starć z migrantami i musiało być hospi-
talizowanych. Miesięcznie państwo polskie
wydaje ok. 22 mln złotych na utrzymanie
tymczasowej infrastruktury oraz zwięk-
szonej ilości funkcjonariuszy różnych for-
macji. 

Co może przynieść wiosna? Scenariu-
szy jest kilka i każdy wydaje się prawdo-
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podobny. Pierwszy zakłada ponowne uru-
chomienie szlaku migracyjnego, kolejne
szturmy i konieczność kontynuowania
działań ochronnych, a co się z tym wiąże –
dalsze ponoszenie kosztów przez państwo
polskie. Wątpliwości można mieć w tym
wypadku co do liczby migrantów. Nadal
obowiązują sankcje dla linii lotniczych
realizujących połączenia z Mińskiem oraz
firm czarterujących samoloty do realizacji
tych przerzutów. Organizatorzy w Mińsku
musieliby poszukać innej trasy i korzystać
wyłącznie z maszyn należących do Belavii. 

Scenariusz drugi zakłada, że sytuacja
będzie wyglądała tak, jak teraz. Próby
przejścia będą się zdarzały, być może
będą markowane, być może będą praw-
dziwe – realizowane przez grupę kilku-
dziesięciu osób, przeszkolonych, dowo-
żonych przez białoruskie służby na miejsce
i wydatnie przez nie wspieranych. Możliwe
jest także, że już nic się nie wydarzy – bo
dziś uwaga wszystkich nie jest skupiona
na granicy polsko-białoruskiej, tylko na
Ukrainie i setce tysięcy rosyjskich żołnierzy
skoncentrowanych przy jej granicach.    

Co ujawnił kryzys

Jakie wnioski można wyciągnąć z kryzysu
granicznego? Jakie są jego skutki?

Wzrosła świadomość społeczna, że po-
kój i bezpieczeństwo są ulotne i nie są
dane raz na zawsze, bezpieczeństwo nie
jest tylko pustym słowem, niekoniecznie
ma wymiar militarny i nie zapewnią go
podpisy złożone na kartce papieru ani
najpiękniejsze słowa wypowiadane ustami
najważniejszych światowych polityków.

Zaistniała w debacie publicznej tema-
tyka bezpieczeństwa militarnego i ener-
getycznego Polski. Tu minusem jest, że
w szeroko pojmowanym mainstreamie
debata opiera się na wzajemnych oska-

rżeniach i obrzucaniu się inwektywami
głównych politycznych przeciwników. Me-
rytoryczna zaś – jest prowadzona na po-
ziomie think-tanków i małych mediów
internetowych. Politycy uczestniczą w ta-
kich debatach albo sporadycznie albo
wcale, a jeśli już w nich występują, to na
ogół nie mają nic specjalnego do powie-
dzenia poza powtarzaniem wytartych slo-
ganów. Przy okazji warto wspomnieć sła-
bość intelektualną polskiej klasy politycz-
nej, kompletny brak zainteresowania wy-
darzeniami na świecie.

Ujawniła się fatalna jakość i stan pol-
skich służb – o czym świadczy ośmieszenie
dwóch najważniejszych z punktu widzenia
bezpieczeństwa państwa polskiego mini-
strów, Błaszczaka i Kamińskiego na kon-
ferencji prasowej z klaczą w roli głównej.

Ujawniła się słabość polskiej dyplo-
macji i szefa ministerstwa spraw zagra-
nicznych profesora Zbigniewa Raua,
o czym świadczy choćby jego wrześniowe
spotkanie z szefem tureckiej dyplomacji
Mevlütem Çavuşoğlu i rozmowy na temat
współpracy w związku z demograficznym
atakiem na Polskę. Po tym spotkaniu Tur-
cja nie podjęła żadnych kroków. Dalej,
spotkanie polskiego konsula w Irbilu –
Dominika Musiała z szefem Departamentu
Spraw Zagranicznych Kurdyjskiego Rządu
Regionalnego w Iraku Safinem Dizaji,
którego jedynym skutkiem był tweet Safina
Dizaji, stwierdzający, że przedmiotem
rozmowy był „tragiczny los uchodźców”
na granicy białorusko-polskiej. Kolejną
kwestią w temacie polskiej dyplomacji są
wynikające z trudnej historii uprzedzenia
wobec Rosji i Niemiec, brak konkretnych
celów własnej polityki, słabość kadr zaj-
mujących się stosunkami międzynarodo-
wymi.

Uwidocznił się brak spójnej polityki
rządu (dwugłos premiera i ministra Ziobry
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dotyczący tematyki europejskiej) i otwarcie
kolejnych frontów wojny dyplomatycznej
z Unią Europejską o reformę sądownictwa,
Zielony Ład, Fit for 55, konflikt z Czechami
w sprawie Turowa. Nieuregulowane sto-
sunki z Niemcami, podnoszenie tematu
reparacji wojennych i osłabienie relacji
z Amerykanami nie pomagają.

Ujawnił się brak służb zarządzających
informacją i koordynujących przekazy in-
formacyjne, prezentujących spójną nar-
rację państwa polskiego. Na dobrze zor-
ganizowane działania propagandy biało-
ruskiej (skierowanych do infosfery
wschodniej oraz zachodniej, a także arab-
skojęzycznej) albo nie odpowiadaliśmy
wcale, albo doraźnie, w sposób nieprze-
myślany, wydając miliony złotych na uru-
chomienie angielskojęzycznego kanału
TVP World, który poniósł klęskę mimo
początkowego potencjału. 

Ujawniła się grupa społeczna, skupiona
głównie wokół mediów liberalno-lewico-
wych i opozycyjnych, która w żadnych
okolicznościach – nawet zagrożenia ze-
wnętrznego – nie poprze rządu Zjedno-
czonej Prawicy.

Ujawniła się fatalna kondycja polskich
mediów, brak profesjonalizmu ich pra-
cowników, brak zdolności do przeprowa-
dzenia wspólnej operacji informacyjnej,
a także brak pogłębionej debaty o funk-
cjonowaniu mediów w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa państwa. 

Ujawnił się brak lub znikome istnienie
osłony kontrwywiadowczej wobec polskich
polityków, którzy okazali się szczególnie
nieodporni na oddziaływanie poprzez
przekazy poruszające emocje („dziew-
czynka z kotem”, „dzieci z Michałowa”,
„gdzie jest Eileen”) – o czym świadczy
histeria posłanek i posłów ugrupowań
opozycyjnych podczas posiedzenia Sejmu
poświęconemu sytuacji na granicy, ich

aktywności w mediach społecznościowych,
które zostały wykorzystane do tworzenia
przekazów białoruskiej propagandy. 

Ujawniły się niedostatki szkolenia
w Wojsku Polskim, co okazało się przy
sprawie dezertera. Jak w wojsku znalazł
się ktoś, kto się w nim znaleźć zdecydo-
wanie nie powinien? Jak taka osoba trafiła
na granicę i dostała broń do ręki?

Zmarnowano mnóstwo czasu, który
powinniśmy wykorzystać na budowanie
zapory, wprowadzenie regulacji prawnych
pozwalających sprawnie przeprowadzać
procedury związane z migrantami, ich
szybką identyfikację. Nie wykonaliśmy
w tym zakresie żadnej pracy. W obliczu
ewentualnej fali uchodźców (tym razem
w prawdziwym znaczeniu tego słowa)
ukraińskich – w przypadku inwazji ro-
syjskiej na ten kraj, nie czynimy żadnych
przygotowań.
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Ujawnił się brak jakiegokolwiek „za-
gospodarowania” i kontroli emerytowa-
nych i byłych funkcjonariuszy np. wywiadu
czy jednostek specjalnych. Były pracownik
takiej instytucji opowiadający w mediach
o szczegółach swojej pracy to nie jest naj-
lepsza wizytówka służb ani państwa. 

Historie poboczne (na pierwszy rzut oka) 

Zasadniczemu tematowi kryzysu granicz-
nego towarzyszyło i nadal towarzyszy
kilka pobocznych wątków, których nie
wyobrażam sobie pominąć. Wszystkie są
związane z tematem przekazów medial-
nych oraz czasu, w jakim zostały one uru-
chomione. Pozornie niesą ze sobą zwią-
zane – łączy je jednak wspólny mianownik
osłabiania morale polskich funkcjonariuszy
oraz manipulacja polskim społeczeń-
stwem. 

Od wakacji polskie media roztrząsają
wyciek maili ze skrzynki ministra Michała
Dworczyka. One nie są całkowicie bez
związku. Wynikają z nich bowiem również
kulisy funkcjonowania resortu obrony,
a samo istnienie tej korespondencji mówi
wiele o służbach, które teoretycznie mają
dbać o bezpieczeństwo przepływu infor-
macji między najważniejszymi osobami
w państwie. Maile Dworczyka były pub-
likowane na kanale Telegram, komuni-
katorze (kontrolowanym przez rosyjskie
służby – co jest wiedzą powszechną),
który w ubiegłym roku notował 500 mi-
lionów użytkowników, z czego niemal
10% zyskał w czasie awarii Facebooka
oraz aplikacji do niego należących. W Pol-
sce to kilkaset tysięcy zarejestrowanych
odbiorców, więc forum niemałe i dosko-
nałe narzędzie do rozpowszechniania prze-
kazów informacyjnych. 

W momencie, kiedy przy polskiej gra-
nicy koncentrowaliśmy tysiące naszych

żołnierzy, przeprowadzając podwyższanie
stanu gotowości różnych jednostek, relo-
kując sprzęt, podnosząc morale formacji
mundurowych w rozmaity sposób – sku-
teczny mniej lub bardziej, a także wówczas,
kiedy wsparcie dla funkcjonariuszy było
najbardziej potrzebne, w polskiej infosferze
można było zauważyć publikacje czoło-
wych tytułów w swojej wymowie podwa-
żające autorytet munduru oraz osłabiające
morale, naruszające dobre imię żołnierzy,
wskazujące na niedobory w wyposażeniu
służb mundurowych (podnosząc kwestie
choćby żołnierskich kalesonów czy zimo-
wych kurtek a nawet niedożywienia żoł-
nierzy), brak opieki psychologicznej, jed-
nostronne przedstawienia funkcjonariuszy
służby granicznej jako bezwzględnych,
okrutnych ludzi, niemal zbrodniarzy. Spe-
cjalizowały się w takich przekazach – jak
nietrudno zgadnąć – media bańki libe-
ralnej – usiłując udowodnić za wszelką
cenę, że polskie „mundurówki” to po pro-
stu paździerz.

Pamiętajmy, że w listopadzie oraz
w grudniu trwa już koncentracja wojsk
rosyjskich wokół Ukrainy oraz manewry
białorusko-rosyjskie na terytorium Bia-
łorusi. W tym samym czasie w mediach
pojawiają się: w „Gazecie Wyborczej” –
informacja o sprzedaży działek przez żonę
premiera; na profilu niezależnego dzien-
nikarza Leszka Szymańskiego – informacja
o przećwiczeniu procedury ewakuacji naj-
ważniejszych osób w państwie. Obie in-
formacje łączą komentarze internautów,
a w zasadzie anonimowych kont sugeru-
jących, że polscy rządzący przygotowują
się do opuszczenia kraju.

4 stycznia swoją premierę miał re-
portaż „Niechciani bohaterowie” zreali-
zowany przez stację TVN24 w ramach
cyklu „Czarne na białym”. Reportaż po-
kazał niezwykle smutny obrazek – jak
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państwo polskie zapomniało o swoich bo-
haterach walczących z orłem na piersi
w misjach zagranicznych, jak nie dba
o weteranów, którzy w tej walce stracili
zdrowie. Reportaż wyemitowano w mo-
mencie, gdy wojska ukraińskie szykowały
się do obrony kraju, w polskiej debacie
publicznej rozpoczynała się dyskusja (spóź-
niona o dekadę) o kształcie polskiej armii
i jej reformie, a na polsko-białoruskiej
granicy skoszarowanych stało kilka do
kilkunastu tysięcy polskich żołnierzy –
nie wspominając o siłach stojących po
drugiej jej stronie, a sytuacja polskiego
bezpieczeństwa jest najtrudniejsza od II
wojny światowej. Wyczucie momentu
mocno dyskusyjne.

Mający miejsce w drugiej połowie
stycznia ogłoszony w mediach „wielki wy-
ciek danych z wojska” to kolejny kamyczek
do omawianego ogródka. Dziennikarze
portalu Onet otrzymali dane, podobno je
sprawdzili i opublikowali, obwieszczając
światu, jak słabo chronimy nasze tajem-
nice. Finalnie „wielki wyciek” okazał się
wielką klapą, gdyż nie wyciekły żadne is-
totne informacje, a kilkanaście godzin od
publikacji tekstu polski internet zalała
fala memów i żartów na ten temat.

W ciągu ubiegłego roku mogliśmy za-
uważyć także więcej prowokacji antypol-
skich na terenie Ukrainy oraz antyukra-
ińskich na terenie Polski. Jedne bardziej
udane, inne mniej – niewątpliwie w tym
miejscu należy odnotować działania służb
rosyjskich w celu poróżnienia społeczeń-
stwa polskiego i ukraińskiego. Bardzo
ważnym momentem w tym zakresie była
emisja programu publicystycznego w pri-
me time rosyjskiej telewizji państwowej.

W programie podniesiono temat ewen-
tualnego polskiego zaboru Odessy i okolic.
Uwzględniając, że na tych terenach miesz-
ka mnóstwo wielbicieli Stepana Bandery
i nacjonalistów ukraińskich, efekt psy-
chologiczny jest łatwy do przewidzenia.

*
Przez ostatnie trzydzieści lat polska

klasa polityczna – a całe społeczeństwo
razem z nią – przespała czas prosperity,
śniąc sen o końcu historii i ufna w sojusze,
dziś ocknęła się w całkiem innym świecie,
który na nią niestety nie czeka. Kryzys
graniczny, towarzyszące mu okoliczności
geopolityczne oraz wewnętrzne wyraźnie
pokazują, że kompletnie nie jesteśmy
przygotowani do tego, co przed nami. Nie
mamy czasu, środków, zasobów. Nie pla-
nujemy polityki, reagujemy na bieżąco.
I chyba naszą sytuację doskonale oddaje
stwierdzenie: Chińczycy grają w go, Ros-
janie w szachy, a Rzeczpospolita – co
najwyżej w tetrisa. Niestety w tej chwili
klocki lecą nam na głowę tak szybko, że
już nie nadążamy ich układać. 
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W ocenach stanu polskiej gospodarki
w okresie pandemii dominują dość en-
tuzjastyczne diagnozy o dobrej (może na-
wet już przegrzanej) koniunkturze, im-
ponującym tempie wzrostu PKB, niskim
bezrobociu i nienajgorszych wynikach fi-
nansowych przedsiębiorstw. Atmosferę
sukcesu gospodarczego, który szef banku
centralnego nazywa największym przy-
najmniej od okresu rozbiorów, zakłócają
jedynie informacje dotyczące inflacji i sta-
nu polskich finansów publicznych. 

Finanse publiczne jako szary nosorożec 

Nota bene, oba problemy są ze sobą silnie
skorelowane, a ich współzależność dla
większości ekonomistów nie jest zasko-
czeniem. To dlatego od dłuższego czasu
zgodnie przestrzegali oni, że poluzowanie
rygorów finansów publicznych musi wy-
wołać efekt proinflacyjny. Chodzi o in-
kluzywny nurt, który do polskiej polityki
ekonomicznej i społecznej bohatersko
wniosła ponad 6 lat temu aktualna władza:
radykalny wzrost wydatków państwowych

w obszarze transferu socjalnego, gigan-
tyczne wydatki na mniej lub bardziej tra-
fione inwestycje państwowe i w końcu –
o bezprecedensową akcję ratunkową dla
firm i gospodarki w postaci paru edycji
tarcz antykryzysowych, finansowanych
ze środków publicznych w pierwszych fa-
lach pandemii. W efekcie polskie finanse
publiczne są dzisiaj najpoważniejszym
zagrożeniem dla gospodarki w perspek-
tywie najbliższej dekady – zagrożeniem
o charakterze szarego nosorożca, czyli ry-
zyka wysoko prawdopodobnego, jednak
lekceważonego, niedostrzeganego, a nawet
jawnie ignorowanego. Wydaje się, że silna
presja inflacyjna jest tylko pierwszym is-
totnym objawem i zwiastunem nadcho-
dzącego kryzysu finansów publicznych. 

