


W numerze:

Wojna o zdrowie psychiczne Polaków. Skończyć z przestarzałym systemem
dr Stanisław Maksymowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Czy doczekamy się skutecznej ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży?
Jakub Kamiński. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

System ochrony zdrowia psychicznego oparty na szpitalach jest anachronicz-
ny

Z dr. Markiem Balickim rozmawia Natalia Kołodyńska-Magdziarz . . . . . . . . . . . 14
Dlaczego tak niewielu uchodźców podjęło pracę?

Stefan Sękowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
W obronie państwa narodowego

Damian Adamus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Nad Wisłą rosyjski szantaż energetyczny to tylko czcze gadanie

Mateusz Perowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Przyszłość UE w obliczu wojny w Ukrainie

Marcin Chruściel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Rosja weszła na drogę wiodącą do systemu totalitarnego 

Z prof. Eugeniuszem Cezarym Królem rozmawia Paweł Średziński. . . . . . . . . . . 38
Rosja nie wróci jako supermocarstwo

Z Øysteinem Tunsjø rozmawia Jarema Piekutowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
A może jednak będzie dobrze?

Juliusz Gałkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

2

THINKZINE, nr 05(143)/2022, maj 2022 www.nowakonfederacja.pl



3

THINKZINE, nr 05(143)/2022, maj 2022 www.nowakonfederacja.pl

„Obyś żył w ciekawych czasach” – głosi
klątwa przypisywana Chińczykom. Nie-
zależnie od tego, kto ją na nas rzucił, jej
ostrze okazało się zabójczo skuteczne.
Najpierw w 2020 roku runęło na nas za-
grożenie niewidzialne, ale i zabójcze –
pandemia. A gdy zaczęła ona wygasać,
do naszego i tak już niespokojnego życia
zawitał bezwzględny bandyta, zupełnie
jak w książce Doctorowa „Witajcie w cięż-
kich czasach”. Czasy są więc zarówno cie-
kawe, jak i ciężkie. I ten ciężar odbija się
na naszym zdrowiu we wszystkich jego
aspektach: fizycznym, psychicznym i spo-
łecznym. 

Pandemia, wojna i lęk

Według ostrożnych szacunków, od 6 do
8 miliona Polaków cierpiało lub cierpi na
różnego rodzaju zaburzenia psychiczne.
Z tego powodu co roku do szpitali psy-
chiatrycznych – według statystyk Instytutu
Psychiatrii i Neurologii – trafia około
1,5 miliona obywateli kraju. 10 proc. zdiag-
nozowanych Polaków ma depresję, 7 proc.

cierpi na bezsenność, a kolejne 4 proc.
boryka się z uzależnieniami. Od 2020
roku zaczęła też rosnąć liczba dorosłych
Polaków cierpiących z powodu zespołu
stresu pourazowego. Wzrasta także liczba
samobójstw, między innymi wśród dzieci
i młodzieży: w 2013 roku próbę samo-
bójczą podjęło 348 małoletnich,
w 2019 r. – już 951. W tym też roku 98
prób zakończyło się zgonem. 

Lęk, stres i uporczywe myśli są naj-
częstszą reakcją ludzi na zagrożenia, za-
równo realne, jak i postrzegane. Towa-
rzyszą też poczuciu niepewności, związa-
nemu z nieznanym. Epidemia COVID-19
wyeksponowała wszystkie te silne doz-
nania: strach przed zakażeniem i kon-
sekwencjami choroby, stres związany z ko-
lejnymi restrykcjami i sytuacją społecz-
no-gospodarczą oraz uporczywe myśli
o niepewnej przyszłości. Efekty dla zdrowia
psychicznego nie są banalne. Z badania
opublikowanego w „Psychology, Health
and Medicine” w kwietniu 2021 roku wy-
nika, że większość badanych Polaków (70
proc.) odczuwała symptomy zaburzeń
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psychicznych w czasie pandemii COVID-
19. W tym zaburzenia snu (63 proc.), lęk
(48 proc.), obniżony nastrój przez cały
dzień (44 proc.), smutek (41 proc.) i pro-
blemy z koncentracją (36 proc.). 

Inne badania wskazują, że powiązana
z pandemią częstotliwość występowania
stresu, lęku i depresji w ogólnej populacji
wynosi około 30 procent. Ludzie, którzy
są izolowani lub przebywają na kwaran-
tannie, mają wyższy poziom gniewu, dez-
orientacji i stresu pourazowego. Doświad-
czenie epidemii zwiększyło długotermi-
nowy poziom depresji i może mieć wpływ
na przyszły zwiększony współczynnik sa-
mobójstw. 

Problem ograniczeń pandemicznych
i ich wpływ na dobrostan widoczny jest
zresztą także w specyficznych grupach
pacjentów w Polsce. Wśród kobiet, będą-
cych w ciąży czy rodzących w czasie pan-
demii, ujawniony został problem związany
z wymuszoną separacją – samotnymi wi-
zytami lekarskimi i samotnymi porodami
(bez partnera), które wiązały się z uczuciem
strachu (36,4%), złości (41%), poczuciem
niesprawiedliwości (52,2%), dotkliwym
smutkiem (36,6%) oraz poczuciem straty
(42,6%). 

Nie inaczej wygląda sytuacja związana
z nowym zagrożeniem wojennym w Ukrai-
nie. Choć nie ma jeszcze wielu badań,
dotyczących wpływu wojny na zdrowie
psychiczne, to należy się spodziewać po-
dobnego efektu do tego z czasów pandemii
oraz innych konfliktów wojennych. Z tego
powodu w wieloośrodkowej „Inicjatywie
Nowa Solidarność”, związanej z działa-
niami na rzecz uchodźców wojennych
z Ukrainy, wskazano na potrzebę doraźnej
i długoterminowej pomocy psychologicz-
nej. Powinna ona – poza Ukraińcami –
objąć także wolontariuszy i rodziny, które
przyjęły uchodźców do swoich domów.

Podkreślono też potrzebę zabezpieczenia
już teraz świadczeń w opiece psychiat-
rycznej i psychologicznej dla osób cier-
piących na ostrą reakcję na stres (ASR,
ang. acute stress response), która może
przerodzić się w często towarzyszący woj-
nie zespół stresu pourazowego (PTSD,
ang. post-traumatic stress disorder). Po-
trzebne są też świadczenia dotyczące in-
nych chorób psychicznych, związanych
z traumatycznymi doświadczeniami woj-
ny – dotykających zarówno dzieci, jak
i dorosłych. 

W obu przypadkach konieczna jest
jednak szeroka perspektywa leczenia zdro-
wia psychicznego. Jak wskazuje Światowa
Organizacja Zdrowia (WHO), należy za-
łożyć dwuwymiarowe podejście: z jednej
strony minimalizujące negatywne wskaź-
niki zdrowia psychicznego, takie jak lęk
i depresja; z drugiej – aktywizujące wskaź-
niki pozytywne, takie jak jakość życia,
dobrostan i satysfakcja pacjentów. 

Błędna odpowiedź: psychiatria
szpitalna

Czy jesteśmy gotowi na to wyzwanie? Od-
powiedź nie jest jednoznaczna. W staty-
stykach OECD Polska psychiatria wypada
źle, ale nie tragicznie. 75 proc. polskich
respondentów globalnej ankiety zgłaszało
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potrzeby w zakresie opieki psychiatrycznej
niezaspokojone z powodu finansów, czasu
oczekiwania lub dostępności transportowej
(średnia OECD to 67 proc.). Znacząco
odstajemy też od średniej w zakresie do-
stępnego personelu (wskaźnik dotycząca
dostępności psychiatry na 100 tys. miesz-
kańców dla państw OECD wynosi średnio
0,18, w Polsce – 0,09). Mimo to według
statystyk organizacji, wszystkie rodzaje
świadczeń związane z leczeniem zdrowia
psychicznego są w pełni pokrywane przez
polski system zdrowotny. Co pewnie jest
jednym z kuluarowych powodów tego, że
wiele się w tej dziedzinie nie robiło. Moż-
liwe też, że Polacy – także decydenci –
traktują nadal problemy psychiczne jako
bardzo prywatne, niemedyczne zawiro-
wania życiowe, które nie wymagają le-
czenia. 

Faktem jest jednak dramatyczne nie-
dopasowanie funkcjonującego systemu
do osiągnięć światowej psychiatrii i brak
elastyczności w reagowaniu na sytuacje
kryzysowe. Problem tkwi głęboko w pol-
skich realiach, gdzie dominuje przestarzały
paradygmat leczenia szpitalnego. Błędny
już w swoich fundamentach, bo zakłada-
jący izolację i leczenie w warunkach da-
lekich od tych, w których człowiek ma
funkcjonować. Podejście takie wywodzi
się z czasów, gdy nie było skutecznych
metod diagnozowania i leczenia zróżni-
cowanych chorób psychicznych. Jedyne
co pozostawało, to wyrzucenie zagrożenia
poza obręb społeczeństwa. 

Socjolog Erving Goffman w książce
„Instytucje totalne” postawił głośną tezę,
że szpitale psychiatryczne one najgorszym
miejscem do leczenia chorób psychicznych
(tezę tę poparł badaniami w tych placów-
kach w Stanach Zjednoczonych). Ich fak-
tyczna rola polega przede wszystkim na
fizycznym i psychicznym zamknięciu pa-

cjentów, odizolowaniu ich od społeczeń-
stwa i wtłoczeniu w sztywne ramy insty-
tucji totalnej. Figura zamknięcia była
zresztą jednym z centralnych motywów
w wywodach francuskiego filozofa Michela
Foucault, który w „Historii szaleństwa
w dobie klasycyzmu” opisuje drogę, jaką
przeszła ewolucja choroby psychicznej –
od świętego i radosnego szaleństwa śred-
niowiecza do przerażających zimnych mu-
rów nowożytnego szpitala psychiatrycz-
nego. 

Obraz szpitala psychiatrycznego jako
straszliwego miejsca odosobnienia jest
nadal żywy we współczesnej ikonografii.
Uwieczniony w horrorach i grach kom-
puterowych, jak lustro ukazuje nasze naj-
większe społeczne obawy związane ze
zdrowiem psychicznym. Ciemne korytarze,
pokoje bez klamek, łóżka z pasami do
wiązania pacjentów, silne środki uspo-
kajające i snujący się po korytarzach ma-
jaczący ludzie, podobni do zombie. Nie-
stety obrazy te, choć wydają się tłem filmu
grozy, są smutną rzeczywistością polskich
szpitali psychiatrycznych. Opisane w wy-
danej ostatnio książce „Głośnik w głowie”
Anety Pawłowskiej-Krać historie pacjen-
tów współczesnej polskiej psychiatrii
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rysują mroczny obraz niedofinansowania,
zatłoczenia, braków kadrowych i tragicznej
jakości świadczeń zdrowotnych w tym
zakresie. Tu nie ma pacjenta, nie ma em-
patii, jest tylko ciągła walka, by wydrzeć
cokolwiek z systemu, który rozpada się
na oczach kurczącego się personelu. 

Tak wygląda codzienność polskiej psy-
chiatrii szpitalnej i problem ten dotyczy
zarówno pacjentów dorosłych, jak i dzieci.
I choć wiele się zmienia, to są to zmiany
chaotyczne i zbyt powolne. W dziedzinie
tej jest też wiele systemowych zaniedbań,
które przynoszą dziś swój owoc. Chociażby
w postaci takich historii, jak te z sprzed
kilku lat ze szpitala dla nerwowo i psy-
chicznie chorych z miasta powiatowego
na południu Polski, gdzie po śmierci
trzech pacjentów tuż po przyjęciu do szpi-
tala, ujawniono szereg nadużyć, m.in.
prewencyjne unieruchamianie pasami
chorych na depresję i chorobę Alzheimera. 