Skąd ten pesymizm? W ciągu ostatnich
7 lat wartość polskiego długu publicznego
wzrosła niemal dwukrotnie, z poziomu
ok. 850 mld zł w roku 2014 do poziomu
blisko 1,5 biliona zł na początku 2022
roku [wg Licznika długu publicznego
FOR], co przekłada się na hipotetyczne
obciążenie statystycznego Polaka długiem

PRoF. aneta zeleK
Ekonomista, wykładowca akademicki i trener kadr menedżerskich;
profesor i rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Jest autorem
ponad 230 publikacji naukowych, głównie z zakresu ekonomii, badań
koniunkturalnych, zarzadzania w kryzysie i zarządzania strategicznego.
Od lat prowadzi szeroką działalność propagatorską i publicystyczną

Ukryte długi państwa szacuje się dzisiaj na kwotę ponad 4,8 biliona zł –
blisko 200 proc. polskiego PKB. A to tylko jedna z patologii polskich finan-
sów publicznych
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w wysokości 39,5 tys. zł. Dzisiaj Polska
wykazuje zadłużenie na poziomie około
57-58 proc. PKB, a więc zbliżamy się
w tempie 250 tys. zł na minutę do kry-
tycznego poziomu określonego w konsty-
tucji. Trzeba przypomnieć, że w Polsce
obowiązuje konstytucyjny zakaz zadłużania
się powyżej 60 proc. PKB, a według ustawy
o finansach publicznych próg ostrożno-
ściowy na poziomie 55 proc. PKB zmusza
do zaostrzenia rygorów fiskalnych. Tym-
czasem na skutek pandemii w Polsce nie

ma mowy o zaostrzaniu dyscypliny w fi-
nansach publicznych. Odwrotnie, pande-
mia stworzyła warunki do zwiększania
wydatków publicznych, o jakich rządzący
bez niej mogliby tylko pomarzyć. Pande-
mia i postulaty ratowania miejsc pracy
stały się skutecznym i wystarczająco per-
swazyjnym alibi do pogłębiania zadłużenia
państwa. Wystarczy dodać, że tylko w okre-
sie 2020-2021 dług publiczny Polski wzrósł
o około 36 proc. wobec stanu z końca
2019 roku. To oczywiście nie jest nasza,
polska specjalność. We wszystkich krajach
świata zadłużenie wzrosło. Europejski
dług publiczny wzrósł podczas pandemii,
średnio o ponad 12 proc. W Polsce – z jej
dynamiką – obok Hiszpanii (27 proc.),
Węgier (22 proc.), Grecji (21 proc.) i Wiel-
kiej Brytanii (19 proc.) wystąpiło najwyższe
tempo wzrostu długu. Dla porównania,
w tym samym czasie dług brutto sektora

publicznego w Irlandii wzrósł o zaledwie
0,4 proc. 

Niewielkim pocieszeniem dla nas może
być relatywnie dobry wynik, jeśli chodzi
o pomiar długu w stosunku PKB (przy-
pomnijmy, w Polsce to około 57-58 proc.).
Na koniec 2021 roku, średnia dla krajów
UE przekroczyła 90 proc., a w strefie
Euro nawet 97 proc. Zatem nie sam roz-
miar polskiego długu powinien nas prze-
rażać, ale tempo jego wzrostu i liczne
sztuczki związane z jego mierzeniem.
W polskim systemie finansów publicznych
można bowiem doszukać się wielu zabie-
gów o charakterze kreatywnej księgowości,
w istocie swojej fałszujących faktyczny
obraz polskiego zadłużenia. To patologie,
które kreują dwa odrębne obiegi – obieg
budżetowy oraz obieg pozabudżetowy,
i tym samym dezintegrują system finansów
publicznych. Dzisiaj to sprytna kompozycja
budżetu państwa jako części czytelnej
i funduszy specjalnych jako części utaj-
nionej. To przysłowiowe trupy w szafie,
wstydliwe tajemnice, skrzętnie ukrywane
przed oficjalną statystyką i opinią pub-
liczną. 

Po pierwsze: obieg pozabudżetowy

Bodaj najbardziej kontrowersyjną sztuczką
rządzących jest wyprowadzanie wydatków
i długu poza gospodarkę budżetową. Od-
kąd PiS doszedł do władzy w 2015 roku,
tworzy systematycznie kolejne fundusze
i agendy rządowe, których funkcjonowanie
i finansowanie odbywa się poza planem
budżetowym. W ostatnich 6 latach po-
wołano do życia ponad 35 takich instytucji,
które w założeniach swoich mają działać
w sektorze dóbr i usług publicznych, jed-
nak ich montaż finansowy nie ma związku
z budżetem. Wystarczy wymienić: Fundusz
PFR (finansowanie tarcz antykryzyso-
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wych), Fundusz Przeciwdziałania Covid
BGK, Krajowy Fundusz Drogowy, Fundusz
Kolejowy, Centralny Port Komunikacyjny,
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,
Fundusz Sprawiedliwości, Fundusz Pat-
riotyczny, Fundusz Ekologiczny, Fundusz
Solidarnościowy. To jednak nie koniec
procesu wyprowadzania środków pub-
licznych do alternatywnego, pozabudże-
towego obiegu. Kolejne kilkanaście fun-
duszy jest planowanych w ustawach wdra-
żających Polski Ład i Krajowy Plan Od-
budowy. 

Szacuje się, że w tym pozabudżetowym
obiegu krąży nawet kilkaset miliardów
zł, co do których kontrola finansowa i spo-
łeczna jest ograniczona, a w zasadzie nie-
możliwa. Na ten problem zwraca uwagę
Najwyższa Izba Kontroli, twierdząc, że
powoływanie odrębnych funduszy oznacza
wprost zmniejszenie kontroli społecznej
nad całymi segmentami finansów pub-
licznych. O ile jeszcze PFR, dysponujące
funduszem o wartości ponad 115 mld zł,
dość dokładnie rozlicza wsparcie w ramach
tarcz finansowych, o tyle na przykład roz-
liczenia Funduszu Przeciwdziałania CO-
VID-19 spowija gęsta mgła „pocovidowa”.
To fundusz, którym bezpośrednio zarządza
Kancelaria Premiera, posiłkując się bardzo
szeroką interpretacją pojęcia „zadania
przeciwdziałające Covid-19”. Jego dzia-
łalność jest finansowana z emisji obligacji
z gwarancją Skarbu Państwa, które emituje
Bank Gospodarstwa Krajowego. W prak-
tyce środki z tego funduszu są przezna-
czane nie tylko na bezpośrednią walkę
z pandemią, ale zasilają też inne nie do
końca rozpoznane projekty, jak na przy-
kład Rządowy Fundusz Inwestycji Lokal-
nych. To właśnie ścieżka finansowa, dzięki
której w ostatniej kampanii wyborczej
rządzący rozdawali wybranym samorzą-
dom promesy otrzymania dotacji z RFIL.

Do dzisiaj fundusz covidowy wygenerował
wydatki o wartości 133 mld zł, jednak nie
ma żadnych możliwości monitorowania
ich celowości i ukierunkowania. Nie mniej
kontrowersji wzbudza na przykład Fun-
dusz Sprawiedliwości, co do zasady po-
wołany w celu udzielania pomocy ofiarom
przestępstw. Jego faktyczne działanie, jak
i wartość finansowanych przedsięwzięć
jednak wzbudzają ogromne wątpliwości
formalnoprawne. 

Tworzenie i funkcjonowanie takich
alternatywnych wobec budżetu funduszy,
choć – co oczywiste – przewidziane w pra-
wie i często merytorycznie uzasadnione,
ze względu na swoją skalę i rozmach sta-
nowią dzisiaj poważne zagrożenie dla pol-
skich finansów publicznych. Trzeba za-
znaczyć, że to kilkaset miliardów złotych
finansowanych głównie emisją obligacji
z gwarancją Skarbu Państwa, a więc ob-
ciążających polski dług publiczny. Są to
jednak fundusze nieewidencjonowane
w polskim systemie pomiarowania długu
PDP i jako takie pozostają poza kontrolą
statystyczną i społeczną. 

Po drugie: PDP jako kreatywna księ-
gowość 

Innym tajemniczym trupem w szafie pol-
skich finansów publicznych jest krajowy
system szacowania wartości długu pub-
licznego – PDP (Państwowy Dług Pub-
liczny). To system pozwalający na pomi-
nięcie w statystykach właśnie opisanych
wyżej funduszy pozabudżetowych, czyli
fałszywie zaniżający wartość zadłużenia.
To zabieg o charakterze kreatywnej księ-
gowości, który, w odróżnieniu od unijnego
standardu EDP (Excessive Deficit Proce-
dure), szacującego całkowity dług sektora
general government, pomija długi gene-
rowane poza budżetem centralnym i sa-
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morządowymi. Aktualnie polski standard
PDP wykazuje dług o około 260-280 mld
zł niższy, niż by to wynikało z szacunków
zgodnych z EDP. Trzeba zaznaczyć, że
jeszcze w 2019 roku ta różnica wynosiła
zaledwie 50 mld zł. Wskazuje to na olbrzy-
mi wzrost znaczenia funduszy specjalnych,
tworzonych przez aktualną władzę pod
pretekstem walki z pandemią. 

Eurostat pozostaje nieugięty i eliminuje
„zamierzone wady” polskiej rządowej ra-
chunkowości. Według metodyki EDP
(ESA2010) obligacje funduszy pozabu-
dżetowych są uwzględniane w szacunku
długu publicznego, co oznacza, że Komisja
Europejska na tej podstawie ustala czy
Polska wypełnia fiskalne kryterium z Ma-
astricht.

Jaki jest więc sens stosowania sztuczki
PDP? Po co rząd intencjonalnie zaniża
wysokość długu publicznego? To zabieg
na użytek wewnętrzny, krajowy, bo prze-
cież w Polsce mamy określone rygory fis-
kalne. Po pierwsze – konstytucyjny limit
długu (maks. 60 proc. PKB), po drugie
progi ostrożnościowe zapisane w ustawie

o finansach publicznych (maks. 55 proc.
PKB). Po ich naruszeniu, rząd musiałby
zastosować reguły wydatkowe i program
naprawczy, głównie w zakresie redukcji
wydatków i/lub podwyżek podatków.
Ustawa obliguje też wprost, żeby walory-
zację emerytur w takiej sytuacji ograniczyć
do indeksacji inflacyjnej, a płace w sferze
budżetowej zamrozić. Taki kierunek po-
lityki fiskalnej stoi w całkowitej sprzecz-
ności z deklaracjami aktualnej władzy.
Rząd zapowiada przecież stale obniżkę
obciążeń fiskalnych (Polski Ład) oraz
kontynuację kosztownej polityki wsparcia
socjalnego. Tymczasem gdyby wliczyć do
długu zadłużenie generowane w omawia-
nych funduszach specjalnych, dług pub-
liczny byłby wyższy niż 55 proc. PKB, co
zmusiłoby rząd do wdrożenia dyscypliny
fiskalnej. 

Nie należy więc oczekiwać wycofania
się z krajowej metodyki liczenia długu
PDP. To przecież sposób na obejście tzw.
reguły wydatkowej. Odwrotnie, można
przypuszczać, że obieg pozabudżetowy
będzie wzmacniany, a różnica wyceny
długu według PDP i EDP w kolejnych la-
tach wzrośnie. Będzie to skutek przede
wszystkim finansowania inwestycji w in-
frastrukturę w ramach KFD, którego za-
dłużenie – jak podają źródła rządowe –
ma się zwiększyć z 58 mld zł w tym roku
do 123 mld zł w 2025 r. Drugim kosztow-
nym infrastrukturalnym projektem, który
będzie generował wzrost długu poza PDP,
jest Centralny Port Komunikacyjny (za-
dłużenie około 15 mld zł do 2025 r., do-
celowo – ponad 40 mld zł.). 

Po trzecie: dług ukryty

Zaniżanie wartości długu poprzez stoso-
wanie standardu PDP to nie jedyny pro-
blem. Dużo poważniejsze skutki może
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przynieść eksplozja tzw. długu ukrytego,
rozumianego jako zobowiązania państwa
do wydatków w przyszłości, które wynikają
z obowiązującego prawa, ale aktualnie
nie mają pokrycia i pewnych źródeł fi-
nansowania. Są to w szczególności zobo-
wiązania do wypłaty emerytur z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych, który w prze-
ciwieństwie do OFE nie ma na ten cel za-
bezpieczonych aktywów i którego działanie
bazuje na systemie repartycyjnym (wypłaty
bieżące są finansowane z bieżących składek
i podatków). Tak rozumiane długi państwa
szacuje się dzisiaj na kwotę ponad 4,8 bi-
liona zł, co stanowi blisko 200 proc. pol-
skiego PKB [wg Licznika długu publicz-
nego FOR].

Zdolność polskiego państwa do regu-
lowania tych antycypowanych dzisiaj zo-
bowiązań jest uzależniona od faktycznej
kondycji makroekonomicznej gospodarki
w przyszłych okresach. Problem polega
na tym, że ta jest z kolei uzależniona od
stanu finansów publicznych dzisiaj i w per-
spektywie kolejnych lat. To zjawisko, na-
zywane w ekonomii błędnym kołem długu,
może skazywać Polskę na wiele lat trud-
nych, wymagających poprawy dyscypliny
finansów publicznych i radykalnej rede-
finicji kierunku polityki społeczno-eko-
nomicznej państwa. Wydaje się – jeśli
zastosować aktualnie obowiązującą optykę
rządzących – że to będzie proces nie-
chciany i nieegzekwowany. 

Po czwarte: finanse samorządowe

Nie można pominąć problemu pogłębia-
jących się trudności w utrzymaniu rów-
nowagi w budżetach samorządowych. To
bardzo ważny segment finansów publicz-
nych, narażony w ostatnich latach na
wzrost obciążeń po stronie wydatkowej
i jednoczesne straty po stronie dochodo-

wej. Samorządy szacują, że w ostatnich
dwóch – trzech latach (np. po zmianach
z 2019 roku dotyczących zerowego PIT
dla młodych) straciły kilkanaście miliar-
dów złotych. To pieniądze przekierowane
z budżetów samorządowych do budżetu
centralnego. Kolejne, poważne zagrożenia
dla budżetów samorządów przynoszą rów-
nież zapisy Polskiego Ładu, które spro-
wokowały utratę sporej części dochodów
podatkowych z PIT. Według wstępnych

szacunków, dochody jednostek samorządu
terytorialnego z PIT w 2022 r. będą o około
11 proc. niższe w porównaniu z dochodami
z 2021 r. Według Unii Metropolii – to
zmiany prowadzące do utraty blisko 145
mld zł w ciągu najbliższych 10 lat. Jest to
równoznaczne z pogorszeniem jakości ży-
cia mieszkańców, szczególnie dużych
miast. Ministerstwo Finansów deklaruje
pokrycie jedynie 1/3 traconych dochodów
samorządów z PIT.

To dlatego agencje ratingowe ostrze-
gają w sprawie pogorszenia kondycji fi-
nansowej i zdolności kredytowej, a w efek-
cie do obniżenia ratingów dla większości
miast i dużych gmin. Zdaniem Agencji
Fitch, subwencje dodatkowa i rozwojowa
jako instrumenty buforowania zmian
w dochodach samorządów nie zrekom-
pensują w ich budżetach spadku dochodów
z PIT. Samorządy będą zmuszone podnieść
stawki podatków lokalnych oraz opłaty
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za usługi, a także ograniczać wydatki po-
przez obniżenie standardu świadczonych
usług publicznych. Spodziewać się też na-
leży, że wiele samorządów nie będzie
w stanie wykazać nadwyżek bieżących
oraz spełnić wymogów dotyczących po-
ziomu zadłużenia (indywidualny wskaźnik
zadłużenia). To problemy, które w praktyce
będą ograniczać ich zdolności do realizacji
przedsięwzięć rozwojowych, a w krytycz-
nych przypadkach mogą nawet prowadzić
do skrajnego zadłużenia i niewypłacal-
ności. 

W końcu nie należy zapominać, że fi-
nanse samorządowe same w sobie stano-
wią ważny segment finansów publicznych
i ich kondycja determinuje zarówno stan
równowagi finansów państwa, jak i poziom
długu publicznego. Rozstrzygnięcia ostat-
nich lat skazują ten segment na pogłę-
biające się trudności i perturbacje. 

Po piąte: unijne pieniądze za
praworządność

Nie bez znaczenia dla oceny stanu polskich
finansów publicznych są też komplikacje
związane ze środkami unijnymi, m.in.
z polityki spójności, Wspólnej Polityki
Rolnej, Funduszu Odbudowy i Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji. Polskie spo-

ry z Komisją Europejską, ignorowanie
wyroków TSUE, arogancka postawa wobec
naliczonych Polsce kar finansowych –
oddalają nas od pożytków z funduszy
unijnych. Przez eskalujący od wielu mie-
sięcy konflikt na linii Polska-UE zagrożone
są miliardy euro, które miały w ramach
Krajowego Planu Odbudowy pomóc nam
zwalczyć skutki pandemii, zreformować
energetykę, przyspieszyć procesy cyfryzacji
i wesprzeć rolnictwo i biznes. Polska
w najbliższych latach miała otrzymać 770
mld zł z budżetu UE i Funduszu Odbu-
dowy. To fundusz o wartości połowy pol-
skiego długu publicznego łącznie. Jego
ewentualny brak lub redukcja w oczywisty
sposób naraża Polskę na pogłębienie za-
dłużenia w przyszłości i utratę potencjału
wzrostu gospodarki. 

*
Opisane tutaj patologie i zagrożenia dla
polskiego systemu finansów publicznych,
choć nie są wiedzą tajemną zwykle po-
zostają poza głównym nurtem dyskursu
o stanie polskiej gospodarki. Szkoda, bo
kiedy trupy wypadną już z szaf Minister-
stwa Finansów na naprawę może być za
późno. Choć chcielibyśmy norweskich fi-
nansów i greckiej pogody, to wszystko
wskazuje na to, że będzie odwrotnie. 
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Przywracanie praworządności to trudne
zadanie, obarczone poważnym ryzykiem
zastosowania lekarstwa, które tylko pogłębi
chorobę bezprawia. Wniesiony właśnie
do sejmu przez partie opozycyjne z PO
i Lewicą na czele projekt Iustitii, który
ma odkręcić zmiany w sądownictwie, nie-
stety nie ustrzega się tej pułapki celu
uświęcającego środki.