Podobne historie opisuje wspomniana
Pawłowska-Krać: „Kładli mnie na łóżku
w kilka osób i przypinali pasami. Leżałem
tak dobę, dwie. Jak byłem w psychozie,
to się posikałem prosto w nową piżamę.
Co jakiś czas, nie wiem co ile, może co
dwie godziny, drzwi otwierał pielęgniarz,
zaglądał do środka i zamykał. A ja leżałem,
coś tam bredziłem, szamotałem się. Czu-

łem się strasznie” – cytuje słowa jednego
z pacjentów szpitala psychiatrycznego
(„Głośnik w głowie”, wyd. Czarne 2022).
I nie dotyczą tylko najmniejszych ośrod-
ków, ale dużych szpitali, obsługujących
pacjentów z całego województwa. 

Spóźnione reformy

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrze-
bujemy szerokiego i odpowiednio dofi-
nansowanego programu leczenia zdrowia
psychicznego mieszkańców naszego kraju.
Doświadczenia związane z pandemią i dzi-
siejsza sytuacja w Ukrainie każą nam
podnieść alarm. 

Do zapewnienia odpowiedniej opieki
nad zdrowiem psychicznym potrzebne
są: 1) zwiększone i zreformowane finan-
sowanie, 2) reforma systemu nakierowana
na wielopoziomowe oraz 3) działania pro-
filaktyczne. 

Niezbędna jest więc przede wszystkim
zmiana paradygmatu na wzór krajów,
które przeszły już reformy w tym zakresie:
otwarcie leczenia psychiatrycznego i opieki
psychologicznej. Ale ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeby stworzenia sys-
temu finansowo dostępnego dla wszystkich
obywateli. Bo już dziś wiele się mówi
o dzikiej prywatyzacji, jaka dokonuje się
w polskiej psychiatrii. Zmęczeni i wypaleni
lekarze psychiatrzy masowo zakładają
dziś prywatne gabinety, często na rzecz
swojej dotychczasowej pracy w systemie
publicznym. Przymuszeni beznadziejną
sytuacją w szpitalach i brakiem jakiego-
kolwiek wpływu na ten proces, oferują
chorym lepszą alternatywę. Ale z przyczyn
finansowych – często niedostępną. 

Naprzeciw tym problemom miała wyjść
reforma, której szczególnym katalizatorem
była dramatyczna zapaść psychiatrii dzie-
cięcej. Ale postępuje ona bardzo wolno,
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a kierujący ministerialnym zespołem ds.
reformy psychiatrii dr Marek Balicki podał
się do dymisji. Tymczasem problem ciągle
narasta, o czym pisała w swoim raporcie
pokontrolnym Naczelna Izba Kontroli we
wrześniu 2020 roku. Jak czytamy: „System
lecznictwa psychiatrycznego dzieci i mło-
dzieży wymaga zmian, bowiem nie za-
pewnia kompleksowej oraz powszechnie
dostępnej opieki zdrowotnej w tej dzie-
dzinie”. Jako główny problem wskazano
nierównomierne rozmieszczenie kadry
lekarskiej, szpitalnych oddziałów psy-
chiatrycznych i poradni dla małoletnich.
Jak podkreślili kontrolerzy, aż w pięciu
województwach nie funkcjonował żaden
dzienny oddział opieki psychiatrycznej.

W jednym z województw nie było nawet
oddziału całodobowego. Odnotowano sy-
tuacje, gdy małoletni pacjenci trafiali na
oddziały dla dorosłych – podobną dra-
matyczną sytuację, która zakończyła się
gwałtem, opisuje w swojej książce Pa-
włowska-Krać. 

Co więcej, zmalała liczba podmiotów
udzielających dzieciom i młodzieży am-
bulatoryjnych świadczeń psychiatrycznych,
a ich dostępność uzależniona była od
wielkości miejsca zamieszkania – podaje
NIK. Największym problemem – będącym
bolączką całego systemu ochrony zdrowia
w Polsce – był brak profilaktyki zaburzeń
psychicznych opartej o model leczenia

środowiskowego, w domu i szkole. Po-
głębiła to jeszcze pandemia. 

W kierunku nowego paradygmatu

Dzisiaj często dzieje się tak, że chorzy –
niezależnie od rodzaju choroby psychicz-
nej – umieszczani są w tym samym, za-
mkniętym ośrodku. Na jednej przestrzeni
przebywają ze sobą zarówno osoby z cięż-
kimi psychozami, często agresywne, oraz
z depresją czy anoreksją. Każda z nich
wymaga zupełnie innego podejścia tera-
peutycznego, ale z powodu braku miejsca
i zasobów, leczone są tak, jakby nie było
między nimi różnic. Oczywiście ci naj-
bardziej agresywni są izolowani od reszty,
ale nieraz dzieje się to dopiero po wystą-
pieniu zdarzenia, które zagrażało innym
pacjentom. 

Co więcej, także różne poziomy rozwoju
tej samej choroby wymagają różnego po-
dejścia. Nie każdy pacjent musi być leczony
w zakładzie całodobowym. A nawet jeśli
tak się dzieje, to powinien być to możliwie
krótki epizod, po którym szybko przywraca
się chorego do społeczeństwa, kontynuując
leczenie na oddziałach dziennych. 

Odpowiedź na opresyjny model lecz-
nictwa szpitalnego w psychiatrii została
dawno udzielona i funkcjonuje z sukcesem
w wielu krajach. Chodzi o wielopoziomowy
model psychiatrii, w którym nacisk kła-
dziony jest na profilaktykę, psychoterapię,
rehabilitację i leczenie w trybie ambula-
toryjnym (dziennym) i środowiskowym
(w domu pacjenta). 

W 2018 roku uruchomiono pilotażowy
program dotyczący opieki psychiatrycznej
nad dorosłymi, polegający na tworzenia
tzw. centrów zdrowia psychicznego. Opra-
cowany został przez zespół specjalistów
kierowanych przez wspomnianego już dr.
Marka Balickiego. W jego ramach otwarto
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https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/lecznictwo-psychiatryczne-dzieci-i-mlodziezy.html
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/lecznictwo-psychiatryczne-dzieci-i-mlodziezy.html


dotychczas około 40 takich centrów.
W planie jest natomiast osiągnięcie liczby
300 ośrodków w całym kraju. Sukcesem
centrów zdrowia psychicznego ma być
zarówno ich struktura, jak i ryczałtowy
model finansowania, umożliwiający za-
pewnienie opieki psychiatrycznej w peł-
nym zakresie, a nie tylko na podstawie
udzielanych świadczeń. Tak powstałe,
pełnoprofilowe ośrodki, z budżetem okre-
ślonym „na głowę” mieszkańców, mają
obowiązek przyjąć i leczyć pacjentów, bez
możliwości odsyłania ich do innych miejsc. 

Główna zasadą działania centrów jest
wielozadaniowość i koordynacja ścieżki
pacjenta, prowadzonego od poradni zdro-
wia psychicznego, która ustala wstępny
plan działania oraz określa pilność kon-
sultacji psychiatrycznej, do kolejnych eta-
pów. Centra posiadają 4 poziomy opieki:
poziom ambulatoryjny – poradnia zdrowia
psychicznego, dzienny oddział psychiat-
ryczny, zespół leczenia środowiskowego
(domowego) i oddział psychiatryczny (le-
czenie szpitalne). 

Podobny system, oparty o opiekę
świadczoną w środowisku lokalnym –
szkolnym i domowym – jest też urucha-
miany w zakresie psychiatrii dziecięcej.
Pod koniec marca 2022 roku minister
zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że ist-
nieją już 343 ośrodki działające na I po-
ziomie referencyjności, czyli środowiskowe
ośrodki psychologiczno-terapeutyczne,
będące pierwszym frontem walki o zdrowie
psychiczne dzieci i młodzieży. Docelowo
ma powstać ich 400. Na II poziomie re-
ferencyjności znajdują się oddziały dzienne
i poradnie zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży, udzielające opieki terapeu-
tyczno-rehabilitacyjnej już z udziałem le-
karza psychiatry. Na ostatnim, III pozio-
mie, znajdują się specjalistyczne oddziały
całodobowe. 

Dzięki takiej konstrukcji, dzieci z pro-
blemami psychicznymi są diagnozowane
już na poziomie swojego własnego śro-
dowiska, w domu lub w szkole, i prowa-
dzone przez psychologów. Poziom ten ma
też walor profilaktyczny: wyłapuje pro-
blemy w środowisku i pozwala na wczesną
interwencję, niewymagającą jeszcze le-
czenia specjalistycznego. System działa
więc jak sito, dzięki czemu dzieci nie wy-
magające leczenia zamkniętego nie trafiają
od razu do szpitala, jak to często dzieje
i działo się w obecnym systemie. 

Jednak zarówno sukces pilotażu, jak
i zapowiadane działania w zakresie opieki
dla dzieci i młodzieży bez odpowiedniego
dofinansowania nie mają szans na reali-
zację. I choć rząd ogłosił znaczny wzrost
finansowania opieki psychiatrycznej i le-
czenia uzależnień, na które zaplanowano
ponad 4,17 mld zł, to system nadal boryka
się z wieloma problemami w tym zakresie.
W tym – z podwójnym modelem finan-
sowania: ośrodki mają co prawda ryczałt
na określona liczbę mieszkańców, ale są
też rozliczane z określonej liczby świad-
czeń. Teraz boleśnie tego doświadczają:
NFZ wezwał blisko 100 z placówek świad-
czących pomoc dzieciom i młodzieży do
zwrotu pieniędzy za niewykonanie świad-
czeń w szkołach w latach 2020-2021. Nie
dostrzegając faktu, że choć szkoły były
zamknięte, to musiały utrzymywać per-
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sonel i infrastrukturę w gotowości. Dziś
wiele z ośrodków upadnie. I z dnia na
dzień wsparcie terapeutyczne stracą ich
podopieczni. 

Reforma zdrowia psychicznego musi
więc zacząć się w głowach i sercach decy-
dentów i urzędników. Musi mieć wymiar

realny, nie PR-owy. A jej sens musi być
zawsze zgodny z najlepszym interesem
pacjentów. Nie możemy czekać na kolejną
wojnę czy inne zawirowania, by zacząć
poważną rozmowę nad zdrowiem psy-
chicznym Polaków. Ten moment nadszedł
już dawno. 
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Samobójstwo to druga najczęstsza przy-
czyna śmierci wśród polskich nastolat-
ków – a trend w tym zakresie jest wzros-
towy. W 2013 r. życie próbowało odebrać
sobie 348 małoletnich, podczas gdy
w 2019 r. liczba ta wynosiła już 951 (o czym
pisał Stanisław Maksymowicz). To z po-
zoru niewiele jak na 38-milionowe pań-
stwo, zwłaszcza że tylko 10% zamachów
miało w ostatnim wymienionym roku tra-
giczny finał. Trzeba jednak pamiętać, że
próba samobójcza niemal zawsze stanowi
akt krańcowy, związany z długotrwałym
zmaganiem się ze skutkami choroby lub
zaburzenia psychicznego. To pierwszy
z brzegu pakiet danych, który w dodatku
obarczony jest sporym ryzykiem niedo-
szacowania – mówi o wskaźniku samo-
bójstw Renata Szredzińska z Fundacji
Dajemy Dzieciom Siłę. Wiele tego typu
zdarzeń nie jest rejestrowanych. Problem
jest zatem znacznie poważniejszy, niż mó-
wią nam to liczby w tabelach. 