Największe kontrowersje w przedsta-
wionej propozycji naprawy państwa prawa
budzi radykalizm rozwiązań w zakresie
powołań sędziowskich dokonywanych
przez obecną KRS, statusu wydawanych
przez takich sędziów wyroków, a także
wynagrodzeń sędziów Izby Dyscyplinarnej.
Opozycja chce czystki „neo-sędziów”, pod-
ważenia części orzeczeń oraz zwrotu pensji
przez tych, którzy orzekali w ID i w SN
po 23 stycznia 2020 r. Nic dziwnego, że
zdanie odrębne w tej kwestii złożyły Polska
2050 oraz PSL, które proponują bardziej
umiarkowane koncepcje.

Upadła praworządność

Chyba nikt poza twardym elektoratem
partii rządzącej nie ma wątpliwości, że
dokonywane przez rząd Zjednoczonej Pra-
wicy reformy wymiaru sprawiedliwości
doprowadziły do erozji naszego ułomnego
państwa prawa. Opisywaliśmy szczegółowo
ten proces wspólnie ze Stefanem Sękow-
skim w „Upadłej praworządności”. PiS
po kolei uderzał w instytucje takie jak
Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada
Sądownictwa czy Sąd Najwyższy. W wy-
niku dokonywanych zmian doszło do cał-
kowitego uzależnienia politycznego TK
i KRS oraz do poważnych perturbacji
w SN. Fakt, że przynajmniej część reform
była niezgodna z Konstytucją oraz ele-
mentarnymi regułami państwa prawa po-
woduje, że pojawiła się dyskusja wokół
uznawania legalności poszczególnych roz-
wiązań i ich skutków, a także wokół stra-
tegii odwracania wadliwych reform. 

toMasz PuŁRól
Prawnik, publikuje we „Wprost” i w „Kurierze Słupeckim”,
były Prezes Stowarzyszenia KoLiber

Projekt Iustitii jest zbyt radykalny w zakresie odkręcania nominacji per-
sonalnych w sądownictwie. Zamiast przywrócenia praworządności może
dojść do jeszcze większego upadku rządów prawa

Przywracanie praworządności według
opozycji. cel niestety nie uświęca środków

https://ksiegarnia.nowakonfederacja.pl/produkt/upadla-praworzadnosc-jak-ja-podniesc/


Wśród środowisk opozycji kontestu-
jących zmiany w sądownictwie pojawiają
się różne wizje przywracania praworząd-
ności. Można je w uproszczeniu podzielić
na opcje unijne i krajowe. Te pierwsze to
słanie pytań prejudycjalnych do TSUE
i nawoływanie do interwencji KE, z na-
dzieją, że UE wymusi cofnięcie kontro-
wersyjnych nowelizacji. Te drugie to dzia-
łanie za pomocą ustaw już po przejęciu
władzy przez obecną opozycję. Często
obie strategie stosowane są równolegle.

Obie mają swoje ryzyka. Strategia unijna
powoduje wepchnięcie sporu wokół reform
sądownictwa w szerszy kontekst dyskusji
wokół relacji między instytucjami unijnymi
a państwami członkowskimi i daje rzą-
dowej propagandzie doskonały oręż
w postaci obrony reform pod hasłami
obrony suwerenności. Natomiast opcja
krajowa wiąże się z ryzykiem, że dokony-
wane zmiany mające na celu przywrócenie
praworządności, same będą ją naruszać.
Dotychczas z oczywistych względów (więk-
szość sejmowa w rękach Zjednoczonej
Prawicy) dominuje opcja unijna, co nie
znaczy jednak, że środowiska opozycyjne
nie próbują przedstawiać swoich propo-
zycji zmian w prawie. Najnowszym przy-
kładem takich działań jest wniesiony właś-
nie do sejmu projekt ustawy o zmianie
ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa,

ustawy o Sądzie Najwyższym oraz nie-
których innych ustaw, autorstwa Stowa-
rzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. Au-
torzy nowelizacji skupiają się w nim przede
wszystkim na reformie KRS, SN oraz po-
stępowań dyscyplinarnych sędziów. 

Reforma KRS

Obecny skład Krajowej Rady Sądownictwa
został ukształtowany w wyniku bezpraw-
nego skrócenia kadencji poprzedniej KRS.
W ramach reformy dokonanej przez obóz
Zjednoczonej Prawicy zmieniono podmiot
wybierający piętnastu spośród dwudziestu
pięciu członków tego organu. Dotychczas
tę piętnastkę wybierali sędziowie spośród
swojego grona. W wyniku nowelizacji
prawo wyboru sędziowskich członków
KRS przypadło sejmowi, który wybiera
ich spośród kandydatów zgłoszonych przez
grupę co najmniej dwóch tysięcy obywateli
lub dwudziestu pięciu sędziów. Ta zmiana
budzi ogromne kontrowersje, według czę-
ści prawników jest niezgodna z Konsty-
tucją, gdyż piętnastkę sędziów powinni
wybierać sami sędziowie, a nie politycy.
Konstytucja zawiera jednak w tym aspekcie
niedopowiedzenie, pozostawiając pole do
różnych interpretacji w zakresie tego, kto
powinien wybierać sędziowską piętnastkę.
Istnieją mocne argumenty zarówno za
twierdzeniem, że pisowska reforma w tym
elemencie jest zgodna z Konstytucją, jak
też że jest z nią niezgodna. Mnie osobiście
bliżej do stanowiska, że mimo wszystko
jest to rozwiązanie dopuszczalne w świetle
naszej ustawy zasadniczej. Nie zmienia
to jednak faktu, że obecny skład KRS po-
wstał w wyniku ewidentnego bezprawia,
jakim było skrócenie kadencji poprzed-
ników. Wątpliwa jest również niezależność
organu, którego głównym zadaniem jest
stanie na straży niezależności sądów i nie-
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zawisłości sędziów, a w którym aż 23 na
25 członków to nominaci władzy poli-
tycznej. Bez wątpienia zatem ustawa o KRS
wymaga zmian i przedstawiony przez Ius-
titię projekt je przewiduje. 

Według proponowanych rozwiązań
mielibyśmy wrócić do wyboru sędziowskiej
piętnastki przez samych sędziów. Nie
byłby to jednak powrót wprost, bo reali-
zując ideę większej reprezentatywności
składu KRS autorzy nowelizacji chcą, by
ci sędziowie pochodzili z różnych rodzajów
sądów. Dodatkowo dla zwiększenia nie-
zależności od polityków, członkami KRS
nie mogliby być sędziowie delegowani do
Ministerstwa Sprawiedliwości. Projekt
wychodzi również naprzeciw postulatom
większej dywersyfikacji środowisk mają-
cych wpływ na obsadę KRS, dając prawo
zgłaszania sędziowskich kandydatów rów-
nież Naczelnej Radzie Adwokackiej, Kra-
jowej Radzie Radców Prawnych, Krajowej
Radzie Prokuratorów przy Prokuratorze
Generalnym, przedstawicielom nauki pra-
wa oraz obywatelom.

Wszystkie te rozwiązania zasługują na
aprobatę jako kroki w dobrym kierunku.
Optymalnym modelem ukształtowania
składu KRS powinno być bowiem zarówno
z jednej strony skończenie z jej zależnością
od polityków, charakterystyczną dla obec-
nej sytuacji, a z drugiej strony zerwanie
z korporacyjną mentalnością sędziowską,
która cechowała KRS przed reformami
PiS. Uważam, że docelowo powinniśmy
iść jeszcze dalej, tak by rozbić tę sędziows-
ką piętnastkę nie tylko na przedstawicieli
różnych rodzajów sądów, ale także dodając
do jej grona reprezentantów innych za-
wodów prawniczych, przedstawicieli nauki
prawa i społeczeństwa obywatelskiego.
Wymaga to jednak zmiany Konstytucji,
co w obecnych realiach byłoby bardzo
trudne. Zamiast tego autorzy opozycyjnego

projektu chcą dać tym środowiskom miejs-
ca w nowym organie – Radzie Społecznej,
która miałaby pełnić funkcje doradcze
przy KRS. Obawiam się jednak, że nie
mając żadnych wiążących kompetencji
stanowiłaby ona jedynie kwiatek do ko-
żucha bez wpływu na nominacje sędziow-
skie. Niemniej jednak warto pochwalić
propozycje dotyczące zmian w zakresie
składu KRS zawarte w projekcie Iustiti
jako kompromisową wersję minimum.
Bez wątpienia na aprobatę zasługują rów-
nież takie rozwiązania jak np. likwidacja
Izby Dyscyplinarnej i zmiana tym samym
modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej
(co do jego szczegółów warto dyskutować). 

Oko za oko

Niestety, nie wszystkie propozycje projektu
Iustitii zasługują na poparcie. Znajdziemy
w nim również takie, które są wątpliwe
z punktu widzenia reguł państwa prawa
i które mogą jeszcze bardziej pogłębić
upadek praworządności. Mowa tu oczy-
wiście o propozycjach, w myśl której
uchwały obecnej KRS w sprawie nominacji
sędziowskich miałyby zostać uznane za
nieważne, część wyroków miałaby być
wzruszona, a jej obecna kadencja skrócona.
I wreszcie najbardziej chyba uderzający
w państwo prawa pomysł żądania zwrotu
wynagrodzeń od sędziów orzekających
w SN.

Zacznijmy może od samej kwestii skró-
cenia kadencji członków KRS, bo ten po-
mysł zyskał powszechną aprobatę partii,
które podpisały „Porozumienie dla Pra-
worządności”. Tymczasem rozwiązanie
to powinno budzić kontrowersje, bo ni-
czym nie różni się od bezprawnego wy-
gaszenia mandatów poprzedniego składu
Krajowej Rady Sądownictwa, dokonanego
przez PiS. Przecież to właśnie ten ruch
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stanowi podstawowy grzech pierworodny
„neo-KRS”, która powstała na gruzach
trwającej wciąż kadencji starego organu.
Kadencja wybieranych członków KRS zos-
tała określona w Konstytucji na cztery
lata i nie ma możliwości jej skracania.
Jeśli uznamy inaczej, to równie dobrze
możemy za chwilę przyjąć ustawę, na
mocy której wygasimy mandaty poszcze-
gólnych posłów czy senatorów. Oczywiście,
może tu pojawić się argument, że obecny
skład KRS jest nieprawidłowo obsadzony
w wyniku bezprawnego skrócenia kadencji
poprzedników, zatem jego wymiana będzie
niczym innym, jak tylko przywróceniem
zgodności z prawem. Za chwilę straci on
jednak swoją moc, gdyż kadencja „neo-
KRS” kończy się już w marcu tego roku.
Jeśli dojdzie do wyboru nowych członków,
który to wybór nie będzie budził wątpli-
wości co do prawidłowości jego przebiegu,
to zniknie większość argumentów za wad-
liwością tego organu. Te argumenty przed-
stawił TSUE, a w ślad za nim SN i NSA,
wskazując, że przy ocenie niezależności
KRS od władz wykonawczej i ustawo-
dawczej należy wziąć pod uwagę cztery
czynniki „po pierwsze, okoliczność, że
KRS w nowym składzie została utworzona
w drodze skrócenia trwającej cztery lata
kadencji członków wcześniej wchodzących
w skład tego organu; po drugie, okolicz-
ność, że chociaż 15 członków KRS wybie-
ranych spośród sędziów było wcześniej
wyłanianych przez środowisko sędziow-
skie, to obecnie są oni desygnowani przez
organ władzy ustawodawczej (…), co spra-
wia, że taka reforma prowadzi do zwięk-
szenia liczby członków KRS z nadania sił
politycznych lub przez nie wybranych do
23 z 25 członków, których liczy ten organ;
a także, po trzecie, występowanie ewen-
tualnych nieprawidłowości, jakimi mógł
zostać dotknięty proces powoływania nie-

których członków KRS w nowym składzie”
i wreszcie po czwarte „sposób, w jaki
wspomniany organ wypełnia swoje kon-
stytucyjne zadanie stania na straży nie-
zależności sądów i niezawisłości sędziów
oraz wykonuje swoje poszczególne kom-
petencje, a w szczególności, czy czyni to
w sposób, który może podać w wątpliwość
jego niezależność od władzy ustawodaw-
czej i wykonawczej”. Co istotne, Trybunał
podkreślił przy tym, że wystąpienie jed-
nego tylko czynnika nie oznacza jeszcze,
że KRS nie jest niezależna. Tymczasem
po wymianie składu KRS wiosną tego
roku potencjalnie pozostanie właśnie tylko

jeden taki czynnik, czyli fakt, że 23 na 25
jej członków wciąż będzie pochodzić z na-
dania władzy politycznej. Nie można od
tego abstrahować. Jeśli chcemy przywrócić
praworządność, nie możemy korzystać
z rozwiązań, które same w sobie w nią
uderzają, powinniśmy więc zrezygnować
z kolejnego wygaszania mandatów człon-
ków KRS (chyba, że TK stwierdzi wprost
niekonstytucyjność takiego składu, co
w obecnych warunkach jest oczywiście
skrajnie nieprawdopodobne).
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Niestety rozwiązanie polegające na
brnięciu w kolejne skracania kadencji,
powielające ruch PiS, to nic innego jak
zwalczanie jednego bezprawia kolejnym.
Opozycja chce tu działać w myśl zasady
„oko za oko”, co może spowodować, że
wpadniemy w niekończącą się spiralę
wzajemnego wygaszania mandatów nie-
wygodnych organów przez kolejne więk-
szości rządzące. Uważam, że złą strategią
jest także bojkot wyborów do nowej KRS,
do którego nawołują zarówno partie opo-
zycyjne, jak i sympatyzujące z nimi śro-
dowiska sędziowskie z Iustitią na czele.
Zwłaszcza w obecnej sytuacji, gdzie więk-
szość sejmowa wisi na włosku i następuje
prawdopodobnie stopniowa dekompo-
zycja obozu władzy. Może to jest właśnie
dobry moment na podjęcie próby wy-
pracowania konsensusu i dokonania szer-
szych zmian w KRS, bez konieczności
skracania jej kadencji, tak, by zaczęły
one obowiązywać wraz wyborem jej no-
wego składu? Może właśnie teraz pod
presją braku środków unijnych PiS zgo-
dziłby się usiąść do stołu i poszukać kom-
promisu? Jeśli opozycja okopie się przy
swoim twardym stanowisku, niestety nig-
dy się tego nie dowiemy. Zamiast rady-
kalizmu w postaci bojkotu wyborów i za-
powiedzi skracania kadencji, warto podjąć
próbę zbudowania większości wokół re-
formy, która zbiegłaby się w czasie z koń-
cem kadencji obecnego składu. A jeśli to
się nie uda, jeśli PiS będzie bronił swojego
bezprawia jak niepodległości, sędziowie
niezależni od władzy politycznej powinni
wystartować w wyborach i spróbować
zdobyć większość w nowym składzie KRS
(co przy chwiejnej większości rządzącej
nie należy do zadań niemożliwych). Na-
stępnie po zmianie większości rządzącej
będzie można podjąć próbę reformy tego
organu, bez skracania jego kadencji.

Czystka wśród nowych sędziów

Jeszcze poważniejsze wątpliwości budzi
pomysł unieważnienia nominacji sędziow-
skich, dokonanych z udziałem „neo-KRS”.
Koncepcji tej sprzeciwia się nawet Polska
2050 oraz PSL, które również podpisały
Porozumienie dla Praworządności. Wybór
takiego radykalnego rozwiązania nie dość,
że sam w sobie jest wątpliwy z punktu
widzenia idei praworządności, to jeszcze
uderzy w pewność prawa, a także spowo-
dowałby paraliż sądownictwa. Wyobraźmy
sobie bowiem, że nagle z sądów znika co
najmniej tysiąc sędziów (a co czasu zmiany
władzy pewnie nawet więcej). Przecież
już teraz sądy nie wyrabiają się z robotą
i sprawy często trwają zdecydowanie zbyt
długo.

Taki ruch to również uderzenie w sę-
dziów, spośród których wielu (a być może
nawet zdecydowana większość) nie ma
nic wspólnego z obecną władzą i po prostu
miała pecha, że akurat w tym momencie
ich kariery zawodowej, w której chcieli
zostać sędziami (albo jest odpowiedni
moment, by starać się o awans), muszą
uzyskać nominację wątpliwej KRS. Dla-
czego tacy sędziowie mają być karani za
polityczne awantury, z którymi nie mają
nic wspólnego? Obawiam się, że wynika
to z radykalnego, napędzanego rewan-
żystowskimi emocjami podejścia części
związanych z opozycją tzw. starych sę-
dziów. Nie trzeba być przy tym wielkim
znawcą ludzkiej psychiki, by zdać sobie
sprawę, że pomysł usunięcia z zajmowa-
nego stanowiska wywoła wśród co naj-
mniej części nowych sędziów reakcję
obronną i wepchnie ich w ramiona PiS,
pogłębiając przy tym spór i wzajemną
niechęć w środowisku sędziowskim oraz
dualizm prawny. Nietrudno mi wyobrazić
sobie sytuację, w której po takiej czystce,
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pojawi się kontestowanie wyroków wy-
dawanych przez sędziów powołanych na
miejsce tych, którzy zostaną usunięci.
I będziemy dalej bawić się w podpalanie
naszego tekturowego państwa prawa.

Pamiętajmy przy tym, że brak możli-
wości usunięcia zgodnie z prawem sędziów
wybranych z udziałem neo-KRS potwier-
dził w kilku wyrokach Naczelny Sąd Ad-
ministracyjny (np. II GOK 2/18, III FSK
3626/21). Jeśli nawet doszło do wadliwości
przy jednym z etapów całej procedury, to
wciąż nie znaczy to jeszcze, że cała długa
procedura jest nieważna. Zwłaszcza że
ostatnie zdanie w tej kwestii ma urzędujący
Prezydent RP. Jeśli już koniecznie chcemy
w jakiś sposób sanować udział wadliwie
wybranej KRS, możemy pomyśleć o wy-
daniu przez nową KRS jakichś uchwał
potwierdzających wszystkie poprzednie
wybory albo indywidualnie weryfikować
sędziów, którzy swoim działaniem wzbu-
dzają wątpliwości co do niezawisłości
w ramach postępowań dyscyplinarnych.
A jeśli chcemy kogoś usuwać ze stanowiska,
należałoby wykazać, że przy konkretnej
nominacji doszło do naruszenia reguł.

Podobnie niedopuszczalne jest roz-
wiązanie polegające na anulowaniu wy-
danych po 23 stycznia 2020 r. wyroków
SN i NSA, w których brali udział nowi sę-
dziowie. Każdą taką sytuację należy roz-
patrywać indywidualnie, jeśli neo-sędzia
miał wpływ na wadliwość samego wyroku,
wtedy należy go zweryfikować, jeśli nie,
nie powinniśmy uderzać w pewność prawa.
Pamiętajmy bowiem, że otoczenie prawne
wpływa na życie społeczne i gospodarcze,
jeśli zaczniemy teraz podważać wyroki,
spowoduje to ogromny chaos i nie unik-
niemy pokrzywdzenia obywateli, działa-
jących w zaufaniu do państwa, a same
orzeczenia często są merytorycznie pra-
widłowe.

Pośród wszystkich propozycji zawar-
tych w projekcie największy sprzeciw
budzi pomysł, by sędziowie Izby Dyscy-
plinarnej oraz sędziowie SN orzekający
po 23 stycznia 2020 r. musieli zwracać
otrzymane wynagrodzenia. Koncepcja ta
uderza w zasadę pewności prawa oraz
zakaz retroakcji. I przede wszystkim jest
niczym innym jak wyrazem chęci odwetu
na nowych sędziach. Wprowadzenie ta-
kiego rozwiązania jawnie uderzałoby
w ideę rządów prawa, a także wzmocniłoby
resentymenty po stronie obecnej władzy
i dało jej oręż do dalszej radykalizacji na-
strojów. 

Usuwając sędziów, zabierając części
z nich wynagrodzenia czy też podważając
część wyroków otworzymy groźny prece-
dens, który spowoduje, że przy każdej
zmianie władzy będzie pokusa dokony-
wania czystki wśród niewygodnych sę-
dziów i odbierania im wynagrodzeń. Za-
wsze znajdzie się odpowiednia argumen-
tacja dla poparcia takich działań. Myślę,
że ten radykalizm rozwiązań zawartych
w projekcie wynika po części z emocjo-
nalnego podejścia opozycyjnie nastawionej
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grupy tzw. starych sędziów, a także z błęd-
nego założenia, że rządy Zjednoczonej
Prawicy to czysty autorytaryzm, w którym
władza sądownicza jest całkowicie uza-
leżniona od politycznej. Rzeczywistość
jest jednak znacznie bardziej skompliko-
wana, obóz rządzący oczywiście próbuje
podporządkowywać sobie sądownictwo
i toczą się procesy, które mogą prowadzić
do autorytaryzmu, doszło do erozji pań-
stwa prawa. Pokiereszowana demokracja
wciąż jednak jeszcze istnieje, PiS został
dwukrotnie wybrany w demokratycznych
wyborach, a większość sędziów zachowało
przymioty niezawisłości. Nawet Izba Dys-
cyplinarna potrafi wydawać orzeczenia,
które wzbudzają wściekłość Zbigniewa
Ziobry! Szukając zatem optymalnych roz-
wiązań wśród idei sprawiedliwości trans-
formacyjnej musimy wziąć pod uwagę
ten kontekst, skutki społeczne, zindywi-
dualizowaną ocenę poszczególnych sę-
dziów, a także to, by w przywracaniu pra-
worządności nie zapędzić się tak bardzo,
że sami uderzymy w państwo prawa.

Skończmy z wylewaniem benzyny

Cieszy fakt, że opozycja przedstawia kon-
kretne propozycje zmian w prawie, które
mogą pomóc nam wyjść z pułapki bez-
prawia. W większości zasługują one na
poparcie. Niestety radykalizm rozwiązań
w zakresie odkręcania nominacji perso-
nalnych w sądownictwie powoduje, że
zamiast przywrócenia praworządności
może dojść do jeszcze większego upadku
rządów prawa. Przyjmując założenie, że
cel uświęca środki, doprowadzimy do
tego, że za chwilę znów będziemy mieli
odkręcanie zmian dokonanych przez obec-
ną opozycję. Znajdą się bowiem mocne
argumenty na uzasadnienie tezy, że do-
konana czystka wśród sędziów czy skró-
cenie kadencji KRS były bezprawne. Szu-
kając drogi wyjścia z pułapki bezprawia,
odpuśćmy sobie zatem to dalsze wylewanie
benzyny na już i tak płonący gmach na-
szego tekturowego państwa prawa. 
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Na prawicy nie ma jedności, a co najwyżej
wspólnota interesu. Centralistyczno-eta-
tystyczno-decyzjonistyczno-ksenofobiczna
wizja prawicy, jaką Jarosław Kaczyński
narzucił Prawu i Sprawiedliwości, to tylko
jedna z możliwych wersji prawicowej po-
lityki i idei w Polsce. Ci, którzy reprezentują
bardziej wspólnotowe, wolnościowe, za-
chowawcze czy instytucjonalne spojrzenie,
powinni to podkreślać i walczyć o jego
obecność zarówno w sporze doktrynalnym
jak i politycznej praktyce. Także wtedy,
gdy są w sojuszu z Kaczyńskim, jako po-
litycy PiS czy publicyści sympatyzujący
z tym ugrupowaniem. Można starać się
wymuszać na Prezesie odpowiednie po-
sunięcia, a jeśli to okazuje się niemożliwe,
ostatecznością może okazać się zakładanie
własnych politycznych struktur.

Gdy pisałem o tym w 2018 roku w tek-
ście „Mentalna samodzielność niepisow-
skiej prawicy” (pierwotnie ukazał się w ty-
godniku „Do Rzeczy”, można go znaleźć
także w książce „Mała degeneracja”), spot-
kał się on w dużej mierze z nieprzychyl-
nością. Jedni wskazywali, że po co tak

pisać, przecież jest super, a jeśli nie jest
do końca super, to tylko rozbija to jedność
i przybliża moment, kiedy do władzy doj-
dzie Trzaskowski z Biedroniem i będą
zmuszać nas do homoseksualnych ślubów
(przepraszam bardzo, ale część argumen-
tacji była – i jest nadal – na takim poziomie
przenikliwości). Inni z kolei wskazywali
i wskazują, że niby to wszystko prawda,
ale ile ta niepisowska prawica ma dywizji?
Nigdy nie było na nią wystarczającego
popytu wyborczego, a jeśli tylko ktoś za-
cznie stawiać się Kaczyńskiemu, to Ge-
nialny Strateg zje go na śniadanie i tyle
będzie. Lepiej więc „robić swoje” w ramach
większej całości i nie wierzgać przeciw
ościeniowi.

To bolesny argument, ale i on, para-
doksalnie – nawet gdy się sprawdza –
potwierdza, że prawica niepisowska musi
podkreślać swoją samodzielność, żeby
mieć jakiś sens. Ci bowiem, którzy po-
stanowili siedzieć cicho, mogą cieszyć się
„spokojem cmentarza”: abstrahując od
potencjalnych korzyści osobistych, zajmują
się w najlepszym przypadku sprawami

steFan sęKowsKi
Zastępca Dyrektora „Nowej Konfederacji”, 
kierownik sekcji Publicystyki

Aleksander Hall słusznie inspiruje do tworzenia prawicy innej niż ta, którą
proponuje Kaczyński. Jednak zbytnio skupia się na kulturze kosztem pań-
stwa i gospodarki

niepisowska prawica jest możliwa
i potrzebna. „utopia przeszłości” – już nie
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trzeciorzędnymi. Ci zaś, którzy zdecydowali
się wystąpić przeciwko Prezesowi, są bru-
talnie z polityki wypychani – jak działacze
Porozumienia po tym, jak partia sprzeci-
wiła się szkodliwemu dla Polski i Polaków
przeprowadzeniu wyborów kopertowych.
Na pierwszy rzut oka wygląda to na klęskę
(lub, co najwyżej, „moralne zwycięstwo”),
jednocześnie jest to dobitny dowód na
to, że współpraca z kimś, kto za tak wysoką
cenę chce zachować władzę, po prostu
się wyczerpała.

Między PiS a lewicą i PO

To wspaniale, ktoś powie, ale nadal nie
widać na horyzoncie tych jakże mądrych,
umiarkowanych i roztropnych centrop-
rawicowych dywizji. Ano nie widać, ale
pojawia się coraz więcej intelektualnej
amunicji, którą można strzelać. Diagnozy
rzeczywistości z konserwatywnego punktu
widzenia, propozycje nowych ujęć, pod-
kreślające, jakich wartości warto bronić
współcześnie w polityce, i jak warto to
robić. W ten nurt wpisuje się nowa książka
Aleksandra Halla „Anatomia władzy i nowa
prawica”.

Hall, od dwóch dekad poza polityką,
był jednym z twórców antykomunistycz-
nego, odwołującego się do spuścizny kon-
serwatywnej i narodowo-demokratycznej,
Ruchu Młodej Polski, późniejszym dzia-
łaczem umiarkowanej centroprawicy (po-
słem Unii Demokratycznej czy później
Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego
w ramach Akcji Wyborczej Solidarność).
Politykę prowadzoną przez PiS ocenia
bardzo krytycznie. Krytykuje deptanie
praworządności, niszczenie państwowych
instytucji, instrumentalne wykorzystywa-
nie Kościoła, psucie polskiej pozycji na
arenie międzynarodowej czy niszczenie
relacji z resztą Unii Europejskiej.

Ta diagnoza jest w dużej mierze zbieżna
z tym, co mówi główny nurt opozycji.
Idąc tym tokiem rozumowania Hall, prze-
cież środowiskowo i za rządów PO-PSL
także rodzinnie (jego żona Katarzyna Hall
była w latach 2007-2011 ministrem edu-
kacji narodowej w rządzie Donalda Tuska)
związany z nią mógłby właściwie życzyć
jej wszystkiego dobrego i na tym zakończyć
swój wywód. Tyle, że, jak sam pisze, jeśli
inna prawica nie powstanie, „Polacy będą
skazani na wybór pomiędzy PiS-em a opo-
zycją zdominowaną przez lewicowych li-
berałów i radykalną lewicę kulturową.

Będzie to zły wybór” (s. 215). Jest to bo-
wiem obóz, „w którym coraz większą rolę
odgrywają hasła i postulaty kulturowe
nowej lewicy widzącej w religii przesąd,
w Kościele instytucję opresyjną i skrajnie
zdemoralizowaną, a w naszej tożsamości
narodowej, ukształtowanej na przestrzeni
dziejów, przeszkodę w budowaniu nowego
społeczeństwa, ludzi wyzwolonych z ogra-
niczeń wynikających z dotychczasowych
wzorców”.
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Czas na nowy pakiet?

To podejście Hall odrzuca z dwóch po-
wodów. Po pierwsze – pryncypialnie. Po
drugie – taktycznie. Opozycja, która chce
wygrać wybory z PiS, musi zawierać w so-
bie także konserwatywny komponent. Do-
sadnie napisał to autor w artykule opub-
likowanym w „Rzeczpospolitej”: „Prze-
strzegam jednak przed następującym wy-
borczym pakietem: poszanowanie kon-
stytucji, odsunięcie PiS-u od władzy i roz-
liczenie jego rządów, usunięcie religii
z przestrzeni publicznej i aborcja na ży-
czenie. Wielu Polaków nie przyjmie takiego
pakietu”. Rekonstruując sposób myślenia
założyciela RMP, można opisać to nastę-
pująco: dotychczasowi wyborcy PiS, świa-
domi, że spora część opozycji chce legali-
zacji aborcji na życzenie czy agresywnie
wypowiada się na temat Kościoła, choć
krytyczna wobec działań rządów partii
Jarosława Kaczyńskiego, nie mając innego
wyboru w kwestiach, które są im bliskie,
zacisną zęby i ponownie zagłosują na tzw.
Zjednoczoną Prawicę. Kwestie kulturo-
wo-obyczajowe odgrywają bowiem w ich
politycznej identyfikacji dużą rolę. Być
może znacznie większą, niż w czasach,
gdy wyborcy potrafili swobodnie zmieniać
fronty między SLD a prawicą odwołującą
się do chrześcijańskich wartości.

W centrum ideowej tożsamości nowej
prawicy powinny stać, zdaniem Halla,
chrześcijańska (a zwłaszcza: personalis-
tyczna) wizja człowieka, a także patriotyzm
oparty na tożsamości narodowej (Hall
wymienia także docenienie państwa, ale
w opowieści autora ten wątek odgrywa
tak naprawdę marginalną rolę, o czym za
chwilę). Chrześcijańska wizja człowieka –
z jej antropologicznym pesymizmem –
odróżnia ją od konstruktywistycznej le-

wicy, ale także od rosnącej części „starej
prawicy”, która coraz bardziej traktuje
chrześcijaństwo jako totem, zaś „trakto-
wanie człowieka jako osoby obdarzonej
przyrodzoną godnością i niezbywalnymi
prawami” – jako zbędny balast. Z kolei
dojrzały patriotyzm potrafi być samokry-
tyczny (co dedykuję zwłaszcza prawicow-
com hiperoptymistycznym wobec naszych
rzekomo narodowych cnót czy dokonań
w postaci z reguły przegranych zrywów
niepodległościowych), ale także świadom
wagi symboli i wspólnego odczuwania
dla narodowej tożsamości. Dlatego Hall
z pewnym dystansem podchodzi do „pat-
riotyzmu konstytucyjnego” czy „obywa-
telskiego”. „Tylko społeczeństwa połączone
wspólną tożsamością, zasadami dobra
wspólnego i solidarności nabierają real-
nego kształtu” (s. 246).

Dużo o kulturze…

W tym kontekście – ale także kontekście
pragmatycznym – należy odczytywać „za-
dania”, jakie Hall stawia przed „nową
prawicą”. To „działanie na rzecz przy-
wrócenia poczucia, że pomimo różnic sta-
nowimy wspólnotę narodową, naprawa
państwa oraz określenie na nowo roli
Polski w Europie” (s. 248). Brzmi ciekawie,
jednak diabeł tkwi w szczegółach. Naj-
bardziej enigmatycznie – i idealistycznie –
brzmi pierwszy postulat. Z lektury książki
wynika, że dla Halla konflikt społeczny
toczy się przede wszystkim wokół roli Ko-
ścioła w życiu społecznym i politycznym,
w każdym razie poświęca jej prawie cały
podrozdział. To moim zdaniem dyskusyjna
teza: co najmniej równie istotne jest wza-
jemne wykluczanie siebie ze wspólnoty
narodowej przez obie strony sporu, którego
stosunek do religii (rozumiana jako dys-
cyplinująco-symboliczny totem) jest tylko
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funkcją. Ale załóżmy, że tak jest. Autor
„Anatomii…” krytykuje PiS za instrumen-
talne wykorzystywanie religii do celów
politycznych, hierarchów za bratanie się
z władzą w celu załatwiania dla siebie
ziemskich korzyści, zaś opozycję za agresję
antyklerykalną, czy wręcz antychrześci-
jańską. Z tekstu Halla można wywnio-
skować, że wystarczyłaby odrobina empatii
i poszukanie kompromisu – choćby tak
trudnego jak w przypadku aborcji w 1993
roku – i można by przynajmniej poczuć
się znów wspólnotą.

Postulaty te brzmią słusznie. Problem
w tym, że nie żyjemy już w 1993 roku.
Politycy prawicy i hierarchowie Kościoła
czują się we wzajemnym uścisku bardzo
dobrze – i to potrwa jeszcze jakiś czas.
Żyjemy w czasach, w których religie mają
członków a partie wyznawców. A podejście
strony lewicowej i liberalnej jest już inne
niż 30 lat temu. Kościół (nie bez podstaw,
choć nierzadko bez zrozumienia) trakto-
wany jest jako instytucja opresyjna, a jed-
nocześnie już coraz mniej osób pamięta
czasy, kiedy, przeciwnie, poszerzał on
sferę wolności. Zmieniło się także podejście
do transcendencji. Coraz więcej osób nie
tyle odrzuca chrześcijańską odpowiedź
na pytania o życie, wszechświat i całą
resztę, co nie jest zainteresowane samą
kwestią. W efekcie, gdy duchowni nie

uchodzą już za autorytety, co chwilę szam-
bo wybija kolejnymi doniesieniami doty-
czącymi przestępstw seksualnych w jakże
restrykcyjnym pod tym kątem Kościele,
zaś niechęć wobec idei Boga zastępuje
obojętność, katolicy uchodzą za ludzi z in-
nej planety. Tym bardziej szkodliwych,
im bardziej starają się innym narzucić
prawa bazujące na ich „urojeniach”.