Ta sama fundacja przeprowadziła je-
sienią 2020 r. badanie poświęcone wpły-

wowi pandemicznych ograniczeń na sy-
tuację młodzieży w wieku 13-17 lat. Re-
spondentów zapytano o subiektywną ocenę
poziomu zadowolenia z życia w pierwszym
okresie pandemii, porównując go z czasem
sprzed koronawirusa. Tylko 50% oceniło
ten poziom jako „bardzo dobry” lub „raczej
dobry”, 33% jako „bardzo zły” lub „raczej
zły”, a 17% miało trudność w dokonaniu
jednoznacznej oceny. To daje pewną orien-
tację w poziomie szkód wyrządzonych
przez pierwsze uderzenie SARS-CoV-2.
Znacznie trudniejsze do zmierzenia są
długofalowe skutki izolacji, zaburzające
naturalny proces socjalizacji ludzi w mło-
dym wieku. Autorzy badania „Szkoła
w czasie pandemii” z Fundacji Radosne
Dzieci wymienili kilka takich skutków.
Są to m.in. długotrwały stres (mający sze-
reg negatywnych konsekwencji), niepew-
ność przyszłości, utrudniająca organizację
czasu i dalekosiężne planowanie, czy gor-
sze zdolności poznawcze spowodowane
nauką zdalną, mniej efektywną od sta-
cjonarnej.

JakuB kaMińSki
Sekretarz Działu Azjatyckiego Nowej Konfederacji. Student
Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku stosunki międzynarodowe.
Współpracownik Instytutu Boyma oraz członek Forum Młodych
Dyplomatów. Jego zainteresowania naukowe krążą wokół regionu
Azji i Pacyfiku.

Póki dominującym mechanizmem regulowania procesu politycznego
w Polsce pozostaje logika polaryzacji, bodźcem dla poprawy sytuacji psy-
chiatrii może być jej upolitycznienie

czy doczekamy się skutecznej ochrony
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży?

https://old.fdds.pl/jak-nastolatki-znosza-ograniczenia-zwiazane-z-epidemia-wyniki-najnowszego-badania-fundacji-dajemy-dzieciom-sile/
https://sprawdzam.afp.com/czy-liczba-samobojstw-wsrod-dzieci-i-mlodziezy-spada-wyjasniamy
https://nowakonfederacja.pl/wojna-o-zdrowie-psychiczne-polakow-skonczyc-z-przestarzalym-systemem/


Niedobre dziś, jeszcze gorsze jutro

Przyszłość rysuje się w ciemnych barwach
nie tylko z powodu efektów pandemii.
Mija dobra koniunktura międzynarodowa,
korzystna dla funkcjonowania w trybie
business as usual. Skutkiem są nasilające
się wyzwania natury gospodarczej i zwią-
zane z bezpieczeństwem. Odczuwamy
stres i niepewność, śledząc rosnące wskaź-
niki inflacji i nagłówki informujące o ko-
lejnych tragediach w Ukrainie. Istnienie
takiego mechanizmu potwierdza oświad-
czenie Amerykańskiego Towarzystwa Psy-
chiatrycznego, stwierdzającego, że „wojna
w Ukrainie będzie miała negatywny wpływ
na zdrowie psychiczne jednostek i spo-
łeczności na całym świecie”. Szkody po-
niosą nie tylko osoby bezpośrednio cier-
piące z powodu konfliktu. Także polskie
społeczeństwo, silnie zaangażowane emo-
cjonalnie w sytuację za wschodnią granicą
i pomagające uchodźcom z Ukrainy, wy-
stawione jest na silne bodźce stresowe.
Powoduje to zwiększone zapotrzebowanie
na profesjonalną pomoc psychologiczną
i psychiatryczną.

Co roku rośnie nasza świadomość
skutków globalnych zmian klimatu, za-
grażających przetrwaniu cywilizacji ludz-
kiej w znanej nam dziś formie. Świado-
mość konsekwencji globalnego ocieplenia,
jak i one same wpływają negatywnie na
kondycję psychiczną. W badaniach wy-
mienia się dzieci jako grupę szczególnie
zagrożoną niszczącymi dla zdrowia psy-
chicznego konsekwencjami katastrof na-
turalnych, których częstotliwość i skutki
potęgują zmiany klimatu. Niepokój zwią-
zany z ocieplającym się klimatem popu-
larnie określa się niemedycznym terminem
„depresji klimatycznej”. Nie jest to zja-
wisko związane wprost z depresją jako
jednostką chorobową. Określenie to opi-

suje uciążliwy stres, wynikający ze świa-
domości nadciągającej katastrofy. Wedle
relacji badanych towarzyszy mu lęk, po-
czucie bezradności, a nawet – między in-
nymi – dolegliwości takie jak bezsenność. 

To jeszcze nie wszystkie przyczyny
pogorszenia stanu psychicznego. Polary-
zacja polityczna, populizm, szum infor-
macyjny związany z rozwojem Internetu
i tabloidyzacją mediów, upadek autory-
tetów, wzrost nierówności społecznych.
Kryzys wspólnoty, jak i kryzys jednostki.

Nieumiejętność sformułowania komple-
ksowej odpowiedzi na wyzwania współ-
czesności przez żadną z opcji ideowo-po-
litycznych od lewa do prawa. Wszystko
to czynniki stresogenne, wzmagające nie-
pewność na różnych poziomach – od po-
czucia bezpieczeństwa, przez poczucie
przynależności, aż po warunki do samo-
realizacji w czarno malującej się przy-
szłości. A to tylko „dodatki” do całej palety
dobrze znanych i bezpośrednich zagrożeń,
jak przemoc, brak wsparcia ze strony bli-
skich, stygmatyzacja, problemy typowe
dla okresu dojrzewania, etc.
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https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2020.00074/full
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https://www.psychiatry.org/newsroom/news-releases/apa-statement-and-resources-on-the-mental-health-impact-of-the-war-in-ukraine


Polski system wciąż nieprzygotowany

Tymczasem polski system wydaje się kom-
pletnie niedostosowany do skali dzisiej-
szych potrzeb i nadchodzących wyzwań.
Raport Najwyżej Izby Kontroli na temat
dostępności lecznictwa psychiatrycznego
dla dzieci i młodzieży z 2020 r. wskazuje,
że pomocy psychiatry wymaga nawet 9%
tej grupy, czyli ok. 630 tys. młodych osób.
Z tej samej publikacji wynika, że polska
ochrona zdrowia psychicznego jest dziu-
rawa. Nie świadczy się pomocy w sposób
kompleksowy – co w tym przypadku jest
kluczowe z punktu widzenia jej pożądanej
skuteczności. Daje się we znaki nierów-
nomierny dostęp do usług ochrony zdrowia
psychicznego w skali kraju. Mamy do czy-
nienia z niedoborem liczby lekarzy spe-
cjalistów (skandalicznie niska liczba 400
psychiatrów dziecięcych) oraz szpitalnych
oddziałów psychiatrycznych i łóżek dla
dzieci i młodzieży. Niedobory te prowadzą
do paraliżu funkcjonowania wielu jedno-
stek, które z powodu przepełnienia (śred-
nio rzędu 200-300%) wstrzymują przy-
jęcia nowych pacjentów. W takich wa-
runkach trudno mówić o komfortowym
i skutecznym zajęciu się podopiecznymi
przez lekarzy, co odbywa się ze szkodą
zarówno dla leczonych, jak i leczących.
Zauważalny jest – zrozumiały w tej sy-
tuacji – odpływ jednych i drugich do sek-
tora prywatnego, co tylko pogłębia już
istniejące patologie. W dodatku daleko
niewystarczająca jest profilaktyka, która
mogłaby zapobiegać popadaniu w głębsze
problemy części pacjentów. 

Spóźnione działania naprawcze są
obecnie przygotowywane przez Minister-
stwo Zdrowia. Resort planuje wprowadzić
nowy model psychiatrii dziecięcej, zakła-
dający obecność pomocy w większym
stopniu w bezpośrednim otoczeniu pa-

cjenta oraz mniejszą instytucjonalizację.
Odciążyłoby to szpitale, które i tak nie są
właściwym miejscem pomocy dla większej
części osób wymagających wsparcia spe-
cjalisty. Zamiast szpitalnej izolacji lepiej
sprawdza się pomoc w środowisku, z któ-
rym pacjent jest zintegrowany. W ten
sposób można uniknąć jego wyalienowa-
nia. Niestety, rządowe działania w tym
zakresie nie są wystarczające – cytowany
na wstępie S. Maksymowicz ocenia je
jako prowadzone zbyt wolno i chaotycznie.

Nie jest to zaskoczenie, jeśli weźmiemy
pod uwagę, że temat ten, jak wiele innych
ważnych zagadnień systemowych, nie cie-
szy się znaczącym politycznym zaintere-
sowaniem w naszym kraju. Nie mobilizuje
elektoratów, nie wygrywa się z jego po-
mocą wyborów. Łatwo w takich warunkach
o zaniedbania, z których władzy realnie
się potem nie rozlicza. A ludzie, którzy
nie musieli umrzeć, umierają – i będą
umierać coraz częściej. 

Zmienić może to rosnąca świadomość
problemu i idący za nią nacisk na realne,
a nie markowane działania. Jak opisywał
to przed rokiem na łamach „Nowej Kon-
federacji” Jarema Piekutowski, jego od-
powiednia medialna ekspozycja, towa-
rzysząca awanturze politycznej, przymusiła
na początku 2021 r. rząd do zaprezento-
wania programu wsparcia psychiatrii dzie-
cięcej kwotą 220 mln zł. Wygląda na to,
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https://nowakonfederacja.pl/zdrowie-psychiczne-dzieci-w-zapasci/
https://www.prawo.pl/zdrowie/nowy-model-psychiatrii-dzieciecej,511427.html
https://pulsmedycyny.pl/gdansk-bez-psychiatrii-dzieciecej-nie-ma-zgody-na-zrzucanie-odpowiedzialnosci-na-szpital-za-nieefektywny-system-1149149
https://pulsmedycyny.pl/gdansk-bez-psychiatrii-dzieciecej-nie-ma-zgody-na-zrzucanie-odpowiedzialnosci-na-szpital-za-nieefektywny-system-1149149
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/lecznictwo-psychiatryczne-dzieci-i-mlodziezy.html


że jedynie taka droga dochodzenia praw
potrzebujących pozostaje w rękach oby-
wateli i działaczy, dopóki regułą pozostaje
reaktywna postawa rządzących wobec wy-
zwań rodzących się ze źle funkcjonującego
systemu. 

Póki dominującym mechanizmem re-
gulowania procesu politycznego w Polsce
pozostaje skrajnie szkodliwa logika pola-

ryzacji, bodźcem dla choćby częściowej
poprawy sytuacji psychiatrii może być jej
upolitycznienie. Gdy natomiast logika ta
ustąpi bardziej merytokratycznym formom
rządzenia w przyszłości (a kiedyś musi –
z uwagi na jej destrukcyjny charakter dla
systemu politycznego w dłuższej perspek-
tywie), pojawi się przestrzeń dla solidnej
pracy u podstaw. 
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Obecnie jesteśmy w trakcie reformy
systemu opieki psychiatrycznej w Pol-
sce. Dlaczego tak późno? Od lat poja-
wiały się doniesienia o nienajlepszej
kondycji psychicznej Polaków, a rów-
nież system zamkniętego leczenia szpi-
talnego, dominujący w Polsce, jest
uważany od dawna za przestarzały.