Być może więc „nowa prawica” w wersji
Halla może sprawdzić się w zakresie „prag-
matycznym”. Jako konserwatywne skrzyd-
ło opozycji, które może „słowami i czynami
przekonywać zwolenników PiS-u, że war-
tości, które są dla nich ważne, są ważne
także dla innych Polaków, okazywać sza-
cunek, rozwiewać obawy” (s. 267). Żeby
jednak wyjść szerzej i uwrażliwić ludzi
na wartości chrześcijańskie (lub, by rzecz
konfesyjnie, doprowadzić ich do Chrys-
tusa) – to nie jest już zadanie dla „nowej
prawicy”, a dla chrześcijan jako takich
(którzy przecież nie muszą być prawi-
cowcami – i vice versa).

…mało o państwie

Czytając tego typu prace, należy wystrzegać
się rozglądania za własnym konikiem.
Jeśli ktoś chce spytać, dlaczego nie ma tu
nic o gospodarce, albo dlaczego jest tak
mało o państwie – powinien raczej napisać
własną książkę. Tyle, że u Halla jest,
mimo składanych obietnic… naprawdę
bardzo mało o państwie (a o gospodarce
prawie wcale). Zaskakująco mało jak na
kogoś, kto chce przedstawić projekt nowej
prawicy (a ta nie może ograniczać się do
kulturówki!), w dodatku kogoś, kto prze-
cież przez lata był blisko środowiska kon-
serwatystów instytucjonalnych. W zakresie
odbudowy państwa jego diagnoza wy-
czerpuje się na powtórzeniu postulatów
głównego nurtu opozycji „liberalno-lewi-

34

THINKZINE, nr 02(140)/2022, luty 2022 www.nowakonfederacja.pl

Dla Halla konflikt społeczny

toczy się przede wszystkim

wokół roli Kościoła w życiu

społecznym i politycznym.

to dyskusyjna teza



cowej” dotyczących niezawisłości sądow-
nictwa, niezależności Narodowego Banku
Polskiego czy rzetelności mediów pub-
licznych. W tych kwestiach ma rację, ale
jednocześnie nie wygląda na to, by re-
prezentowany przez niego konserwatyzm
miał do niej coś do dodania. Pomysły do-
tyczące przekształcenia senatu w izbę sa-
morządową, rozszerzenia stosowania de-
mokracji bezpośredniej czy zmiany or-
dynacji wyborczej do sejmu na mieszaną
mieści w jednym zdaniu i nie podpiera
ich argumentacją, polityce demograficznej
poświęca akapit. Jego rekonstrukcja dzia-
łań PiS oraz tego, co należałoby z nimi
zrobić, sprowadza się w dużej mierze do
obrony dorobku ustrojowego III RP. Pisze
wręcz wprost: „pierwszym i najważniej-
szym zadaniem prawicy, która szanuje
porządek polityczny i prawny, jest dążenie
do przywrócenia ustroju państwa takiego,
jak opisuje to konstytucja z 1997 roku”
(s. 271). Autor „Anatomii…” nie widzi
problemów, jakie powodowała ustawa za-
sadnicza, a także praktyka rządzenia przed
powrotem PiS do władzy. Przeciwnie,
„naszym celem powinno się stać przy-
wrócenie status quo ante (sic!) i rozliczenie
sprawców zamachu na konstytucyjny
ustrój państwa. Ustrój III Rzeczypospolitej
nie był przyczyną jego destrukcji po 2015
roku. Zadecydowały o tym bezprawie
i zbyt słaby opór ze strony społeczeństwa
obywatelskiego”. Także o kwestii etatyzacji
gospodarki i populistycznym rozdawnic-
twie pisze na marginesie głównego sporu. 

To bezkrytyczne podejście do status
quo ante nie broni się z trzech powodów.
Po pierwsze, owo „bezprawie” ułatwiła
sama Konstytucja, która przy wszystkich
swoich zaletach zawiera także źle skon-
struowane przepisy, sprzeczności i nie-
ścisłości. Ułatwiły one m.in. zmiany w usta-
wie o Krajowej Radzie Sądownictwa, nie-

odebranie ślubowania od sędziów Try-
bunału Konstytucyjnego przez Andrzeja
Dudę a także brak jednoznacznej inter-
pretacji odmowy publikacji wyroków TK
w Dzienniku Ustaw przez Beatę Szydło.
Nie znaczy to, że PiS by tych co najmniej
deliktów konstytucyjnych nie popełnił
i tak, ale byłyby one trudniejsze bez tych
wad ustawy zasadniczej. Po drugie, nie
bierze pod uwagę, że wcześniejsze władze
także łamały bądź naginały Konstytucję.
I, po trzecie, że niezależne instytucje, któ-
rych Hall (słusznie) chce bronić najwy-
raźniej nie zasłużyły sobie w oczach spo-
łeczeństwa obywatelskiego na obronę,
skoro jego opór był tak słaby. Mam tu na
myśli choćby niepopularne (także na tle
swoich zagranicznych odpowiedników)
przed 2015 rokiem sądownictwo, telewizję
publiczną ignorującą istotne wydarzenia,
kampanie wyborcze ugrupowań innych
niż dwa największe czy świadomość, że
prezes NBP Marek Belka rozmawiał z Bart-
łomiejem Sienkiewiczem nt. prowadzenia
takiej polityki monetarnej, która ułatwi
rządzącej koalicji PO-PSL utrzymanie się
u władzy. Zgadzając się z tym, że wówczas
te instytucje działały o niebo lepiej niż dziś,
podkreślę, że wówczas pozostawiały wiele
do życzenia. Nowa prawica powinna przed-
stawić konkretny program państwowy. 

Prawicowy euroaktywizm

Z kolei podrozdział dotyczący Unii Euro-
pejskiej ukazuje dylematy, jakie pojawiały
się także na łamach „Nowej Konfederacji”.
Na prawicy – przynajmniej tej, która po-
trafi wyjść poza prosty suwerenizm – po-
jawiają się coraz częściej głosy wskazujące
na to, że bez głębszej integracji europejskiej
nie poradzimy sobie ani my jako Polska,
ani my jako UE, pretendująca do rozgrywki
między mocarstwami. Paradoks polega
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na tym, że póki co ta integracja zachodzi
odgórnie. Narzucana, rodzi sprzeciw i pro-
wadzi do skutków odwrotnych, czyli we-
wnętrznej europejskiej dezintegracji. Tego
świadom jest także Hall, który otwarcie
pisze, że „skoro nie ma narodu europej-
skiego – europejskiego «demosu» – po-
mysł europejskiego państwa federalnego
jest nierealny” (s. 294).

Proponuje więc cofnąć się o krok
i wskazać na wspólną tożsamość, a także
interesy. Ta pierwsza, pozytywnie, opiera
się na m. in. wspólnej spuściźnie chrze-
ścijańskiej – obawiam się jednak, że od-
wołanie do niej jako elementu spajającego
Europejczyków jest jeszcze trudniejsze
niż w przypadku Polski, nie tylko ze wzglę-
du na różnorodność konfesyjną, ale także
na… zanikanie poszczególnych konfesji.
Łatwiejsze – ale i potencjalnie demorali-
zujące i przez to cywilizacyjnie znacznie
bardziej niebezpieczne – może być np.
tworzenie jedności w kontrze wobec na-
pływu imigrantów z Afryki i Azji. Jak
pisze Hall, „należy dążyć do zdecydowa-
nego zmniejszenia napływu do Europy
muzułmanów” (s. 291), a wobec tych, któ-
rzy u nas już są, autor książki woli stosować
asymilację zamiast integracji. Były polityk
nie popada w ksenofobiczny przekaz:
wskazuje też, że „Unia Europejska i jej
państwa członkowskie nie mogą więc za-
mknąć dróg do udzielania azylu politycz-

nego (…)”. Jednocześnie stawia sprawę
jasno, że „Unia Europejska musi zdecy-
dowanie strzec swoich granic przed nie-
legalną imigracją” (s. 289). Obawiam się
jednak, że może nie zdawać sobie sprawy
z tego, jak poważne są współczesne źródła
migracji i że będzie to bardzo trudne za-
danie.

Hall pisze też o wspólnych interesach
państw europejskich, które należy reali-
zować m.in. przez wzmocnienie potencjału
militarnego Europy (także przez, być
może, utworzenie sojuszu obronnego),
inwestycje w nowe technologie i w naukę.
Wskazuje na integrującą rolę wspólnej
waluty. Jego uwagi dotyczące powrotu
Polski do centrum polityki europejskiej
z pewnością współbrzmią z postulatem
euroaktywizmu.

*
Książka Halla potrafi inspirować, zwłaszcza
w tych momentach, w których opisuje
potencjalny konserwatywny wkład w po-
litykę europejską czy przypomina prawicy,
na czym polegają te sławne chrześcijańskie
wartości, do których się odwołuje. Jest
także politycznie przenikliwa, gdy autor
wskazuje opozycji, że kluczem do sukcesu
wyborczego może być nie tyle bycie anty-
PiS-em, co otworzenie się na umiarkowaną
prawicę. Jednocześnie można odnieść
wrażenie, że wizja Halla jest swoistą „uto-
pią przeszłości”. Chęcią powrotu do sta-
rych, dobrych lat 90-tych, kiedy to Ale-
ksander Kwaśniewski jeździł papamobile,
Tadeusz Mazowiecki łączył ogień z wodą
w Preambule do Konstytucji a posłowie
Unii Wolności mogli głosować jak chcieli
w sprawie aborcji. Tyle, że te czasy już
nie wrócą. Przed prawicą stoją bowiem
znacznie poważniejsze wyzwania – nie
musi siłować się z postkomunizmem, ale
z samą sobą. 
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Jak pisze Hall, „należy dążyć

do zdecydowanego

zmniejszenia napływu do

europy muzułmanów”

https://nowakonfederacja.pl/polska-w-nowej-unii-alternatywa-dla-polityki-europejskiej-pis-i-po-potrzebna-od-zaraz/
https://nowakonfederacja.pl/polska-w-nowej-unii-alternatywa-dla-polityki-europejskiej-pis-i-po-potrzebna-od-zaraz/
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37

THINKZINE, nr 02(140)/2022, luty 2022 www.nowakonfederacja.pl

24 lutego 2022 nastąpiło bardzo przykre
przebudzenie świat zachodniego ze snu
o Putinowskiej Rosji. Pytanie: kiedy obudzi
się on względem Chin? Miejmy nadzieję,
że szybko, i że to przebudzenie nie będzie
równie przykre.

Stwierdzenie, że Chiny są aktywnym
wspólnikiem Rosji w agresji na Ukrainę
i demolowaniu postzimnowojennego ładu
w Europie, byłoby przesadą. Przynajmniej
w obliczu informacji, którymi obecnie
dysponujemy. Natomiast ścisłe partner-
stwo, nazywane przez niektórych już nie-
formalnym sojuszem, stworzyło Władi-
mirowi Putinowi odpowiednie warunki
do podjęcia działań.

Rosjanin, Chińczyk – dwa bratanki

Co łączy Rosję i Chiny do tego stopnia, że
są w stanie odłożyć na bok dawne urazy
i kwestie sporne? Oba państwa dążą do
rewizji systemu międzynarodowego i oba-
lenia przywództwa Stanów Zjednoczonych.
Jednym ze środków ku temu jest wbijanie
klinów w struktury transatlantyckie. Za-

pewnienie sobie neutralności Europy jest
uznawane w Pekinie za jeden z kluczowych
warunków zwycięstwa w konfrontacji
z Ameryką i Chiny nigdy specjalnie się
z tym nie kryły. Wreszcie Pekin widzi ro-
syjską presję militarna na Europę jako
lodołamacz dla chińskiej penetracji gos-
podarczej. To samo dotyczy NATO. Sojusz
postrzegany jest jako jeden z filarów potęgi
USA, a w ostatnich latach coraz częściej
pojawiają się głosy, by przeciwstawił się
także Chinom.

Kolejną cechą łączącą oba państwa
jest zbliżone postrzeganie świata. I w Rosji
i w Chinach, tak aktywni, jak i byli partyjni
aparatczycy przebrali się w markowe gar-
nitury i zaczęli robić interesy z kapitalis-
tami. Zachowali jednak przyzwyczajenia
i sposób myślenia komunistycznego przy-
wództwa ukształtowany w czasach zimnej
wojny, a nawet wcześniej. Krótko mówiąc,
„zachodni imperialiści i kapitaliści cały
czas knują, jak obalić władzę partii ko-
munistycznej”. Przykładem i dowodem
są oczywiście kolorowe rewolucje, ale
także nawet małe protesty własnej ludności

PaweŁ beHRenDt
Publicysta, tłumacz, 
szef działu aktualności portalu Konflikty.pl

Jeżeli wojna przyspieszy podział świata na dwa bloki, Chiny znajdą się
w jednym obozie z pariasami społeczności międzynarodowej. Będzie to
oznaczać konieczność podtrzymywania gospodarek Rosji, Iranu czy Korei
Północnej

Dlaczego chiny dają przyzwolenie na
rosyjską agresję?



przeciw nieudolności władz, jej korupcji
i nepotyzmowi są w ich mniemaniu ste-
rowane, a przynajmniej inspirowane przez
siły zewnętrzne. 

Wreszcie, prezydent Putin i przewod-
niczący Xi mają jedną rzecz wspólną. Jest
to fatalna cecha dla każdego przywódcy,
szczególnie niebezpieczna w przypadku
mocarstw. Obaj chcą koniecznie zapisać
się w historii – jako odnowiciele impe-
riów.

Kalkulacje Chin

Wróćmy jednak do Ukrainy. Putin i Xi
spotkali się 4 lutego, tuż przed rozpoczę-
ciem zimowych igrzysk olimpijskich w Pe-
kinie. Gospodarze wprawdzie nadal nie
uznali aneksji Krymu, jednak generalnie
poparli Moskwę w jej napiętych relacjach
z Waszyngtonem i jego sojusznikami. Chi-
ny nazwały NATO „przestarzałym reliktem
zimnej wojny” i wezwały sojusz, a przede
wszystkim Stany Zjednoczone do odpo-
wiedzi na „uzasadnione obawy Rosji o jej
bezpieczeństwo”.

W Pekinie najprawdopodobniej oce-
niono, że niezależnie od wyniku kryzysu
wokół Ukrainy, Chiny wyniosą z niego
korzyści. Jeżeli Zachód ustąpi, to prak-
tycznie za darmo, rękami Rosji uda się
osłabić system skupiony wokół USA. Jeżeli
Zachód nie ustąpi i obłoży Rosję sankcja-
mi, Chiny również korzystają. Zdana na
pomoc Pekinu Moskwa osłabi swoją po-
zycję w dwustronnych relacjach. Wpraw-
dzie Chińczycy starają się w żaden sposób
nie urazić rosyjskiej dumy, jednak do-
świadczenia krajów trzeciego świata uczą,
że chińska pomoc gospodarcza i kredyty
zawsze mają dodatkowe warunki, często
o charakterze pozagospodarczym. 

W przypadku Rosji nie oznacza to
anegdotycznego już wręcz żądania zwrotu

Władywostoku. Bardziej prawdopodobne
są transfer technologii albo ograniczenie
interesów z Indiami bądź Wietnamem,
skonfliktowanymi z Chinami. Te aneksy
„drobnym druczkiem” nie muszą też od
razu wejść w życie, ale dopiero w mo-
mencie uznanym przez Pekin za stosowny. 

Współpraca gospodarcza ma w zało-
żeniu pomóc przetrwać Rosji zachodnie
sankcje, a Chinom pomóc zdywersyfikować
dostawy węglowodorów i ograniczyć „dy-
lemat Malakki”, czyli zależność od importu
drogą morską wiodącą przez tę cieśninę.
Założenia te mają jednak swoje ograni-
czenia. Przekierowanie do Chin ropy i gazu
kierowanych do Europy nie jest takie
łatwe. Oba rynki są zaopatrywane z róż-
nych złóż. Konieczna jest więc przebudowa

infrastruktury, a pieniądze na to mają
Chińczycy, co daje im kolejny lewar w re-
lacjach z Rosją. Do tego nawet po uru-
chomieniu dostaw ustalonych w ostatnich
umowach, głównym źródłem gazu ziem-
nego będzie dla Chin nie Rosja, lecz Azja
Środkowa.

Podobnie jak w 2014, także teraz chiń-
skie banki odmawiają wsparcia dla ro-
syjskiego sektora finansowego w obawie
przed sankcjami. Rynki zachodnie są
znacznie ważniejsze i atrakcyjniejsze.
W grę wchodzą raczej kredyty dla po-
szczególnych rosyjskich firm, a trzeba
tutaj pamiętać o wspomnianych wyżej
„klauzulach dodatkowych”.
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Sugerowana niechęć Chin do konfliktu
ze względu na interesy na Ukrainie, to
kolejne pobożne życzenie. Chińskie inte-
resy są ograniczone, a część importu
z Ukrainy możliwa do zastąpienia. W przy-
padku sukcesu Rosji wszelkie straty uzna-
no zapewne do możliwe do szybkiego
nadrobienia, a być może uznano, że nowa
sytuacja stworzy lepsze warunki. Wszelkie
ewentualne straty wyglądały więc na ak-
ceptowalne, a możliwe zyski na bardzo
kuszące.

Życzliwa (Rosji) neutralność

Tak mniej więcej można zrekonstruować
podejście Chin do kryzysu wokół Ukrainy.
Sprawy jednak szybko zaczęły się kom-
plikować. Zachód okazał się bardziej zde-
terminowany i zjednoczony niż się wy-
dawało. Nawet uznawane za w dużym
stopniu kupione przez Rosję elity Niemiec,
Węgier i innych państw nie wyłamały się
z szeregu. Wręcz przeciwnie zwolennicy
Kremla są spychani na margines lub do-
konują przewartościowań. W Niemczech
doszło wręcz do przewrotu kopernikań-
skiego w podejściu do Rosji.

19 lutego chiński minister spraw za-
granicznych Wang Yi wystąpił na Konfe-
rencji Bezpieczeństwa w Monachium. Po-
wtarzał dotychczasową narrację o prze-
starzałości NATO, braku jego pozytywnego
wpływu na bezpieczeństwo w Europie
i konieczności odpowiedzi na „uzasadnione
obawy Rosji o jej bezpieczeństwo”. Jednak
pod naciskiem prowadzącego dyskusję
przewodniczącego Konferencji Wolfganga
Ischingera przyznał, że państwa sąsiadu-
jące z Rosją również mogą mieć obawy
o swoje bezpieczeństwo. Powtórzył ofi-
cjalne stanowisko Chin o pełnym posza-
nowania suwerenności Ukrainy. W póź-
niejszej rozmowie z sekretarzem Blinke-

nem Wang podtrzymał stanowisko, że
konflikty między państwami powinny być
rozstrzygane w zgodzie z Kartą Narodów
Zjednoczonych. To także standardowy
slogan Pekinu, nawet jeżeli z jego realizacją
w praktyce jest różnie, wystarczy wspom-
nieć chińskie działania na Morzu Połu-
dniowochińskim, czy wzdłuż granicy z In-
diami.

Widać pewne bardziej pojednawcze
tony w retoryce Chin, są one jednak przede
wszystkim na użytek Zachodu. 22 lutego
w sieci pojawiły się wytyczne dla cenzorów
nadzorujących stronę serwisu Beijing
News. Otrzymali oni polecenie usuwania
komentarzy krytykujących Rosję i chwa-
lących Zachód. Z niemal całkowitą pew-
nością można przyjąć, że podobne in-
strukcje otrzymała cała armia cenzorów
w służbie KPCh. Wkrótce potem w me-
diach zaczęła się kampania obarczania
winą za kryzys Stanów Zjednoczonych.
Błędy amerykańskiej polityki na Bliskim
Wschodzie mają być rzekomo usprawied-
liwieniem dla działań Rosji. Po rozpoczęciu
inwazji chińskie media zaczęły powielać
rosyjską narrację. Podważana jest suwe-
renność i państwowość Ukrainy, a po-
średnio także innych państw Europy Środ-
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kowo-Wschodniej. Do grona „współwin-
nych wojny” dołączyła szybko także Unia
Europejska.

Chiny przyjęły postawę życzliwej neu-
tralności, de facto dając przyzwolenie dla
rosyjskiej agresji. Mimo wszystko od mo-
mentu uznania prze Rosję separatystycz-
nych republik można odnieść wrażenie,
że Pekin jest nieco dezorientowany. Nie
wiadomo, do jakiego stopnia Kreml wta-
jemniczył Chińczyków w swoje plany. Już
wcześniej pojawiały się dementowane
przez obie strony informacje jakoby Xi
poprosił Putina by nie zaczynał wojny
przed zakończeniem igrzysk. Pytaniem
pozostaje, czy jeżeli to prawda to obaj
przywódcy się zrozumieli. Pojawiają się
opinie, że Xi mogło chodzić także o ig-
rzyska paraolimpijskie.

Nie będzie otwarcia na Polskę

Mimo komplikowania się sytuacji, Pekin
będzie starać się wyciągnąć maksimum
korzyści i nie należy liczyć, że będzie ha-
mować zapędy Władimira Putina, chyba
że te zaczną mieć bardzo negatywny wpływ
na chińskie interesy. Także duży sukces
ukraińskiej wojny informacyjnej może
mieć swoje chińskie reperkusje, zwłaszcza

jeśli osłabi władzę Putina. Coś takiego
może tylko pogłębić paranoję przywództwa
KPCh. Rezultatem może być dalsza izolacja
Chin od świata zewnętrznego.

Jeżeli wojna przyspieszy podział świata
na dwa bloki, Chiny znajdą się w jednym
obozie z pariasami społeczności między-
narodowej. Będzie to oznaczać konieczność
podtrzymywania gospodarek Rosji, Iranu
czy Korei Północnej. Inni potencjalni part-
nerzy to Birma i Wenezuela. Podawanie
tylu kroplówek może okazać się ponad
siły chińskiej gospodarki.

Warto jeszcze w tym kontekście po-
ruszyć wątek Polski. Wszystkich którzy
liczą, że Chiny otworzą nowe opcje przed
państwami Europy Środkowo-Wschodniej
czeka rozczarowanie. Jak zauważa Justyna
Szczudlik z PISM-u, dla Pekinu nasz
region nie jest ani samodzielnym pod-
miotem, ani częścią Zachodu. Jest to
raczej strefa buforowa między Rosją a Za-
chodem, gdzie Chiny mogą uznać jej „spe-
cjalne prawa” w strefie "bliskiej zagranicy”,
przynajmniej w przypadku byłych republik
radzieckich. Wszelkie różnice zdań między
państwami regionu a Brukselą i Waszyng-
tonem postrzegane są jako korzystne dla
Chin, służące potencjalnie rozbiciu jed-
ności i osłabieniu Zachodu. 
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Nieco w cieniu dramatycznych wydarzeń
na Ukrainie rozgrywa się inny proces,
który w dłuższej perspektywie może być
nawet ważniejszy dla świata. A przynaj-
mniej – dla tak zwanego „świata anglo-
saskiego”, który właśnie redefiniuje swoje
podejście do fundamentalnej kategorii
„wolności”.

Nie tylko antyszczepionkowcy

We wtorek nad ranem (naszego czasu)
kanadyjski parlament poparł decyzję pre-
miera Justina Trudeau o wykorzystaniu
nadzwyczajnych uprawnień rządu fede-
ralnego w celu stłumienia protestów, które
od ponad trzech tygodni paraliżowały sto-
łeczną Ottawę. Ich detonatorem były nowe
obostrzenia związane z COVID-19, które
weszły w życie w połowie stycznia – między
innymi wprowadzenie przymusowych
szczepień i rygorystycznej kwarantanny
dla kierowców uczestniczących w ruchu
transgranicznym. To z ich powodu z róż-
nych stron kraju ruszyły do stolicy wielkie
ciężarówki, formując „konwój wolności”.

Ale już na miejscu, w rejonie Parliament
Hill, do transportowców dołączyły prze-
różne grupy, połączone ideą sprzeciwu
wobec rządów Trudeau. Nie tylko w kwes-
tiach strategii antypandemicznej (choć
tzw. „antyszczepionkowcy” byli najbardziej
widoczni). Premier wychował sobie bo-
wiem zaciekłych przeciwników także na
wielu innych frontach, od polityki mak-
roekonomicznej poczynając, a na szeroko
pojętych sprawach obyczajowych kończąc. 

Poza Ottawą protesty (na mniejszą
skalę) pojawiły się też w kilku innych
miastach, między innymi w Toronto –
ale najbardziej widoczne i dotkliwe było
zablokowanie paru przejść granicznych,
w tym najważniejszego dla wymiany gos-
podarczej z USA, czyli Ambassador Bridge
w Windsor w Ontario. To poważnie ude-
rzyło między innymi w przemysł samo-
chodowy w USA: znaczną część produkcji
musiały wstrzymać m.in. Ford, General
Motors i amerykańskie zakłady Toyoty.
10 lutego administracja Joe Bidena ofi-
cjalnie wezwała więc Kanadę do wyko-
rzystania „wszystkich uprawnień federal-

DR witolD soKaŁa
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”, 
wicedyrektor Instytutu Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

Protesty w Kanadzie i reakcja władzy wpisują się w zmiany w bogatych
krajach Zachodu. Zanika tam umiarkowane centrum, słabną „tradycyjne”
lewica i prawica, a w siłę rosną populizmy

trudeau broni bezpieczeństwa Kanady – 
czy własnego stołka?



nych” w celu ratowania sytuacji. W kon-
sekwencji stan wyjątkowy wprowadzono
niemal natychmiast w prowincji Ontario,
a wkrótce potem policja, wykonując po-
stanowienie sądu, siłowo odblokowała
przejście graniczne. Po kolejnych paru
dniach rząd federalny poszedł jeszcze
dalej: najpierw odciął pokojowo protes-
tującym w Ottawie obozowiczom zaopat-
rzenie, potem pieniądze, a wreszcie wysłał
na nich oddziały szturmowe policji, z ga-
zem pieprzowym i granatami hukowymi.
Przynajmniej 200 osób aresztowano, a sa-
mochody protestujących odholowano na
policyjne parkingi, uprzednio wdzierając
się do nich po wybiciu szyb. Symbolicznym
obrazem brutalności policji stał się film,
na którym widać, jak konni funkcjona-
riusze przewracają niepełnosprawną ko-
bietę, poruszającą się przy pomocy tzw.
„balkonika”.

Ryzyko Trudeau

Ważny kontekst tego, co się stało w Ka-
nadzie w ostatnich dniach, stanowią bar-
dzo kruche fundamenty władzy samego
Trudeau i jego Partii Liberalnej. Co prawda
niedawno wygrała ona po raz trzeci z rzędu
wybory, ale tylko nieznacznie wyprzedziła
w liczbie mandatów swych głównych ry-
wali, czyli konserwatystów – zaś aktualny
gabinet ma charakter mniejszościowy
i funkcjonuje tylko dzięki permanentnie
negocjowanemu poparciu w konkretnych
sprawach ze strony mniejszych partii opo-
zycyjnych. W tej sytuacji premier sporo
ryzykował, gdy w miniony poniedziałek
zdecydował się sięgnąć po owe specjalne
uprawnienia. Przepisy ustawy o stanach
nadzwyczajnych były bowiem de facto
martwe od chwili ich uchwalenia, a na-
rzędzia zawarte w jej poprzedniczce po
raz ostatni wykorzystał kanadyjski premier

52 lata temu, w obliczu terrorystycznej
akcji separatystów z Quebecu, którzy po-
rwali (i potem zamordowali) jednego z mi-
nistrów rządu prowincjonalnego. Co cie-
kawe – tamten premier nazywał się Pierre
Trudeau, i był ojcem urzędującego ak-
tualnie Justina.

Trudeau senior wyprowadził wtedy
wojsko na ulice Quebecu. Junior „tylko”
wysłał policję federalną do zadań, które
normalnie leżą w gestii lokalnych i pro-
wincjonalnych sił porządkowych, a przede
wszystkim skorzystał z możliwości śle-
dzenia i blokowania przez organa bez-
pieczeństwa i instytucje finansowe pry-
watnych transferów pieniężnych bez de-
cyzji sądu. W ramach tego, natychmiast
doszło do zamrożenia co najmniej 76
kont, o łącznej wartości 3,2 miliona do-
larów kanadyjskich (2,5 miliona USD).
To najbardziej rozsierdziło konserwatywną
opozycję oraz wiele organizacji III sektora
i środowisk, zajmujących się ochroną
praw człowieka. M.in. Kanadyjskie Sto-
warzyszenie Wolności Obywatelskich
stwierdziło, że rząd nie spełnił warunków
wymaganych do powołania się na ustawę
o sytuacjach nadzwyczajnych, która ma
na celu radzenie sobie z zagrożeniami dla
„suwerenności, bezpieczeństwa i integral-
ności terytorialnej”. Wsparcia temu sta-
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nowisku udzielili też niezależni eksperci.
„Kanada nie stanęła wcale w obliczu takiej
sytuacji kryzysowej, jakiej ustawa miała
zaradzić” – powiedziała Reutersowi prof.
Leah West, ekspert ds. bezpieczeństwa
i prawa międzynarodowego na Carleton
University w Ottawie, w przeszłości oficer
kanadyjskich sił zbrojnych (służyła m.in.
w Afganistanie), a potem prawnik w Sądzie
Federalnym. „Jestem trochę zszokowana,
szczerze mówiąc, że rząd Kanady nadal
wierzy, że sytuacja spełnia definicję,
i w ogóle próbuje powołać się na tę usta-
wę” – dodała.

Liczni publicyści (nie tylko kanadyjscy)
i celebryci byli mniej oględni. W prze-
strzeni informacyjnej pojawiły się liczne
porównania działań Trudeau do polityki
chińskich komunistów, a Elon Musk na
Twitterze zrównał go nawet z Adolfem
Hitlerem. Choć wkrótce skasował tekst,
i tak stał się on wiralem w Internecie.
Z kolei republikańska deputowana do
Kongresu USA Yvette Herrell uznała dzia-
łania Trudeau „za niegodne zachodniej
demokracji” i charakterystyczne dla „au-
torytarnego reżimu, takiego jak Wenezu-
ela”. Zapowiedziała też, że   planuje wnio-
skować o przepisy dotyczące udzielania
azylu Kanadyjczykom „protestującym
i walczącym na rzecz wolności”. „Podobnie
jak zapewniamy azyl więźniom politycz-
nym, powinniśmy zrobić to samo dla kie-
rowców ciężarówek, którzy padli ofiarą
przemocy, których własność została skon-
fiskowana, a ich konta bankowe zamro-
żone przez rząd, który szybko staje się
kompromitacją wolnego świata” – ko-
mentowała Herrell w mediach społecz-
nościowych. A Maxime Bernier, przywódca
populistycznej Partii Ludowej Kanady,
która zdecydowanie sprzeciwia się naka-
zom szczepień, ocenił: „Trudeau powołuje
się na ustawę o sytuacjach nadzwyczajnych

(…) nie dlatego, że jest sytuacja nadzwy-
czajna i poważne zagrożenie dla bezpie-
czeństwa Kanadyjczyków, ale dlatego, że
on sam traci twarz”.

Nie ma dowodów na spisek

W odpowiedzi Trudeau jeszcze utwardził
stanowisko; w poniedziałek powiedział
dziennikarzom, że jego rząd nadal po-
trzebuje uprawnień nadzwyczajnych, po-
wołując się na „prawdziwe obawy” doty-
czące zagrożeń dla bezpieczeństwa naro-
dowego w nadchodzących dniach. Wy-
stępując w parlamencie, zasugerował ist-
nienie międzynarodowego spisku, którego
pionkami (świadomymi lub nie) są orga-
nizatorzy i uczestnicy protestów, odwołał
się też do „obaw i do interesu bezpie-
czeństwa wszystkich, uczciwych Kana-
dyjczyków”. Potwierdził także wcześniejsze
zapowiedzi wysokich rangą policjantów,
że służby będą nadal tropić uczestników
i sojuszników protestu, w oparciu o dane
z monitoringu wizualnego i z analizy prze-
pływów finansowych; należy więc spo-
dziewać się dalszych aresztowań i represji
(„będziemy aktywnie poszukiwać tożsa-
mości tych osób i podejmować dalsze
kroki w celu nałożenia sankcji finansowych
i oskarżeń karnych; to śledztwo będzie
trwało przez wiele miesięcy” – groził jesz-
cze w weekend Steve Bell, tymczasowy
szef policji w Ottawie). Wicepremier
Chrystia Freeland powtórzyła natomiast,
że „protestujący nie mogą podważać au-
torytetu rządu”. I tu jest pewnie pies po-
grzebany.

Bo jak na razie – rząd nie pokazał ża-
dnych przekonujących dowodów, by zaj-
ścia były inspirowane z zewnątrz. Ani
przez zwolenników Donalda Trumpa
w USA, ani przez wywiady chiński czy
rosyjski. Jest rzeczą oczywistą, że zarówno
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trumpiści, jak i wyżej wskazani spece od
państwowej dywersji są chętni do ich wy-
korzystania – bo wszyscy mają w tym in-
teres, wynikający z różnych aspektów ka-
nadyjskiej polityki. To jednak co innego.
Takie działania powinny być powstrzy-
mywane metodami nienaruszającymi fun-
damentalnych wolności obywatelskich.
Warto przy okazji odnotować, że akurat
w stosunku do agresywnych zakusów
ChRL i Rosji kanadyjscy konserwatyści
wykazują zazwyczaj większą czujność, niż
liberałowie, tym razem zaś zdecydowanie
zaprotestowali przeciw dorabianiu pro-
testującym „gęby” wrażych agentów.

Ekipa Trudeau zdołała co prawda przy
okazji kryzysu wyeksponować sporo kom-
promitujących wypowiedzi uczestników
protestów, na przykład kwestionujących
dość oczywiste prawdy naukowe na temat
pandemii – nie uzasadniła jednak prze-
konująco, dlaczego karą za bycie nieukiem
lub idiotą, wyznawcą teorii o celowej de-
populacji przy pomocy szczepionek albo
nawet i o płaskiej Ziemi, ma być nie
gromki śmiech, a gaz, pałka i pozbawienie
dostępu do własnych, skądinąd uczciwie
zarobionych pieniędzy. Potraktowanie
tych kategorii przeciwników jak przestęp-
ców lub obcych agentów wpływu ewi-

dentnie jest przysłowiowym wylaniem
dziecka z kąpielą.