Walka o Narodowy Program Zdrowia Psy-
chicznego toczy się od 30 lat, a nawet
dłużej. Najpierw trudno było się przebić
ze względu na nikłą świadomość problemu.
Ważnym czynnikiem opóźniającym re-
formę była też stygmatyzacja zaburzeń
psychicznych. Plan zwiększenia nakładów
na leczenie psychiatryczne wywoływał
duże opory. Kiedy już udało się znoweli-
zować w 2008 roku ustawę o ochronie
zdrowia psychicznego, co umożliwiło przy-
jęcie Narodowego Programu Zdrowia Psy-
chicznego, to jeszcze przez ponad dwa
lata trwały przepychanki między minis-

terstwami dotyczące tego, jaki ma być
kształt programu. Pierwsza jego edycja
na lata 2011-2015 zakończyła się fiaskiem,
co stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli.
Założenia programu zostały zrealizowane
w zaledwie kilku procentach. Dopiero
druga edycja, przyjęta w 2017 r., otworzyła
drogę do rzeczywistych zmian w psychiatrii
dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Roz-
począł się proces wdrażania modelu śro-
dowiskowego, co wzbudziło duże nadzieje
w środowiskach od lat działających na
rzecz tych zmian. Niestety pomimo obie-
cujących pierwszych rezultatów znów po-
jawiły się problemy, które wywołują nie-
pokój, czy to wszystko pójdzie w dobrym
kierunku.

Ostatnim, ale równie istotnym czyn-
nikiem opóźniającym reformę jest opór
przed zmianą. Każda grupa zawodowa
boi się dużych zmian i będzie się przed
nimi bronić. Nawet jeśli zmiana jest po-
trzebna, to wywołuje na początku niepokój.

dr. Marek Balicki
dr. n. med. Marek Balicki – były minister zdrowia w gabinetach
Leszka Millera i Marka Belki, kierownik Biura ds. pilotażu
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, prezes
Stowarzyszenia Oddziałów Psychiatrycznych Szpitali Ogólnych,
specjalista w dziedzinie i psychiatrii i anestezjologii.

Nawet niektórym profesjonalistom medycznym, poza psychiatrami, często
wydaje się, że zaburzeń psychicznych nie da się wyleczyć. Przez ten ste-
reotyp politycy chętniej finansują kardiochirurgię

System ochrony zdrowia psychicznego
oparty na szpitalach jest anachroniczny

z dr. Markiem Balickim 
rozmawia natalia kołodyńska-Magdziarz

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/fiasko-narodowego-programu-ochrony-zdrowia-psychicznego.html
https://nowakonfederacja.pl/wojna-o-zdrowie-psychiczne-polakow-skonczyc-z-przestarzalym-systemem/


System, który obecnie funkcjonuje – nawet
jeśli ma sporo wad – to coś, do czego już
przywykliśmy. Rodzi się więc obawa przed
nieznanym, czy sprostamy nowemu wy-
zwaniu, czy zmiana nie wywoła pogor-
szenia naszej sytuacji. 

Wspomniał pan o zawirowaniach wokół
reformy i niepewności co do jej osta-
tecznego kształtu. Czy będzie więc
ona odpowiedzią na czekające nas
wyzwania związane z pogorszeniem
stanu zdrowia psychicznego wskutek
pandemii i wojny w Ukrainie?

Żeby jakikolwiek program mógł działać,
potrzebne są pieniądze. W Polsce na
opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień
wydaje się 3,5% tego, co Narodowy Fun-
dusz Zdrowia przeznacza na wszystkie
dziedziny ochrony zdrowia. Dla porów-
nania – średnia europejska to 6%, a w Nie-
mczech jest to ponad 10%. Oczywiście
pieniędzy jest coraz więcej, jednak np.
w ubiegłym roku nastąpił kolejny rela-
tywny spadek nakładów na opiekę psy-
chiatryczną w ramach ogólnych wydatków
NFZ. Innymi słowy, ogólne nakłady na
ochronę zdrowia się zwiększyły, nomi-
nalnie zwiększyły się także nakłady na
opiekę psychiatryczną, ale otrzymała ona
mniejszy kawałek tortu, który był do po-
dzielenia. Plan przewidywał zwiększenie
jej finansowania, ale – jak widzimy –
w ubiegłym roku nie zostało to zrealizo-
wane. Jeśli więc chcemy zapewnić Pola-
kom odpowiednią opiekę, powinniśmy
dążyć do tego, by jak najszybciej osiągnąć
wskaźnik 6%. A jeśli nie będziemy do
tego dążyć, to odpowiedź na pani pytanie
nie będzie zbyt krzepiąca. 

Ważny jest również sam kształt sys-
temu. W przypadku dzieci i młodzieży
nastąpiło znaczne przyśpieszenie i po-

prawa. Uruchomiono ok. 350 poradni
psychologicznych, stworzono w ten sposób
od nowa pierwszy poziom kontaktu z po-
mocą psychologiczną. Jest to ważne, po-
nieważ wiele problemów wieku rozwojo-
wego może być rozwiązanych przez psy-
chologów i nie wymagają one udziału
psychiatry. Niestety, dalsza realizacja pro-
gramu nie jest realizowana w takim tem-
pie, jak byłoby to wskazane ze względu
na rosnące wyzwania związane ze skut-
kami pandemii. Odcisnęła ona ogromne
piętno na osobach poniżej 18 roku życia,
na co wskazuje chociażby znaczny wzrost
liczby zachowań samobójczych. 

Jeśli chodzi o dorosłych, to pilotaż
programu rozpoczął się w 2018 roku i bar-
dzo dobrze sprawdził się w czasie pande-
mii. Najmniejsze problemy z funkcjono-
waniem miały wtedy właśnie Centra Zdro-
wia Psychicznego. Ich przewagą była prze-
de wszystkim ciągłość udzielanej opieki,
dostępność i otwartość na udzielanie po-
mocy. Niestety, nowe kierownictwo Mi-
nisterstwa Zdrowia, które nastało po odej-
ściu ministra Szumowskiego, nie jest przy-
wiązane do tego modelu.
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Na czym polega ów model?

Bazuje na autonomicznych placówkach
działających na rzecz mieszkańców danego
obszaru. Biorą one na siebie odpowie-
dzialność, że udzielą tym mieszkańcom
pomocy wtedy, kiedy ci będą tego po-
trzebować. Rozliczane zaś są nie na pod-
stawie tego, ile wykonały punktów czy
procedur, ale w zależności od liczby osób
zamieszkujących dany teren. Niestety nie
wiemy, czy ten model uda się utrzymać.
Decyzje ostateczne jeszcze nie zapadły.
Niepokoi to, że obecne kierownictwo Mi-
nisterstwa Zdrowia chce utrzymać pewne
elementy starego systemu, w tym właśnie
model finansowania oparty na liczbie wy-
konanych świadczeń. Niestety część śro-
dowisk proreformatorskich została wy-
łączona z opiniowania dalszych regulacji,
dokumentów i standardów, potrzebnych
do tego, by ten projekt się rozwijał. Innymi
słowy, jeśli chodzi o psychiatrię dorosłych,
jesteśmy na rozstaju dróg – i nie wiadomo,
co będzie dalej. 

Jakie elementy tego pilotażu są naj-
ważniejsze z punktu widzenia pacjenta? 

Zmiana dla pacjenta była zasadnicza, po-
nieważ powstały miejsca, gdzie bez pro-
blemu mógł udać się po pomoc – oczywi-
ście pod warunkiem, że jest mieszkańcem
Koszalina, Sandomierza czy innej miejs-
cowości, obsługiwanej przez Centra Zdro-
wia Psychicznego. Pacjent może zgłosić
się do punktu zgłoszeniowo-koordyna-
cyjnego, który działa od godz. 8 do 18
i przyjmuje pacjentów na zasadzie drop-
in – walk-in: każdy może tam wejść z ulicy
bez wcześniejszego umawiania się. Pacjent
zostanie przyjęty bez skierowania, nie
tylko w sytuacji, kiedy sam ma problem,
ale także wtedy, kiedy na przykład nie

wie jak pomóc bliskiej osobie, a widzi, że
dzieje się coś niepokojącego. Wtedy sy-
tuacja zostaje poddana ocenie przez psy-
chologa lub terapeutę środowiskowego
i zapadają decyzje co do dalszej formy
pomocy. Jest to radykalna zmiana, po-
nieważ w starym systemie, żeby skorzystać
z pomocy psychologa, potrzebne było
skierowanie od psychiatry. A na wizytę
w jego gabinecie czeka się od kilku tygodni
do kilku miesięcy, a w niektórych miejs-
cach w Polsce nawet dłużej. 

Kolejną rewolucyjną zmianą jest to,
że jeśli profesjonalista, który pracuje
w punkcie zgłoszeniowo-koordynacyjnym,
uzna na podstawie wstępnej oceny zdrowia
psychicznego, że problem jest pilny, to
osoba taka ma gwarancję, że w ciągu
trzech dni, a zazwyczaj w ciągu doby, bę-
dzie mogła skorzystać z pomocy psychiatry.
Na warszawskim Mokotowie działa Cen-
trum Zdrowia Psychicznego i mieszkańcy
sąsiedniego Wilanowa często się burzą,
że oni na taką pomoc musza czekać kilka
miesięcy, a ktoś, kto mieszka po drugiej
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stronie ulicy, może skorzystać z niej od
ręki. Jest to więc ważne dla pacjentów.
Załóżmy, że ktoś złamał rękę. Wtedy nie
mamy wątpliwości, że ta osoba powinna
otrzymać pomoc od razu, bo inaczej kość
może się krzywo zrosnąć. Podobnie jest
z osobą w kryzysie zdrowia psychicznego –
powinna otrzymać pomoc wtedy, kiedy
jej potrzebuje, a nie czekać, aż zwolni się
okienko w grafiku. 

Kolejnym ważnym elementem jest
kompleksowość pomocy. Centrum oferuje
pomoc ambulatoryjną, pomoc domową,
czyli opiekę środowiskową, oddział dzien-
ny, a jeśli jest taka potrzeba – to dysponuje
także własnym oddziałem całodobowym.
W tych wszystkich formach pomocy pra-
cuje jeden duży zespół terapeutów, którzy
znają się nawzajem, co bardzo ułatwia
im pracę. Nie ma również problemu ze
skierowaniami czy odsyłaniem pacjentów
między placówkami. Wszystko odbywa
się w skoordynowany i płynny sposób na
miejscu, a forma pomocy jest szyta na
miarę potrzeb pacjenta. Myślę, że to jest
z jego perspektywy najważniejsze. 

Niestety, szukanie pomocy w przypad-
ku kryzysu psychicznego wciąż nie
jest dla wielu osób tak oczywiste jak
szukanie pomocy przy złamanej nodze.
Czy Polacy chętnie korzystają z usług
Centrów Zdrowia Psychicznego? 

Jednym z założeń programu jest to, by
przybliżyć placówkę psychiatryczną do
lokalnej społeczności, by była obecna
w życiu tej wspólnoty nie tylko wtedy,
kiedy trzeba komuś pomóc. Dlatego pla-
cówki te prowadzą również działania zwią-
zane z profilaktyką i edukacją – np. spot-
kania w szkołach czy inne akcje społeczne. 

Mieszkańcy miejscowości objętych pi-
lotażem chętnie korzystali z pomocy Cen-

trów, ponieważ została zdjęta bariera
w dostępności do pomocy w zakresie
zdrowia psychicznego. W Warszawie,
gdzie ten dostęp jest utrudniony, wspom-
niane wcześniej Centrum Zdrowia Psy-
chicznego na Mokotowie w pierwszych
dniach swojej działalności przeszło praw-
dziwe oblężenie. W pierwszych tygodniach
zgłosiło się dużo więcej pacjentów niż
można się było spodziewać. Szczęśliwie
Centrum dało sobie z tym radę, a później
sytuacja się już ustabilizowała. 

Zastanawia mnie, skąd bierze się nie-
chęć do zwiększenia finansowania sys-
temu ochrony zdrowia psychicznego.
Choroby psychiczne zabijają tak samo
jak inne, powodują także szereg kosz-
tów społecznych. Dodatkowo ZUS po-
nosi coraz większe koszty związane
ze zwolnieniami lekarskimi spowodo-
wanymi tymi chorobami. Czy nie byłoby
taniej wesprzeć profilaktykę i skuteczne
leczenie?

Profilaktyka i wczesne wykrywanie
problemów połączone z odpowiednią te-
rapią są bardzo ważne i to właśnie składa
się na zadania Centrów Zdrowia Psychicz-
nego. Co więcej, wczesne leczenie zapo-
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biega nawrotom, a w przypadku ciężkich
zaburzeń psychicznych, takich jak np.
schizofrenia, pomaga pacjentom wrócić
do pełnienia ról społecznych, do pracy,
do nauki, do życia rodzinnego, do lokalnej
społeczności. 

Wspomniała pani o wydatkach, jakie
ZUS ponosi z tytułu zwolnień lekarskich
oraz innych świadczeń. Warto wspomnieć,
że zaburzenia psychiczne są pierwszą po-
zycją w wydatkach ZUS-u na świadczenia
z tytułu niezdolności do pracy – obejmu-
jące tzw. L4, jak i świadczenia rentowe.
Paradoksem jest to, że ponosimy takie
koszty, a jednocześnie, o czym wspomi-
nałem wcześniej, nakłady na psychiatrię
są tak małe. Myślę, że wynika to w dużym
stopniu ze stygmatyzacji i stereotypowego
podejścia do tych zaburzeń. Wielu osobom,

w tym nawet profesjonalistom medycz-
nym, ciągle jeszcze wydaje się, że w takich
przypadkach nie da się wiele zrobić, nie
da się tego wyleczyć. Ten stereotyp prze-
kłada się na to, że politycy chętniej zwięk-
szają finansowanie kardiochirurgii, ośrod-
ka leczenia chorób układu krążenia czy
placówki zajmujące się dziećmi. Akurat
ta ostatnia tendencja ułatwiła zwiększenie
finansowania psychiatrii dziecięcej, gdzie
nastąpił dwukrotny wzrost. Natomiast
jeśli chodzi o osoby dorosłe, zwłaszcza
z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi,
to wciąż są one wypychane poza nawias.
Niestety nic się w tym zakresie nie zmieniło

pomimo dużego wzrostu PKB. Uważam,
że obecny poziom finansowania psychiatrii
to dyskryminacja osób z zaburzeniami
psychicznymi, zwłaszcza ciężkimi. 

Jak to możliwe, skoro problem jest
powszechny – od 6 do 8 milionów Po-
laków cierpiało lub cierpi na różnego
rodzaju zaburzenia psychiczne. Wydaje
się więc, że dotyka on już większości
polskich rodzin. Dlaczego więc nie ma
nacisków na rząd by coś z tym zrobić? 

Gdzie były budowane szpitale psychiat-
ryczne w II połowie XIX wieku?

Poza miastami.

Właśnie. Nawet gdy problem ten dotyka
bliską osobę, to raczej nie mówimy o nim
na spotkaniach towarzyskich. Nie mamy
problemu z tym, by powiedzieć, że ktoś
miał zawał, ale inaczej jest w przypadku
zaburzeń psychicznych. Wciąż jeszcze wy-
kluczamy z naszego życia wspólnotowego
osoby, które na nie cierpią, pozbawiając
je szans na normalne życie. Wzmocnieniu
tych szans miały służyć Centra Zdrowia
Psychicznego, ale jeszcze raz podkreślam –
potrzebne są do tego pieniądze. Jedno-
cześnie stary model próbuje się bronić.
Wejdźmy na chwilę w buty dyrektora
szpitala psychiatrycznego – tylko poje-
dyncze osoby zdecydują się przyznać, że
lepiej byłoby zamknąć taką placówkę lub
ograniczyć jej działanie. W naszej kulturze
od kierujących placówkami oczekujemy
raczej powiększania zasobów, a nie ich
ograniczania. 

Czy w Polsce ma kto leczyć? Często
słyszymy, że jest zbyt mało lekarzy,
pielęgniarek. Jak to jest w zakresie
psychiatrii? 
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Brak lekarzy dotyczy całego systemu
ochrony zdrowia, więc także opieki psy-
chiatrycznej dorosłych i dzieci. Cieka-
wostką może być, że dziś osiągnięto już
docelowy wskaźnik liczby psychiatrów
dla dorosłych, zaplanowany w pierwszej
edycji Narodowego Programu Zdrowia
Psychicznego (tej uznanej przez NIK za
fiasko). Główną barierą nie jest więc brak
lekarzy. Barierą jest stary system, mocno
zmedykalizowany, czyli oparty na pora-
dach psychiatrycznych, a w niewielkim
stopniu na pomocy psychologicznej, psy-
choterapeutycznej. W przypadku reformy
dotyczącej dzieci to właśnie było niezwykle
pozytywne. Na pierwszym, podstawowym
poziomie opieki nie ma psychiatrów – są
psycholodzy. Mamy w Polsce dużo psy-
chologów, którzy w dodatku często mają
problemy ze znalezieniem pracy w zawo-
dzie. To jest szansa, którą należy wyko-
rzystać. Stworzono zawód terapeuty śro-
dowiskowego, który nie wymaga 6 lat
studiów, stażu podyplomowego i 5 lat
specjalizacji, jak w przypadku psychiatrów,
a jedynie wykształcenia na poziomie li-
cencjatu. Te osoby świetnie się sprawdzają.
Nie wszystko musi robić psychiatra. 

Wiele osób wskazuje także, że proble-
mem polskiego systemu opieki psy-
chiatrycznej jest zbytnia prywatyzacja.
Sprawia ona, że wiele osób nie sięga
po pomoc z powodu bariery finansowej. 

W dużych miastach, gdzie mieszka ludność
o większych dochodach, często prywatna
opieka psychiatryczna jest jedyną opcją,
jeśli chcemy skorzystać z pomocy w miarę
szybko. To znów wynika z dyskryminacji
i niedofinansowania systemu publicznego.
Nakłady na zdrowie psychiczne powinny
być jak najszybciej podwojone do osiąg-
nięcia wspomnianych 6%. Co gorsza, in-

flacja dziś sprawia, że system jest jeszcze
bardziej niedofinansowany. Jeśli zostanie
usunięta bariera finansowa, to przy tej
liczbie psychiatrów jesteśmy w stanie
szybko znacząco poprawić dostępność do
różnych form pomocy. Tam, gdzie działają
Centra, nie ma kolejek, choć zapotrzebo-
wanie na ich usługi jest duże. Stało się to
jednak możliwe dzięki temu, że miały one
o ok. połowę większe finansowanie na
mieszkańca niż inne placówki.

Czy jest zatem szansa, że uda się za-
kończyć reformę zgodnie z planem do
2027 roku? 

Politycy zawsze potrafią ogłosić sukces,
więc mogą też ogłosić, że reforma została
dokończona. Istotny jest jednak jej kształt.
W przypadku psychiatrii dziecięcej kształt
jest dobry, problemem są jednak nietrafnie
dobrane zasady finansowania, wskutek
czego np. wiele placówek musi oddawać
środki. 

W przypadku dorosłych jesteśmy
w trakcie zmiany. Minister Niedzielski
powołał zespół, który miał zmienić kon-
strukcję modelu, jednak jego raport nie
został upubliczniony, więc nie wiemy, co
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w najbliższych miesiącach będzie przed-
miotem decyzji. Jeśli program związany
z Centrami Zdrowia Psychicznego nie bę-
dzie kontynuowany w pierwotnym kształ-
cie, to możemy spotkać się za 5 lat i znów
będzie pani mogła zadać mi to samo py-
tanie, co na początku – dlaczego wciąż
się nie udało? 

Powstało Polskie Towarzystwo Psy-
chiatrii Środowiskowej. Ma na celu obronę
podstawowych założeń modelu, który się
sprawdza, jest przetestowany w innych

krajach, m.in. w Niemczech, i którego
podstawowe założenia są także opisane
w europejskim dokumencie o zasadach
psychiatrii środowiskowej. Jest on naj-
bardziej zbliżony do wzorcowego modelu
opieki środowiskowej. Jeśli znów od niego
odejdziemy na rzecz dużych szpitali psy-
chiatrycznych, to będzie to niekorzystne
dla pacjenta, ponieważ model ten jest
anachroniczny i nie zapewnia właściwego
wsparcia oraz leczenia osobom z proble-
mami zdrowia psychicznego. 
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Jak podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki
Społecznej, w Polsce pracuje ok. 102 tys.
uchodźców z Ukrainy. Do 8 maja 2022
roku numery PESEL otrzymało prawie
1,1 mln Ukraińców, którzy uciekli przed
wojną, z czego 48 proc. to dzieci, a 4
proc. to osoby starsze . W rzeczywistości
jest ich w Polsce więcej: Maciej Duszczyk
i Paweł Kaczmarczyk w opracowaniu
„Wojna i migracja: napływ uchodźców
wojennych z Ukrainy i możliwe scenariusze
na przyszłość” szacują, że może nawet
1,55 mln. 

Jeśli założyć, że liczba uchodźców mie-
ści się w granicach 1,1-1,55 mln, to odsetek
osób aktywnych zawodowo powyżej 18.
roku życia wynosi w tej grupie 13-18 proc.
To bardzo mało, biorąc pod wagę, że w III
kwartale 2021 roku w Polsce wynosił
58proc. (nawet jeśli GUS liczy go dla osób
powyżej 15. roku życia, co raczej obniża
ten odsetek). W rzeczywistości ukraińskich
uchodźców pracujących w Polsce jest wię-
cej – część pracuje np. w szarej strefie.
To jednak nadal mało – w sytuacji, gdy
przecież trzeba się w kraju utrzymać. Po-

twierdzają się wcześniejsze przypuszczenia
prof. Anety Zelek, która na łamach „Nowej
Konfederacji” pisała, że ukraińscy uchodź-
cy nie będą stanowili znaczącej konku-
rencji dla Polaków, choć z perspektywy
czasu wydaje się, że nie odnajdują się na
polskim rynku tak dobrze, jak przewidy-
wała. Nad uchodźcami (a przede wszyst-
kim uchodźczyniami) wisi dość niski sufit. 

Bariery się piętrzą

Dlaczego tak się dzieje? Już na wstępie
odrzucam wszelkie argumenty anegdo-
tyczne oraz stwierdzenia, że im się po
prostu nie chce pracować, bądź są rozle-
niwieni przez dotychczasową pomoc Po-
laków – oddolną i instytucjonalną. Takie
przypadki też się zdarzają, ale trudno
uwierzyć w to, że zdecydowana większość
uchodźców to osoby leniwe i roszczeniowe.
Zwłaszcza że do przewidzenia jest, iż po-
mocowy entuzjazm będzie wygasał, więc
im szybciej znajdzie się dobrą (lub względ-
nie dobrą) pracę, tym lepiej. Zatem –
dlaczego tak się dzieje?