Mało wiarygodnie wypadły także próby
zrzucenia winy za brutalne działania policji
na drugą stronę. Oficerowie służb wspo-
minali coś o petardach i kanistrach z ben-
zyną, które jakoby mieli posiadać protes-
tujący, ale nie jest znany żaden przypadek
użycia tej „broni”. Kawaleryjska szarża
na bezbronny tłum i stratowanie inwalidki
miały być natomiast „uzasadnioną reakcją”
na „agresywne działanie” niezidentyfiko-
wanego osobnika, który ponoć „rzucił ro-
werem w policyjnego konia” – co byłoby
śmieszne, gdyby nie potencjalnie tragiczne
okoliczności.

W tej sytuacji, przy parlamentarnym
zatwierdzaniu i przedłużeniu nadzwyczaj-
nych uprawnień rządu liczyła się wyraźnie
nie tyle siła argumentów, co argument
siły – a precyzyjniej, arytmetycznej potęgi
zdyscyplinowanych głosów. Twardo stanęli
za premierem jego ludzie z Partii Libe-
ralnej, a ponadto, zgodnie zresztą z wcześ-
niejszymi zapowiedziami, także parla-
mentarzyści z klubu lewicowych Nowych
Demokratów. Wystarczyło do zwycięstwa
stosunkiem głosów 185 do 151. Członek
Partii Zielonych Mike Morrice, który gło-
sował przeciwko wnioskowi, powiedział,
że powołanie się na ustawę było „niewła-
ściwą” reakcją na wcześniejsze niepowo-
dzenia w działaniach policji, a ponadto
„stanowi niepokojący precedens dla przy-
szłych protestów”.

Radykałowie górą

Kanadyjski krajobraz po bitwie jest więc
następujący: rząd chyba celowo sprowo-
kował konfrontację (trudno inaczej ocenić
zaostrzanie restrykcji w obliczu spadającej
liczby zachorowań i zgonów), po czym
ostentacyjnie „obronił swój autorytet”.
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Przekierował przy okazji debatę publiczną
z wielu niewygodnych dla siebie wątków
merytorycznych, związanych choćby z po-
lityka energetyczną czy fiskalną, na bar-
dziej emocjonalne. Zmobilizował ponadto
zwolenników, dotychczas nieco uśpionych:
byli aktywni w Internecie, domagając się
stanowczych działań i „przywrócenia po-
rządku”, ale zadziałali nawet w tzw. realu,
spontanicznie (?) skrzykując się na blo-
kady, które uniemożliwiły dojazd do cen-
trum Ottawy kolejnych elementów „kon-
woju wolności”.

Konserwatywna opozycja zagrała zaś
w tę grę całkiem chętnie. Uważany za ra-
czej umiarkowanego, dotychczasowy lider
partii Erin O’Toole (oskarżany we włas-
nych szeregach o to, ze właśnie przez owo
„umiarkowanie” zaprzepaścił szansę na
odebranie władzy liberałom w niedawnych
wyborach) został w pierwszych dniach
lutego zastąpiony przez Candice Bergen,
słynną m.in. z pozowania do zdjęć w ka-
peluszu z trumpowskim sloganem „Make
America Great Again”. W parlamentarnej
debacie, ze strony przedstawicieli tej partii
nie było widać prób niuansowania sytuacji,
refleksji nad porządkiem publicznym ani
nad interesem przedsiębiorców, których
zablokowanie handlu z USA błyskawicznie
postawiło w obliczu bankructwa. Zdro-
worozsądkowe centrum zdaje się być naj-
większym przegranym tych wydarzeń, ra-
dykałowie zatriumfowali po obu stronach.

Komentując aresztowanie przywódców
protestu, grupa Freedom Convoy 2022
zapowiedziała w mediach społecznościo-
wych: „będziemy nadal trzymać linię. Nie
będziemy kłaniać się nadużyciom władzy.
Świat patrzy, Kanado”.

To prawda. Kanadyjskie protesty zna-
lazły naśladowców m.in. w Izraelu, Francji,
Australii i Nowej Zelandii. Przed parla-
mentem ostatniego z tych państw, w Wel-
lington, od dłuższego czasu koczują tysiące
ludzi, domagających się łagodzenia lub
zniesienia restrykcji, które ich zdaniem
nie służą walce z pandemią, za to sku-
tecznie dławią gospodarkę. Kilkakrotnie
dochodziło już do starć z policją. A tak
się dziwnie składa, że premier Jacinda
Ardern to pod wieloma względami żeński
odpowiednik Justina Trudeau na Anty-
podach. Przynajmniej jeśli chodzi o do-
minującą linię polityczną, ale też sposób
uprawiania politycznego PR-u.

Zanik umiarkowanego skrzydła

Warto zwrócić uwagę, że najostrzejszy
przebieg protesty tego rodzaju miały (i na-
dal mają) w krajach anglosaskich, wy-
różniających się tradycyjnie ponadprze-
ciętnym udziałem klasy średniej w polityce,
znaczącym udziałem małego i średniego
biznesu (szczególnie wrażliwego na straty,
związane z ograniczeniem aktywności),
a także przywiązaniem do indywidualnej
wolności. Praktycznie we wszystkich z nich,
choć w nieco odmiennych okolicznościach
politycznych, można ostatnio obserwować
podobne procesy polaryzacji, gdzie zanika
umiarkowane centrum, słabną „tradycyj-
ne” lewica i prawica, a w siłę rosną popu-
lizmy, czerpiące energię z wzajemnego
zwalczania się, coraz bardziej zresztą bru-
talnego. Elementarne porozumienie do-
tyczy tam (a przynajmniej do wczoraj
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 dotyczyło) tylko fundamentalnych spraw
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
międzynarodowego, w tym zwłaszcza po-
wstrzymywania rosnącej potęgi chińskiej
oraz asertywnej postawy wobec putinow-
skiej Rosji. Daleko nie szukając: w naj-
potężniejszym z krajów tego kręgu cywi-
lizacyjnego, czyli Stanach Zjednoczonych,
mamy praktycznie zanik umiarkowanego
skrzydła Partii Republikańskiej (na rzecz
frakcji „trumpowskiej”), przy jednoczes-
nym wzroście aspiracji radykalnych grup
wewnątrz partii Demokratycznej. I za-
stępowanie merytorycznej debaty o spra-
wach wewnętrznych, za cichą, obopólną
zgodą, emocjonalną walką na maczugi –
dzięki czemu wyborca ma coraz mniej

kierować się w swych decyzjach konkret-
nymi (i przede wszystkim – weryfikowal-
nymi!) propozycjami programowymi, a co-
raz bardziej strachem przed „tymi drugimi”. 

Jak tak dalej pójdzie, nieszczęsny wy-
borca będzie mieć do wyboru już tylko
albo religijnie natchnionych płaskoziem-
ców, albo równie fanatyczne ciotki rewo-
lucji różnego rodzaju, płci obojga, a nawet
i więcej. Przy czym jedna i druga strona
chętnie odbierze nam osobistą wolność,
jednocześnie dużo mówiąc o jej ochronie
(choć każda w nieco inny sposób).

To nie jest optymistyczna perspektywa.
Przynajmniej z punktu widzenia klasycz-
nego liberała (uprasza się pod żadnym
pozorem nie mylić z panem Trudeau). 
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Chińczyk, Monopoly, oczywiście szachy
i warcaby, no i może ewentualnie Scrabble.
Takie skojarzenia budzi zazwyczaj hasło
„gry planszowe”. Kolejne skojarzenie jest
oczywiście takie, że to rozrywka dla dzieci
(może z wyjątkiem szachów). I wszystkie
te asocjacje są w pewnym sensie słuszne.
Szacuje się, że wyżej wymienione gry od-
powiadają za 2/3 sprzedaży na rynku gier
planszowych, a gier dla dzieci sprzedaje
się faktycznie więcej niż gier dla dorosłych.
Ale zatrzymując się w tym miejscu analizy,
gubimy z pola widzenia pozostałą – sza-
lenie różnorodną – trzecią część tej szybko
rosnącej branży. To tak zwane „nowo-
czesne gry planszowe”. To termin umowny,
dotyczący zasadniczo gier projektowanych
od drugiej połowy XX w., wskazujący na
przewagę względem „gier tradycyjnych”
na polu zarówno złożoności rozgrywki,
jak i oprawy wizualnej.

Złoty wiek gier planszowych

Obecnie na świecie istnieje co najmniej
130 000 tytułów. A przynajmniej tyle wy-

mienia baza największego portalu plan-
szówkowego BoardGameGeek. 130 000
różnych gier, a pośród nich setki diamet-
ralnie różnych mechanik i tematów. Gry
na 10 minut i 10 godzin. Wymagające
pełnego skupienia – i „alkoholowe”. Lo-
giczne gry, polegające na dopasowywaniu
figur geometrycznych, i piękne figurkowe
tytuły opowiadające historie godne nie-
złego czytadła. Dzisiejsze gry planszowe
pozwalają odtwarzać zimnowojenne po-
tyczki między USA i ZSRR, konkurować
w walce o przyprawę na Diunie albo
współpracować przy eradykacji niebez-
piecznego wirusa, który wywołał globalną
pandemię.

I choć trzeba przyznać, że ten potencjał
gier planszowych dostrzeżono już w drugiej
połowie XX w., to jednak wówczas jeszcze
czegoś tej branży brakowało. Badając
roczną liczbę wydawanych nowych tytu-
łów, widzimy, że w ostatnich dwóch de-
kadach XX w. zdarzały się lata przestoju
czy nawet regresu, natomiast w dwóch
pierwszych dekadach XXI w. wzrost był
dużo bardziej dynamiczny i tylko w jednym

DaMian szczeRbaty
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował
jako kierownik biura think-tanku, in-house w spółkach z branży OZE
i kosmicznej, a także w kancelarii prawnej specjalizującej się
w procesach inwestycyjnych, nowych technologiach oraz prawie
własności intelektualnej. Obecnie pracuje w Urzędzie Komisji
Nadzoru Finansowego. W wolnych chwilach grywa w gry planszowe.

W 2021 roku tylko trzy polskie gry planszowe sprzedały się w ponad
140 tys. egzemplarzy o łącznej wartości 90 mln zł. A w świecie polskich
planszówek wydarzyło się dużo więcej

Jak zostać milionerem dzięki planszówce.
o zarabianiu na graniu

https://blog.pipecandy.com/board-games-market/
https://blog.pipecandy.com/board-games-market/
https://blog.pipecandy.com/board-games-market/


roku (2006) odnotowano nieznaczny spa-
dek liczby wydawanych gier. W 1999 roku
wydano 1087, a w 2019 – 4677 gier.

Świetnym przykładem tego, co stało
się z rynkiem gier planszowych w ostatnich
latach, jest historia grupy Asmodee, która
obecnie jest jednym z czterech najwięk-
szych wydawców gier na świecie (obok
znanych również z produkcji zabawek
Hasbro, Mattela i Ravensburgera). Grupa
Asmodee (inaczej niż pozostała trójka gi-
gantów) prawie nie produkuje zabawek.
Nie koncentruje się też szczególnie na
grach dla dzieci. Skupia natomiast pod
swoimi skrzydłami szereg wydawców, któ-
rzy produkują bardzo różnorodne
gry. Można zaryzykować stwierdzenie, że
Asmodee próbuje na rynku gier uzyskać
pozycję wytwórni Disneya w Hollywood.
I nieźle im idzie. Pod skrzydłami Asmodee
są obecnie wydawane zarówno jedne z naj-
popularniejszych nowoczesnych planszó-
wek – Wsiąść do pociągu czy Dobble,
jak i gry dla geeków.

Asmodee w 2013 roku została kupiona
za 143 miliony euro, a w 2021 – sprzedana
za 2,7 miliarda. Oczywiście wzrost jednej
firmy nie dowodzi wzrostu rynku, ale
przywołane transakcje sugerują, że fun-
dusze private equity, które kupowały As-
modee w 2013 roku i ponownie w 2018,
dobrze rozpoznały rynkowe trendy. 

Polacy nie gęsi

Światowe trendy oczywiście znalazły swoje
odzwierciedlenie również w Polsce. Fakt,
że Asmodee w 2018 roku kupiła jednego
z ważniejszych polskich wydawców (wy-
dawnictwo Rebel) sugeruje, że polski
rynek także postrzegany jest jako „wzros-
towy”. Mamy kilku świetnych, rozpozna-
wanych na świecie projektantów gier,
m.in: Ignacego Trzewiczka (Robinson

Crusoe: Przygoda na przeklętej wyspie,
Osadnicy: Narodziny Imperium, Detek-
tyw), Michała Oracza (Neuroshima Hex!
i This War of Mine), czy Adama Kwapiń-
skiego (Nemesis i Frostpunk). Ten kapitał
uczą się wykorzystywać też polscy wy-
dawcy.

Zacznijmy od tego, że rozwój naszego
rynku został najwyraźniej dostrzeżony
przez instytucje publiczne, bo Narodowe
Centrum Kultury opublikowało 2021 dwa
raporty dotyczące rynku gier planszowych
(Badanie komercyjnych wydawców i pro-
ducentów gier planszowych w Polsce
i Kondycja branży gier planszowych
w perspektywie trendów i dyskusji in-
ternetowych). Do badań, na podstawie
których powstały raporty należałoby zgło-
sić istotne zastrzeżenia metodologiczne,
niemniej pokazują one pewne istotne dla
branży zjawiska.

Po pierwsze, po polsku wydaje się
(według różnych szacunków) od kilkuset
do ok. 1000 gier rocznie. Co jednak ważne,
większość (za wyjątkiem tańszych tytułów
dla dzieci) to tłumaczenia gier zagranicz-
nych. Sami wydawcy szacują liczbę graczy
w Polsce na 350 000–400 000. Mowa tu
zarówno o graczach okazjonalnych, jak
i hobbystach. Samych hobbystów jest za-
pewne kilka razy mniej (ze statystyk You-
Tube wiemy, że największy polski kanał
o tematyce planszówkowej ma ponad 50
tys. subskrybentów).
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Z Badania komercyjnych wydawców
i producentów gier planszowych w Polsce
nie dowiemy się, że branża jest już na
tyle ciekawa biznesowo, że swojego miejsca
szukają tu osoby z zupełnie innych „bajek”
(choćby Wojciech Cejrowski, czy – znany
czytelnikom Nowej Konfederacji – Jacek
Bartosiak, patronujący The World Sup-
remacy). Dowiemy się natomiast kilku
drobiazgów, np. tego, że bardzo trudno
oceniać wielkość rynku, bo gry nie mają
własnych kodów PKD (w klasyfikacji dzia-
łalności gospodarczej łączone są z zabaw-
kami, a wielu spośród wydawców nie zaj-
muje się wyłącznie grami). Co znacznie
ciekawsze: NCK pokusiło się o sformuło-
wanie sugestii co do form wsparcia rynku
gier planszowych („potencjalne kierunki
działań instytucji publicznych”). Zasyg-
nalizowano kilka form wsparcia, ale wydaje
się, że dość nieśmiało potraktowano wątek
promocji za granicą, a tymczasem to właś-
nie globalna sprzedaż niesie szanse roz-
woju zdecydowanie większe niż próby po-
większenia rynku krajowego.

Rok 2021 dostarczył kolejnych – jesz-
cze liczniejszych niż lata poprzednie –
dowodów na to, że mamy potencjał by
stać się światowym graczem w tej branży.
Nisza, którą fenomenalnie zaczęli gospo-
darować Polacy, to planszówkowy crow-
dfunding.

Miliard dolarów w crowdfundingu

Wykorzystanie finansowania społeczno-
ściowego (ang. crowdfunding) stało się
w ostatnich latach ważnym elementem
krajobrazu branży gier planszowych. Dzię-
ki mechanizmowi „wspieraczek” wydawcy
minimalizują ryzyko biznesowe sprzedając
gry jeszcze zanim zostaną one wydane.
To szczególnie ważne, jeśli weźmie się
pod wzgląd, że dla większości gier nakłady

przekraczające 10 000 egzemplarzy to
już spory sukces. Gracze okazjonalni raczej
nie zdecydują się na wyłożenie pieniędzy
na grę, którą dostaną za rok, ale oddani
hobbyści nie mają z tym problemu. Skala
wykorzystania tego mechanizmu szybko
rośnie. Największy na świecie serwis crow-
dfundingowy (Kickstarter) odnotował
w ostatnich trzech latach wzrost wartości
zbiórek o 60 % – z 165 mln w 2018 do
270 mln dolarów w 2021. A zatem przez
Kickstartera sprzedano gry planszowe
o wartości ponad miliarda złotych. Warto
dodać, że z planszówek pochodzi ok. 30%
wszystkich dochodów Kickstartera. Nic
dziwnego, że wielu firmom na świecie za-
marzyło się wykrojenie sobie kawałka
tego tortu.

Polacy w crowdfundingu

2021 rok pokazał, że być może najbardziej
udana próba „podgryzienia” Kickstartera
na polu gier planszowych wyszła z Polski.
Wrocławskie wydawnictwo Awaken
Realms, które miało na koncie szereg
spektakularnych sukcesów na Kickstar-
terze, zorientowało się, że zarabiać w bran-
ży można nie tylko na wydawaniu gier,
ale też na dystrybucji. I tak (jeszcze
w 2020) uruchomiony został portal Ga-
mefound dedykowany grom planszowym,
nastawiony na dystrybucję globalną. Już
w pierwszym pełnym roku funkcjonowania
na portalu (2021) zebrano wpłaty o war-
tości ok. 22 mln dolarów (a więc równo-
wartość ponad 8% planszówkowych przy-
chodów Kickstartera). Jednocześnie twór-
cy zapowiadają, że w roku 2022 Gamefo-
und chce osiągnąć poziom 25% w relacji
do Kickstartera.