SteFan SękoWSki
Zastępca Dyrektora „Nowej Konfederacji”, 
kierownik sekcji Publicystyki

Tylko mała część przybyłych do Polski ukraińskich uchodźców pracuje.
Nie dlatego, że im się nie chce. Na przeszkodzie stoi wiele strukturalnych
problemów

dlaczego tak niewielu uchodźców 
podjęło pracę?

https://nowakonfederacja.pl/dlaczego-uchodzcy-z-ukrainy-nie-zabiora-polakom-pracy/
https://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2022/04/Spotlight-APRIL-2022-PL.pdf
https://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2022/04/Spotlight-APRIL-2022-PL.pdf
https://www.migracje.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2022/04/Spotlight-APRIL-2022-PL.pdf


Zacznijmy od tego, że, jak wynika z ra-
portu „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce”
opracowanego m.in. przez naukowców
ze Studium Europy Wschodniej Uniwer-
sytetu Warszawskiego, w Polsce pracować
chce 63 proc. uchodźców. Mimo że to
większość, to jednak niewiele, choć ten
odsetek może wzrastać, gdy te osoby za-
ważą, że praca jest jednak konieczna. Dla-
czego więc 37 proc. nie chce pracować?

Wiele wskazuje na to, że liczą na rychły
powrót do domu – raport o wskazuje, że
56 proc. „jak najszybciej” chce wrócić do
Ukrainy. Większość (według ukraińskiego
Centrum Razumkowa aż 80 proc.) uważa,
że Ukraina wygra wojnę. Składa się to
w obraz osób, które mają nadzieję, że ich
pobyt w Polsce będzie tymczasowy. A to
nie skłania do podejmowania decyzji
wskazujących na zakorzenienie się w no-
wym miejscu. I nie ma tu znaczenia, że
wiele wskazuje na to, że wojna może po-
trwać nawet wiele lat, a po niej uchodźcy
mogą nie mieć gdzie wrócić. Na decyzje
ekonomiczne często wpływają subiektywne
czynniki.

Ale nie tylko one – także obiektywne.
Z badania „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce”
wynika, że większość z nich to osoby z wy-
kształceniem wyższym (53 proc.), dalej
wysoko wykwalifikowani specjaliści

(17 proc.) i nauczyciele (15 proc.). Brzmi
świetnie – tyle że to było w Ukrainie.
Opuszczając kraj w pośpiechu, często nie
brali ze sobą dokumentów, certyfikatów
czy dyplomów. A nawet jeśli brali, to
w Polsce mogą one nie być wiele warte
(co nie znaczy, że realne umiejętności czy
wiedza uchodźców są na niskim poziomie),
mogą wymagać nostryfikacji etc. A nawet
jeśli są odpowiednie, to 45 proc. uchodź-
ców nie zna języka polskiego – a to ogrom-
na bariera. Dodatkowo różnice kulturowe
i prawne powodują, że trudno się im od-
naleźć w polskim systemie gospodarczym
w roli pracowników, nie mówiąc już o roli
przedsiębiorców. Owszem, zawsze można
pracować poniżej swoich kwalifikacji –
ale nierzadko pogodzenie się z tym wy-
maga czasu, a ten wydłuża okres bezro-
bocia.

Kobiety w gorszej sytuacji

Zresztą aż 42 proc. uchodźców to kobiety.
A polski rynek pracy nie jest na nie zbytnio
otwarty. Mniej kobiet jest w Polsce ak-
tywnych zawodowo (51 proc. wobec 66
proc.). Gdy zerkniemy do Barometru Za-
wodów 2022, realizowanego na zlecenie
Ministerstwa Rodziny, okaże się, że naj-
bardziej deficytowe są zawody z branż
budowlanej, medyczno-opiekuńczej i pro-
dukcyjnej. Wśród uchodźczyń raczej nie-
wiele można znaleźć takich, które miałyby
kompetencje w dziedzinie stolarki, de-
karstwa budowlanego czy spawania. O po-
łożne czy pielęgniarki już łatwiej, choć to
wymaga odpowiednich starań w dziedzinie
kwalifikacji. W efekcie badania ukazują
dość małe zainteresowanie zatrudnianiem
uchodźców ze strony polskiej. Z badania
Polskiego Instytutu Ekonomicznego wy-
nika, że gotowość zatrudnienia osób
z Ukrainy deklaruje 31 proc. firm. To
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przede wszystkim sektor produkcji prze-
mysłowej, branża budowlana i usługi. PIE
szacuje, że w Polsce mogłoby się w ciągu
3 miesięcy znaleźć 250 tys. miejsc pracy
dla Ukraińców. To mało jak na potrzeby.

Ale nawet gdyby ta praca była, to po-
zostaje fakt, że większość uchodźców to
kobiety z dziećmi pod opieką (rzadziej –
ze starszymi osobami). A to nie ułatwia
znalezienia stałej pracy. Zresztą na tę
kwestię nakłada się nadzieja na szybki
powrót do ojczyzny. W kwietniu w Polskich
szkołach uczyło się ok. 160 tys. młodych
uchodźców z Ukrainy. Wielu ich rówieś-
ników także nie zawieszało nauki na ten
czas, tylko brało udział w zdalnych zaję-
ciach ukraińskich. A 27 maja kończy się
u naszych sąsiadów rok szkolny – i do
września dzieci będą z mamami. Jeśli są
to małe dzieci, będzie problem z pogo-
dzeniem opieki nad nimi i pracą.

Pytanie zresztą, gdzie ta opieka będzie
się odbywała. Wyczerpują się możliwości
i entuzjazm dotyczący przyjmowania

uchodźców przez Polaków pod ich dachy.
Gdy mieszka się u kogoś kątem, można
pracować i szukać mieszkania do wyna-
jęcia. A o to jest u nas coraz trudniej –
zresztą także ze względu na przybycie do
Polski uchodźców. Brak stałego lokum
nie ułatwia szukania pracy, a brak pracy
nie ułatwia wynajmowania mieszkania.
Koło się zamyka.

Część tych problemów będzie mijać.
Za chwilę lato i większe zapotrzebowanie
na prace sezonowe. Zwolnią się mieszkania
po studentach. Coraz więcej osób będzie
znało język polski, część dzieci, być może,
zacznie rok szkolny w polskich szkołach
lub ukraińskich na terenie polski. Liczba
pracujących uchodźców rośnie – i będzie
rosnąć. I oby ten artykuł jak najszybciej
się zestarzał, bo praca da uchodźcom
względną przynajmniej stabilizację. Nie-
mniej, wielu strukturalnych problemów
związanych z brakiem pracy dla ukraiń-
skich uchodźców nie da się ot tak roz-
wiązać. 
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Lewica w napływie kolejnych milionów
uchodźców ze wschodu widzi szansę na
demontaż jednonarodowej Polski i urze-
czywistnienie skompromitowanych już
na Zachodzie ideałów multikulturalizmu.
Z kręgów centroprawicowych dobiega
narracja o konieczności reaktywacji wie-
lonarodowej Rzeczypospolitej, a nawet,
jak w przypadku Jerzego Marka Nowa-
kowskiego, o przekształceniach tożsamo-
ściowych i budowie „wspólnoty Między-
morza”. Wspomniany autor opublikował
na łamach „Nowej Konfederacji” tekst
zatytułowany „Koniec państwa jednona-
rodowego. Uchodźcy jako zaczyn Nowej
Rzeczypospolitej”. Część propozycji tam
zawartych uważam po prostu za niebez-
pieczne dla polskiego państwa, dlatego
domagają się one polemiki.

Integracja czy asymilacja?

Najważniejszą tezą postawioną przez am-
basadora Nowakowskiego jest potrzeba
budowy Rzeczypospolitej wielu narodów
w wyniku odejścia od asymilacji uchodź-

ców i imigrantów na rzecz – jedynie –
ich integracji. Choć zapewne dla wielu
oba wyżej wymienione terminy są bli-
skoznaczne, to projekt integracyjny niesie
ze sobą potężne i na pierwszy rzut oka
mało dostrzegalne skutki polityczne. Jest
to zaproszenie do współgospodarowania
naszym państwem przez społeczności
o innej narodowości i odejście od pod-
stawowego, zapisanego w konstytucji celu
naszego państwa, jakim jest rozwój polskiej
wspólnoty narodowej.

W takim wariancie zgadzamy się się
na współdecydowanie o losach naszego
państwa i kształtowanie jego polityki przez
mniejszości, mające w ramach projektu
integracyjnego partycypować w państwo-
wej wspólnocie obywatelskiej. Jednak,
jak pokazują liczne przykłady z innych
państw, wspólnota obywatelska, „pasz-
portowa”, ustępuje w hierarchii tożsamości
przynależności kulturowo-etnicznej. W ra-
mach promowanej przez Nowakowskiego
koncepcji dopuścimy więc do współza-
rządzania państwem polskim przez mniej-
szości, które mocniej identyfikują się z in-

daMian adaMuS
Redaktor naczelny portalu „Nowy Ład”. Członek redakcji pisma
„Polityka Narodowa”. Interesuje się tematyką transportu 
i stosunków międzynarodowych. Pasjonat Chin.

Musimy zadać sobie pytanie: czy Polska ma pozostać państwem, którego
samodzielnym gospodarzem jest naród polski? Polemika z Jerzym Mar-
kiem Nowakowskim

W obronie państwa narodowego

https://nowakonfederacja.pl/koniec-panstwa-jednonarodowego-uchodzcy-jako-zaczyn-nowej-rzeczypospolitej/
https://nowakonfederacja.pl/koniec-panstwa-jednonarodowego-uchodzcy-jako-zaczyn-nowej-rzeczypospolitej/
https://nowakonfederacja.pl/koniec-panstwa-jednonarodowego-uchodzcy-jako-zaczyn-nowej-rzeczypospolitej/


teresami własnej wspólnoty narodowej
niż polskiego państwa. Niesie to za sobą
naturalnie szereg negatywnych konsek-
wencji.

Wyobraźmy sobie sytuację, w której
wielomilionowa mniejszość ukraińska
z polskimi paszportami zakłada partię
ukraińską w Polsce, a następnie uzyskuje
reprezentację parlamentarną. Na spola-
ryzowanej scenie politycznej „konserwa-
tyści” i „postępowcy” dostają podobną
liczbę głosów i to mniejszość ukraińska
staje się języczkiem u wagi w procesie
tworzenia rządu. To sytuacja potencjalnie
wybuchowa, powodująca głębokie spo-
łeczne napięcia. 

Idąc dalej, zadajmy sobie pytanie:
czyją stronę wybierze „zintegrowany”
Ukrainiec z polskim paszportem w wy-
padku konfliktu interesów na linii Pol-
ska-Ukraina? Czy stanie po stronie pań-
stwa polskiego? Jeśli jego tożsamość zde-
terminowana jest mocniej przez związki
kulturowo-etniczne niż obywatelskie, to
stanie po stronie Ukrainy. Włączenie
w proces rządzenia państwem społeczności
o odmiennej przynależności i interesach
byłoby czynnikiem osłabiającym polskie
państwo, nie mówiąc już o tym, że zwięk-
szyłoby zagrożenie infiltracją przez za-
graniczne służby. Podobny scenariusz
w jednej z rozmów „Nowej Konfederacji”

nakreślił prof. Antoni Dudek. Wobec ta-
kiego zagrożenia niepopularny pomysł
dziesięcioletniego moratorium na przy-
znawanie polskich obywatelstw, wysto-
sowany przez polityków Ruchu Narodo-
wego, wydaje się zasadny.

Dualizm instytucjonalny 

Niezależnie od mojej negatywnej oceny
modelu integracyjnego, zaproponowane
przez Jerzego Nowakowskiego środki ma-
jące na celu ułatwienie procesu integracji
są przeciwskuteczne. Proponowane przez
autora rozwiązania, wspomagające umac-
nianie odrębności kulturowej i tożsamo-
ściowej imigrantów, są działaniami bardzo
daleko posuniętymi i wręcz przeciwdziałają
osiągnięciu celu integracji.

„W istocie już przed wojną było skan-
dalem, że nie powstał ukraiński (ukraiń-
skojęzyczny) teatr, że nie zastanawialiśmy
się nad stworzeniem sieci szkół i przy-
chodni dla Ukraińców, że żadne z wiel-
komiejskich kin nie rozważało pokazów
filmowych z napisami cyrylicą ukraiń-
ską” – pisze Nowakowski. Jak model se-
paracji instytucjonalnej i społecznej Po-
laków i nie-Polaków może wspierać inte-
grację? Takie rozwiązania powodują alie-
nację mniejszości i zamknięcie ich we
własnym kręgu narodowym, samoizolu-
jącym się od reszty społeczeństwa. Two-
rzenie alternatywnych struktur instytu-
cjonalnych i społecznych uwypuklałoby
i politycznie sankcjonowałoby jasny po-
dział na linii swoi-obcy, pogłębiając po-
działy pomiędzy większością polską a ob-
cokrajowcami. Chodzimy do różnych szkół,
uczęszczamy do różnych szpitali, teatrów,
kin – w takim wypadku zamknięta w ob-
rębie swojego narodu sieć codziennych
interakcji społecznych uniemożliwia efek-
tywną integrację. Integracja mniejszości
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może postępować tylko wtedy, kiedy mię-
dzy Polakami a obcokrajowcami będzie
następował szereg interakcji. Kiedy bę-
dziemy mieli sposobność wzajemnej wy-
miany myśli, spędzania wspólnie wolnego
czasu, brania udziału w różnych wyda-
rzeniach i współżycia społecznego. Tak
więc nawet z perspektywy projektu inte-
gracyjnego zaproponowane rozwiązania
są błędne. 

Należy także zadać pytanie, czy nie są
one sprzeczne z elementarnymi celami
państwa. Celem instytucji państwowych
jest umacnianie wewnętrznej spoistości,
scalanie różnych grup, klas, godzenie
sprzecznych interesów. Zaserwowanie
dualizmu instytucjonalno-społecznego
i wspieranie rozwoju partykularyzmów
to krok w stronę dezintegracji państwa
i wspólnoty, nie nowoczesny pomysł na
integrację.

Mam wrażenie, że zaprezentowany
w tekście tok rozumowania jest dość na-
iwny. Odczytuję go następująco: jeśli sami
wspomożemy samoorganizację mniejszo-
ści, to okażą one wdzięczność i nie będą
rościć pretensji do dalszego poszerzania
zakresu autonomii. Dzięki temu współżycie

w ramach jednego państwa stanie się
mało konfliktowe. Uważam jednak, że
pójście na ustępstwa od samego początku
nie sprawi, iż mniejszości w pewnym mo-
mencie poczują się zaspokojone i zado-
wolone z posiadanych praw. Dając palec,
musimy być świadomi zagrożenia sięg-
nięciem po całą rękę. Wspólnoty o od-
miennej tożsamości dążą do samoorga-
nizacji i poszerzania zakresu autonomii –
taki jest ich interes (często warunkujący
przetrwanie) i jest to naturalne. Jest to
jednak sprzeczne z interesem państwa
polskiego, którego polityka musi być na-
kierowana na spajanie społeczeństwa, ni-
welowanie sprzeczności i partycypację
mniejszości w szeroko rozumianych in-
stytucjach, tworzonych przez Polaków. 

Współpraca bez tygla kulturowego

Autor pisze: „Mamy szansę, by w sensie
społecznym budować nową Rzeczpospolitą
wielu narodów, nawiązującą do najlep-
szych tradycji polskiego Złotego Wieku”.
Takie twierdzenia uważam za anachro-
nizm. W dobie nowoczesnych narodów,
Rzeczypospolitej nie da się już odbudować.
Z całego tekstu przebija mocno konstruk-
tywistyczny ton, jakoby zmiany tożsamo-
ściowe, zmiany charakteru narodowego
dało się zaprojektować i łatwo wdrożyć
za pomocą prostych narzędzi politycznych.
To wyobrażenie błędne. Ewolucja tożsa-
mości to wieloczynnikowy proces, wyni-
kający z niezliczonych interakcji między-
ludzkich, przebywania jednostek w okre-
ślonym otoczeniu społecznym i codzien-
nego „trawienia” niezliczonych treści kul-
tury. Z Ukrainą czy Białorusią powinniśmy
współpracować ze względu na nasz interes
geopolityczny. Powinniśmy jednocześnie
uwypuklać piękne karty naszej wspólnej
historii. Niech pamięć o Pierwszej Rze-
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czypospolitej będzie spoiwem łączącym
nowoczesne narody: polski, ukraiński,
białoruski i litewski. Elementem, do któ-
rego wspólnie będziemy się odwoływać,
umacniając międzynarodowe braterstwo. 

Obecność milionów obcokrajowców
na terenie Polski jest faktem. Ich liczba
uniemożliwia prawdopodobnie szybkie
i bezproblemowe wchłonięcie przez polską
wspólnotę narodową. Kryzys tradycyjnych
instytucji asymilacyjnych czy rozwój in-
ternetu, znoszący geograficzne bariery
uczestnictwa w narodowej kulturze – to
wszystko czynniki głęboko zmieniające
możliwości asymilacyjne. Mimo to, celem
państwa polskiego powinna być asymilacja
mniejszości. Zaznaczam: nie chodzi prze-
cież o to, by na każdym kroku gardłować
o konieczności asymilacji, antagonizując
imigrantów, a raczej – by za pomocą sze-
regu drobnych, konsekwentnych kroków
politycznych scalać i wpierw integrować
mniejszości, a później dążyć do ich asy-
milacji. Będzie to proces długofalowy, po-
stępujący po części oddolnie i naturalnie.
Aby tak się jednak stało, polskie państwo
powinno zrobić wszystko, by przybysze
partycypowali w polskich instytucjach,
uczyli się w polskich szkołach, chodzili
do polskich lekarzy; by wzrastały rozległe

sieci interakcji między Polakami a mniej-
szościami. To rozwiązanie przeciwstawne
zaproponowanemu przez Jerzego Nowa-
kowskiego dualizmowi instytucjonalnemu. 

Należy kłaść mocny nacisk na naukę
języka wśród obcokrajowców. Zamiast
klas czy szkół ukraińskich, zorganizujmy
klasy integracyjne i „rok zerowy” dla
uczniów ze wschodu, w którym osiągną
poziom językowy, umożliwiający naukę
w polskich szkołach. Organizujmy wy-
kłady, warsztaty dotyczące naszej wspólnej
historii, odwołujmy się do wspólnej prze-
szłości na poziomie polityki historycznej,
organizujmy mieszany narodowościowo
wolontariat, wzajemnie poznawajmy różne
kulturowe zawiłości – to tylko kilka przy-
kładów działań, jakie powinniśmy podej-
mować dla dobra zarówno Polaków, imi-
grantów, jak i naszego państwa.

Czas na przemyślaną politykę
migracyjną 

Poruszone wyżej zagadnienia w sposób
bezpośredni powiązane są z polityką mi-
gracyjną Polski. Wobec faktu zamieszki-
wania naszego kraju przez spory odsetek
obcokrajowców, skoncentrowanych w naj-
większych miastach, należy zastanowić
się nad moratorium imigracyjnym oraz
odgórnym ustaleniem limitów imigracyj-
nych na dany rok. Polityka migracyjna
i zmiana struktury narodowościowej Polski
to zbyt ważne politycznie kwestie, by były
jedynie wynikiem bieżących interesów
pracodawców i analizy w ekonomocen-
trycznym paradygmacie, traktującej imi-
grantów jako „dodatkowe ręce do pracy”,
pompujące słupki PKB.

Jak pisałem w tekście pt. „Celem jest
zrównoważony rozwój Polski, nie interesy
rynku pracy. Kilka słów o polityce migra-
cyjnej”: „Wobec istniejącej wyrwy demo-
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graficznej musimy łagodzić skutki depo-
pulacji racjonalną polityką migracyjną,
której priorytetem będzie wewnętrzna
stabilność i zdolność wspólnoty narodowej
do asymilacji przybyszów. Zastanawiając
się nad tymi kwestiami, musimy zawsze
mieć w głowie ostateczny cel, jakim jest
zrównoważony, jakościowy rozwój spo-
łeczno-gospodarczy naszej Ojczyzny, nie
zaś pompowanie słupków PKB i zaspoka-
janie potrzeb rynku pracy za wszelką cenę”. 

Czas na poważną debatę o przyszłości
naszego państwa i narodu. Jednak ani

napływ uchodźców, ani problemy demo-
graficzne nie powinny zmieniać aksjomatu,
jakim jest Polska jako państwo jednona-
rodowe. Uważam, że jednolitość narodowa
Polski jest istotnym czynnikiem stabilności
i bezpieczeństwa naszego państwa. Ofi-
cjalna rezygnacja z asymilacji mniejszości,
dopuszczenie mniejszości do współdecy-
dowania o naszym losie i kreowanie przez
państwo dualizmu instytucjonalnego –
to droga do poważnych napięć, społecz-
nych konfliktów i w efekcie osłabienia
państwa polskiego.
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Ten miesiąc obfituje w pozytywne, ener-
getyczne informacje. Gazowiec Al Shamal
dostarczył do terminala w Świnoujściu
100. dostawę LNG od spółki Qatargas.
W obecności prezydentów Andrzeja Dudy
i Gitanasa Nausėdy otwarto interkonektor,
który łączy systemy przesyłowe gazu ziem-
nego Polski i Litwy oraz pozostałych kra-
jów bałtyckich o przepustowości 2 mld
m3, co stanowi około 10 proc. zapotrze-
bowania Polski. Gazociąg Baltic Pipe zo-
stanie wypełniony przez PGNiG gazem
z własnego wydobycia ze złóż w Norwegi.
Do Kłajpedy dotarł pierwszy ładunek gazu
z USA zamówiony przez PGNiG. Te cztery
znaczące dla bezpieczeństwa energetycz-
nego Polski informacje dzieli zaledwie
7 dni. Jest to jednak efekt wieloletniego
wysiłku na rzecz dywersyfikacji źródeł
energii naszego kraju. Doskonale wie-
dzieliśmy, na co stać Rosję i zawczasu
podjęliśmy stosowne decyzje. Wysiłki na
rzecz uniezależnienia się od Rosji od daw-
na podejmuje wiele państw Europy przy
wsparciu Unii Europejskiej i Stanów Zjed-
noczonych. Są też kraje, które nie zrobiły

nic, a nawet zwiększyły swoją zależność
od Rosji.