Warto jednak nadmienić, że Gamefo-
und nie wziął się znikąd i nie powstał
z dnia na dzień. Awaken Realms od 2015

49

THINKZINE, nr 02(140)/2022, luty 2022 www.nowakonfederacja.pl

https://www.polygon.com/2020/1/22/21068797/kickstarter-2019-board-games-video-games-tabletop-data-china-tariffs-trump
https://www.polygon.com/2020/1/22/21068797/kickstarter-2019-board-games-video-games-tabletop-data-china-tariffs-trump


roku sprzedawało bardzo atrakcyjne (prze-
de wszystkim wizualnie, ale też dobrze
ocenianie pod względem mechaniki) gry
na Kickstarterze. Po pierwszych zbiórkach
wartych kilkadziesiąt tysięcy dolarów po-
jawiły się kolejne o wartości kilkuset
tysięcy i już w 2017 roku Awaken Realms
wydało pierwsza grę, która zebrała ponad
milion dolarów (ściśle od razu ponad dwa
miliony). Wszystkie kolejne gry osiągały
podobny lub większy sukces (do tej pory
największa zbiórka dotyczyła gry Nemesis
Lockdown – blisko 7 milionów dolarów).
Gamefound zaczął więc szybko budować
dużą bazę klientów, a jednocześnie – ba-
zując na doświadczeniach logistycznych
z dużych kampanii – zaczął budować
pledge managera (usługa polegająca na
obsłudze zamówień dokonanych za po-
średnictwem platformy crowdfundingo-
wej). Kickstarter również oferuje usługi
pledge management, ale Awaken Realms
zrezygnowali z jego usług w tym zakresie
już w połowie 2020. Wydawnictwo prze-
niosło pledge management na Gamefound,
a następnie – mając już bazę klientów na
swoim portalu – uruchomiło pierwsze
zbiórki. I tak Gamefound w pierwszym
roku działalności osiagnął prawie 10%
planszówkowych przychodów Kickstartera.
Historia ta ani trochę nie wygląda jak
partyzancka działalność wielu naszych
krajowych wydawców, którzy we wspom-
nianym raporcie wskazują, że potrzebują
przede wszystkim „promocji oferty wy-
dawniczej w kraju” (57%) i „wsparcia fi-
nansowego, np. w postaci programów do-
tacyjnych” (43%).

Co istotne, usługi logistyczne Game-
found zaczęły przyciągać innych wydaw-
ców, którzy pieniądze zbierali jeszcze na
Kickstarterze. W połowie 2021 roku za-
kończyła sie zbiórka największego do tej
pory polskiego projektu finansowanego

społecznościowo. Wiedźmin: Stary Świat
(na licencji CD Projektu) na Kickstarterze
zebrał blisko 8 mln dolarów i kolejne
7 mln zł na platformie zagramw.to (nale-
żącej do wydawcy gry – wydawnictwa
GoOnBoard). Choć GoOnBoard realizo-
wało już udane kampanie crowdfundig-
nowe, to jednak były to projekty o rząd
wielkości mniejsze i zapewne dlatego wy-
dawnictwo zdecydowało się na outcourcing
logistyki do kogoś z większym doświad-
czeniem – Gamefounda. 

W tym miejscu warto wspomnieć, że
Wiedźmin: Stary Świat to jedna z naj-
większych zbiórek w historii planszówek
na Kickstarterze (w styczniu roku 2022
zajmuje 6. pozycję). Obrazuje ona kolejny
bardzo ciekawy trend, który wcześniej
został już rozpoznany również przez Awa-
ken Realms. Chodzi o wykorzystywanie
znanych marek gier komputerowych do
promocji gier planszowych. W 2016 roku
Awaken Realm zebrał prawie milion do-
larów na planszówkową adaptację gry
This War of Mine (od 11 bit studios),
a lada moment możemy się spodziewać,
że do odbiorców trafi (wydawany przez
Rebela) Frostpunk (również na licencji
od 11 bit studios). Jak widać, pomiędzy
różnymi gałęziami branży rozrywkowej,
zachodzą ciekawe synergie, a polscy wy-
dawcy nauczyli się je wykorzystywać. To
kolejna znakomita wiadomość. Tym bar-
dziej, że podobne synergie mogą działać
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również na innych płaszczyznach. Być
może w historii Awaken Realms będziemy
mogli doszukiwać się analogii do historii
grupy CD Pojekt, która po sukcesie pierw-
szego Wiedźmina uruchomiła platformę
Good Old Games (obecnie gog.com), która
w 2020 zarobiła ponad 92 mln dolarów.
Wzrost zarobków na poziomie 114% rok
do roku przypisuje się głównie premierze
Cyberpunka 2077, więc widzimy wyraźnie

sprzężenie zwrotne pomiędzy obiema ga-
łęziami działalności grupy CD Projekt.
Być może Awaken Realms (szukając po-
dobnych synergii) wydeptuje właśnie
swoją drogę do planszówkowej pierwszej
ligi, aby stanąć w jednym szeregu z As-
modee i z tej pozycyzji inspirować mniej-
szych wydawców i pozyskiwać dla gier
planszowych nowych fanów (w kraju i za
granicą). Tego bym sobie i państwu życzył. 
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Pod uwagę działaczom religijnym, 
politycznym i społecznym:

chrześcijańska myśl ekonomiczna

Chrześcijańska myśl ekonomiczna stanowi kierunek badania znaczenia Przykazań De-
kalogu: „Nie kradnij!” i „Nie pożądaj własności bliźniego!” dla ekonomii i gospodarki,
oraz na wyciąganiu wniosków z wyników tych badań w celu ich wykorzystania w nauce
ekonomii i polityce gospodarczej. Inspiracją tej myśli jest stwierdzenie, że ponieważ aż
dwa te Przykazania mają za cel ochronę własności człowieka, czyli ochronę własności
prywatnej, to znaczy, że Stwórca nadał nienaruszalności instytucji własności prywatnej
wysoką rangę. Stanowi ona dobro nierozerwalne z człowieczeństwem. Pod pojęciem
„własność prywatna” rozumie się, oczywiście, dobro uczciwie nabyte przez człowieka,
a nie dobro przez niego posiadane, lecz nabyte drogą jakiegokolwiek rodzaju kradzieży. 

Wyniki badań powyższego wpływu okazują się rewelacyjne. Okazuje się, że łamanie
przez ludzi i ich rządy Przykazania „Nie kradnij!”, poprzedzane na ogół łamaniem
Przykazania „Nie pożądaj własności bliźniego!”, czyli, inaczej mówiąc – kradzież jest
główną przyczyną, lub samą istotą, prawie wszystkich poważnych krajowych i między-
narodowych problemów i kryzysów gospodarczych wiodących do biedy i rożnych nie-
pożądanych efektów społecznych. Im powszechniejsze zjawisko kradzieży we wszelkich
jej formach, a szczególnie w formach grabieży zalegalizowanej przez państwo i popełnianej
na różne sposoby, często „w majestacie prawa”, na obywatelach, tym poważniejsze ha-
mowanie rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Do tych sposobów zaliczyć należy,
między innymi:

1) zaciąganie pożyczek państwowych bez wiedzy i zgody obywateli, którzy wraz ze
swym potomstwem pożyczki te będą musieli spłacać;

2) drukowanie papierowych pieniędzy bez ich pokrycia w przyroście bogactwa naro-
dowego, co powoduje inflację i obniżanie wartości pieniędzy już posiadanych
przez obywateli;

3) przyznawanie przez władze rożnych licencji, monopoli i innych przywilejów
wybranym ludziom lub grupom ludzi, kosztem wszystkich pozostałych;

4) tworzenie w instytucjach państwowych tak zwanych stanowisk pracy, pracy bez-
produktywnej i pasożytniczej, będącej przykrywką do dzielenia się pieniędzmi
z kieszeni podatnika;

5) sprzecznie z zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa, zalecane przez
Marksa opodatkowanie wybiórcze (progresywne) ludzi zamożniejszych, a tym
samym karanie ich za to, że w gospodarce rynkowej stali się nimi dzięki swej pra-
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cowitości, zaradności, uczciwości, wyrzeczeniom, oszczędzaniu i zaspokajaniu
potrzeb innych ludzi owocami swej działalności;

6) opodatkowanie na cele nie służące dobru całego społeczeństwa, lecz tylko niektórych
jego grup;

7) łamanie prawa podaży i popytu, przez narzucanie cen minimalnych lub maksymalnych
za jakieś dobra – a więc okradając właściciela danego dobra z prawa do swobodnego
dysponowania swą własnością;

8) szerzenie i praktykowanie korupcji poprzez tworzenie korupcjogennych urzędów
dla „swych” ludzi i ochrona ich działań drogo kosztujących całe społeczeństwo;

9) praktykowanie socjalizmu poprzez bezpośrednią konfiskatę własności prywatnej
na rzecz państwa i jego różnych instytucji;

itd., itd.

W świetle powyższego jasne jest, dlaczego państwa socjalistyczne i „opiekuńcze”
oparte na „uszczuplaniu” i konfiskacie własności prywatnej prowadzą kraje do
bankructwa, a rodziny i społeczeństwa do rozkładu.

Przyjęcie powyższego do wiadomości powinno być szczególnie łatwo akceptowane
przez nas, chrześcijan, dla których Dekalog, będący zbiorem nakazów i zakazów po-
chodzących od Stwórcy, jest jednym z filarów wiary. Szczególnie czujni winniśmy być
na znaczenie nieraz spotykanych haseł o potrzebie realizacji zasad sprawiedliwości
społecznej (co, między innymi, jest wyrażone w Artykule 2 obecnie obowiązującej
Konstytucji RP), bo często bywają one pośrednim wzywaniem do łamania Przykazania
10 („Nie pożądaj żadnej rzeczy należącej do bliźniego”) i do przymusowego wyrównywania
międzyludzkich nierówności majątkowych i społecznych, drogą zalegalizowanej grabieży
i kradzieży gwałcącej Przykazanie „Nie kradnij!” i chrześcijański nakaz miłości bliźniego,
a są inspirowane przez różnych popleczników marksizmu, którego, jak wiadomo,
jednym z podstawowych dogmatów jest konieczność likwidacji własności prywatnej.
Nieopatrzna akceptacja takich haseł przez katolików, mimo, że nigdzie w Piśmie
Świętym nie ma potępienia, a nawet tylko dezaprobaty nierówności międzyludzkich,
stanowi sukces infiltracji wrogiej chrześcijaństwu ideologii marksistowskiej do Kościoła.
Chrześcijańska myśl ekonomiczna służyć może za narzędzie intelektualne w zwalczaniu
tej infiltracji. Niezależnie od tego zachęca ona patriotów pragnących jak najlepiej dla
swego kraju, aby nie pozwalali rządzącym na ustanawianie i egzekwowanie praw
okradania obywateli przez państwo, a doprowadzali do likwidacji takich praw już ist-
niejących.

Jan MicHaŁ MaŁeK
Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja

Świat intelektualny – od uniwersytetów po media – nie nadąża dziś za gwał-
townymi przemianami rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej,
opisując je za pomocą kategorii z poprzednich epok. To zasadniczo obniża
jakość rządzenia, które wymaga rozstrzygania dylematów przy użyciu wiedzy
dostępnej w danej chwili. Deficyt tej ostatniej zwiększa ryzyko decyzji błędnych
lub wręcz katastrofalnych, jak również – dominacji fałszywych ideologii. Polski
dotyczy to w stopniu szczególnym, ze względu na trudne położenie geopoli-
tyczne i słabość intelektualną (uniwersytetów, mediów, think tanków). 

„Nowa Konfederacja” stara się temu kryzysowi myśli przeciwdziałać na cztery
zasadnicze sposoby: 
1) Poprzez formułę thinkzine’u: pierwszego w Polsce i prawdopodobnie na

świecie think tanku i magazynu publicystycznego w jednym, umożliwiającą
lepszą komunikację i synergię między ekspertami z różnych dziedzin oraz
między specjalistami a  publicystami i  intelektualistami; wszystko po to,
aby po pierwsze zwiększać poziom wiedzy specjalistycznej, a po drugie
(i ważniejsze) budować całościowy obraz rzeczywistości;

2) Poprzez kształtowanie opinii elit;
3) Poprzez oddziaływanie na główny nurt debaty za pomocą komentatorstwa

politycznego;
4) Pełniąc rolę pośrednika między światem ekspercko-akademickim a me-

dialnym. 

Działamy w  duchu polskiej tradycji republikańskiej, uważając ją z  jednej
strony za najbardziej chwalebny dorobek rodzimej polityki, z  drugiej za
inspirację do rozwiązywania współczesnych problemów, na czele z fałszywymi
dylematami: państwo czy wolność, wolność czy wspólnota. Dziś potrzebujemy
jednocześnie więcej państwa, więcej wolności i więcej wspólnoty. Wyzwania
tak dla politycznej podmiotowości, jak i wolności są bowiem bezpreceden-
sowe – taka musi też być odpowiedź. 

Jesteśmy konfederacją – związkiem obywateli dążących razem do dobra
wspólnego, w sytuacji, gdy inne instytucje zawodzą. 

Jesteśmy niezależni tak od partii politycznych, jak i od rywalizacji na klikalność.
Jest to możliwe przede wszystkim dzięki hojności naszych Darczyńców. Utrzy-
manie niezależności i poziomu merytorycznego oraz dalszy rozwój, przybliżający
realizację powyższych celów, zależą od utrzymania i  rozwoju finansowania
poprzez bezwarunkowe darowizny na cele statutowe.
Jeśli cenisz „Nową Konfederację” – wesprzyj ją.
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Działalność

Do listopada 2017 r. „Nowa Konfederacja” była pierwszym w Polsce interne-
towym miesięcznikiem idei (pierwszych 51 numerów ukazało się w  formule
e-tygodnika, między październikiem 2013 a  wrześniem 2014). Dziś „Nowa
Konfederacja” to prawdopodobnie pierwszy na świecie thinkzine. To nowa
forma instytucji eksperckiej i  publicystycznej jednocześnie. Umożliwia to
z jednej strony lepsze niż dotąd gromadzenie i tworzenie wiedzy specjalistycznej,
z  drugiej: efektywniejszą pracę nad całościowym opisem rzeczywistości
 publicznej.

Do tej pory podstawowym sposobem prezentacji takich owoców była pub-
licystyka, która cały czas odgrywa ważną rolę w naszej działalności. Obecnie
każde kolejne wydanie e-miesięcznika zawiera 10 materiałów – artykułów
analitycznych, esejów, wywiadów. Dwa razy w  tygodniu publikujemy ko-
mentarze reagujące na bieżące wydarzenia. Swoje miejsce ma u nas także
felieton – wymierający gatunek na pograniczu dziennikarstwa i  literatury
pięknej, ukazujący się co najmniej raz w miesiącu.

Od listopada 2017 roku stawiamy także na działalność ekspercką. Specjaliści
od spraw ustrojowych, międzynarodowych, prawa, obronności, gospodarki,
samorządu i nie tylko publikują w „Nowej Konfederacji” raporty, analizy, ko-
mentarze eksperckie.

Zarówno publicyści, jak i eksperci związani z „Nową Konfederacją” występują
w mediach, zarówno pracując w różnych tytułach, jak i występując w nich
gościnnie czy komentując dla nich bieżące wydarzenia. Jesteśmy obecni na
łamach największych polskich dzienników i  tygodników, w  internecie, na
falach stacji radiowych, regularnie występujemy także w programach tele-
wizyjnych stacji publicznych i prywatnych.

Ważnym elementem naszej działalności są także otwarte debaty, które or-
ganizujemy co najmniej raz w  miesiącu. Zaproszeni przez nas goście –
naukowcy, politycy i  dziennikarze – dyskutują wokół kolejnych naszych
publikacji, a także na bieżące tematy społeczno-polityczne. Jesteśmy obecni
także w mediach społecznościowych – na Facebooku, Twitterze czy YouTube. 



„Nową Konfederację” tworzą

Stali Darczyńcy: Bartłomiej Kachniarz, Piotr Kubiak, Michał Macierzyński, Jerzy
Martini, „mieszkaniec Bytomia”, Jakub Stychno, Marcin Sławeta, Michał
Kocur, Remigiusz Iwuć, Piotr Ogiński, Damian Szczerbaty, Szymon Radziszewicz,
Krzysztof Szatan oraz Anonimowi Darczyńcy

Pozostali Darczyńcy: Jacek Bartosiak, Piotr Remiszewski, Piotr Woźny, Andrzej
Dobrowolski, Krzysztof Poradzisz, Marek Nowakowski, Karol Tatara oraz
Anonimowi Darczyńcy (Lista Darczyńców jest uaktualniana na początku każ-
dego miesiąca)

Zespół: Kołodyńska-Magdziarz (Sekretarz zespołu), Jarema Piekutowski, Bart-
łomiej Radziejewski (Dyrektor), Stefan Sękowski (Zastępca dyrektora, kierownik
sekcji Publicystyki), Anna Szczerbata, Paulina Raczyńska, Marcin Chruściel

Stali współpracownicy: Paweł Behrendt, Łukasz Kobeszko, Michał Lubina,
Stanisław Maksymowicz, Rafał Matyja, Anna Mieszczanek, Andrzej Mikosz,
Adam Radzimski, Marek Wojnar, Karol Zdybel, Adam Michalak, Witold Sokała,
Piotr Celiński, Patryk Gorgol, Krzysztof Sękowski
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