Niezależni od Moskwy

Informacja o tym, że Rosja wstrzymuje
dostawy gazu dla Polski, została przyjęta
ze stoickim spokojem. Budowana przez
dekady infrastruktura spełniła swoje za-
danie, dając nam stabilne alternatywy
dla surowców z kraju, który dokonał in-
wazji na Ukrainę. Strategiczne decyzje
zapadły odpowiednio wcześniej. Wiedzie-
liśmy, jaka jest Rosja i przygotowywaliśmy
się na możliwość funkcjonowania bez
współpracy z największym państwem na
świecie. Choć – jak słusznie zauważa Ro-
bert Kuraszkiewicz – pełna niezależność
od Rosji w przypadku Polski, jak i całej
Europy to najbliższej perspektywie mało
realny scenariusz.

Milowym krokiem w kierunku zapew-
nienia bezpieczeństwa energetycznego
była decyzja o budowie terminala LNG
w Świnoujściu. Ta inwestycja otworzyła
dla nas możliwość dostaw gazu głównie

MateuSz PeroWicz
Absolwent politologii na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania
w Warszawie. Koordynator Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu
w województwie mazowieckim i łódzkim. Redaktor aplikacji Pola.
Zabierz ją na zakupy. Miłośnik sportu i superbohaterskiego kina.

Czy Polska może być hubem energetycznym Europy? Już dziś pomagamy
krajom bałtyckim i Mołdawii, a nawet Białorusi, w uniezależnieniu się od
Rosji. To sukces wielu ekip politycznych

nad Wisłą rosyjski szantaż energetyczny 
to tylko czcze gadanie
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z dwóch kierunków – z Kataru i USA,
choć zdarzają się dostawy z Nigerii oraz
Trynidadu i Tobago. Kolejna inwestycja
to gazociąg Baltic Pipe, łączący Polskę
z norweskimi złożami gazu, w których,
co istotne, udziały posiada polska firma
PGNiG. 

Nasze ambicje wykraczały poza własne
interesy. Nie chodziło tylko o zwiększenie
bezpieczeństwa Polski, ale także o unie-
zależnienie od Rosji całego regionu Europy
Środkowo-Wschodniej. Wiele wysiłku
włożyła w to Litwa, inwestując w terminal
FSRU o znamiennej nazwie „Indepen-
dence” w Kłajpedzie już w 2014 roku.
Między innymi dzięki temu Litwa stała
się pierwszym krajem w UE, który w pełni
zrezygnował z gazu importowanego z Rosji,

choć szybko dołączyły do niej Łotwa i Es-
tonia. Kontrolowana przez PKN Orlen
rafineria w Możejkach również rezygnuje
z rosyjskiego surowca na rzecz dostaw
z Arabii Saudyjskiej realizowanych przez
Saudi Aramco. Dywersyfikacja rozciąga
się na inne kraje bałtyckie. Zamówione
przez PGNiG dostawy do Kłajpedy trafią
nie tylko do Polski, ale także na Litwę,
Łotwę, a być może do Estonii i Finlandii.
Innym wyrazem współpracy energetycznej

państw regionu jest proces odłączania
Litwy, Łotwy i Estonii od postsowieckiej
sieci energetycznej. Pierwszym tego eta-
pem była budowa połączenia LitPol Link,
a pełna synchronizacja planowana jest
na 2025 rok za sprawą podmorskiego
kabla Harmony Link.

Podobne działania prowadzone są na
południu. Od ponad 10 lat działa połą-
czenie gazowe z Czechami, a instalacja
łącząca nas ze Słowacją ma zostać oddana
do użytku w wakacje. Ambitne i w więk-
szości zrealizowane plany zakładają po-
łączenie prowadzące od Norwegii, aż po
Chorwację i terminal na wyspie Krk.
Siatka połączeń ma zapewnić dostawy
gazu z różnych kierunków, a systemy ga-
zowe poszczególnych państw będą mogły
się wzajemnie uzupełniać.

W tej układance nie brakuje Ukrainy.
Na naszej granicy powstaje suchy port,
który ma zapewnić transport ukraińskiego
zboża na światowe rynki. Trwają prace
nad rozwojem korytarza transportowego
Bałtyk-Morze Czarne. Inicjatywa organi-
zowana jest przez Zarząd Morskiego Portu
Gdańsk oraz Administrację Morskich
Portów Ukrainy. Celem jest uruchomienie
transportów na trasie Polska-Ukraina-
Turcja. PGNiG poprzez gazoport w Świ-
noujściu dostarcza na Ukrainę amery-
kański surowiec. Polski gigant gazowy
zakupił większość udziałów w ukraińskiej
spółce Karpatgazvydobuvannya i rozpoczął
wydobycie w tym kraju. Wciąż rozważany
jest gazociąg polsko-ukraiński. Inne kraje
UE również podejmowały wysiłek, by
zmniejszyć swoją zależność od Rosji.

Energetyczne soft power

Od Azerbejdżanu, przez Gruzję, Turcję,
Grecję i Włochy biegnie Korytarz Połu-
dniowy, jeden z priorytetowych projektów
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energetycznych Unii Europejskiej. To po-
łączenie zapewnia UE dostęp do kolejnego,
alternatywnego wobec Rosji źródła, jakim
jest Azerbejdżan. Dzięki temu połączeniu
do Europy z pominięciem Rosji płynie 10
miliardów metrów sześciennych gazu
rocznie. Co więcej, tą trasą do UE może
płynąć nie tylko azerbejdżański gaz, ale
także surowiec z Iranu i Turkmenistanu.
Projekt był również wspierany przez ad-
ministrację USA.

Na pomoc USA mogły też liczyć Grecja,
Cypr i Izrael. Powołano nawet partnerstwo
wschodniośródziemnomorskie w zakresie
bezpieczeństwa i energii. Wyrazem tego
partnerstwa miał być gazociąg EstMed,
który pozwoliłby tłoczyć gaz z nowood-
krytych złóż na Morzu Śródziemnym. List
poparcia dla projektu, wysłany do unijnej
komisarz ds. energii Kadri Simson, oprócz
Grecji, Cypru i Izraela podpisały również
Bułgaria, Rumunia, Serbia, Macedonia
Północna oraz Węgry. Gaz z tych źródeł
z pewnością trafi do Europy, lecz zapewne
nie poprzez gazociąg EstMed. Stany wy-
cofały poparcie dla tego projektu. Podobno
ze względu na jego nieopłacalność, jednak
należy pamiętać, że ten projekt uderzałby
nie tylko w interesy Rosji, ale też Turcji.

„Jakikolwiek projekt omijający Turcję,
która ma najdłuższą linię brzegową we
wschodniej części Morza Śródziemnego
albo Turków cypryjskich, którzy mają
równe prawa do surowców naturalnych
wokół Cypru nie może się powieść” –
czytamy na portalu Biznes Alert. Być
może z podobnych względów z fazy kon-
cepcyjnej nigdy nie wyszedł gazociąg
AGRI, czyli planowane połączenie gazowe
pomiędzy Azerbejdżanem, Gruzją, Ru-
munią i Węgrami, które byłoby alterna-
tywa dla połączenia TANAP, przechodzą-
cego w całości przez terytorium Turcji.
AGRI miało być elementem Korytarza

Południowego, który w tym wariancie,
miał uniezależnić Europę nie tylko od
Rosji, ale także od Turcji.

Namieszać na gazowym rynku może
Rumunia, która ogłosiła, że do końca
2022 roku całkowicie zrezygnuje z dostaw
gazu z Rosji. Bukareszt posiada połączenie
gazowe z Grecją przez Bułgarię, a także
własne, nieeksploatowane jeszcze zasoby
na szelfie czarnomorskim. Problem sta-
nowiły restrykcyjne przepisy, jednak
15 kwietnia parlament znowelizował usta-
wę o wydobyciu węglowodorów z szelfu
czarnomorskiego, ustanawiając korzyst-
niejsze przepisy podatkowe. Udziałami
w złożu Neptun Deep zainteresowane
było PGNiG.

Północ również daje radę. Niemal
100% gazu importowanego przez Finlandię
to gaz rosyjski. Jednak ten surowiec sta-
nowi zaledwie 5% w fińskim miksie ener-
getycznym. Niemniej po ogłoszeniu przez
Helsinki chęci wstąpienia do NATO po-
jawiły się nieoficjalne informacje o tym,
że w odwecie Rosja wstrzyma dostawy
gazu. Alternatywą mogą być dostawy
z Polski, dzięki opisywanemu wyżej po-
łączeniu z Litwą i innymi krajami bałtyc-
kimi. Finowie, chcąc uniezależnić się od
Rosji, planują wspólnie z Estonią wydzie-
rżawić pływający terminal z możliwością
regazyfikacji.
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Źródło: https://www.money.pl/gielda/ro-
syjski-gaz-jaka-wladze-putin-ma-nad-eu-
ropa-6753215711136256a.html

Na drugim biegunie znajdują się kraje,
które zwiększają swoją zależność od Rosji.
Dzień przed Szczytem Inicjatywy Trój-
morza w Warszawie w lipcu 2017 roku
Węgry podpisywały w Moskwie umowę
o strategicznej współpracy. Budapeszt nie
tylko czerpie gaz z Rosji, ale także realizuje
wspólnie z Rosjanami projekt elektrowni
atomowej. Nic złego w gazie z tego państwa
nie widzi też Serbia, co więcej, Serbowie
podpisali umowę z Euroazjatycką Unią
Gospodarczą, która jest narzędziem im-
perialnym Moskwy. Problem mają kraje
spoza UE Macedonia Północna, Bośnia
i Hercegowina oraz Mołdawia 100% gazu
pozyskują z Rosji.

Na dobrej drodze jest Mołdawia, która
pomimo tak silnego uzależnienia nie uległa
szantażowi Kremla i zapłaciła za ruski
gaz w dolarach. W ubiegłym roku Moł-
dawia kupiła od Polski milion metrów
sześciennych gazu, pokazując, że ma al-
ternatywy dla rosyjskich dostaw. Nato-
miast my pokazaliśmy zdolność do reali-
zowania energetycznej suwerenności. Su-
rowiec dostarczyło PGNiG we współpracy
z amerykańsko-ukraińskim ERU.

Z Rosją się trzeba bić

Rosja nie będzie grać fair. Niektórzy
wiedzą o tym od dawna, a innym una-
oczniła to dopiero wojna w Ukrainie. Gdy
PKN Orlen przejął rafinerię w Możejkach,
natychmiast pojawiły się problemy z do-
stawą surowca. PGNiG musiało „wyszar-
pać” sobie na drodze sądowej korzyst-
niejsze warunki kontraktu jamalskiego.
Gazociąg Nord Stream został ułożony tak,
że blokuje rozwój portów w Szczecinie
i Świnoujściu – a wystarczyło ułożyć rury
nieco głębiej. Rosja używa surowców ener-
getycznych, by uzależniać od siebie po-
szczególne kraje, stosując przy tym wszel-
kie, niekoniecznie dozwolone chwyty. Aby
móc realnie się temu przeciwstawić, po-
trzebujemy silnych podmiotów, które
będą w stanie neutralizować działanie ta-
kich firm jak Gazprom, zwłaszcza jeśli
chcemy być hubem energetycznym dla
państw regionu.

„Jesteśmy w ponad 90 proc. uzależ-
nieni od dostaw gazu z Rosji, chcemy się
uniezależnić, ale potrzebujemy pomocy
innych krajów. Tutaj pomóc może Polska.
Postanowiliśmy otworzyć na temat nowego
gazociągu Stork 2. Ten temat został z naszej
winy nieco zapomniany” – powiedział pre-
mier Czech Petr Fiala, który podczas wizyty
w Polsce mówił również o zarezerwowaniu
przez Czechy przepustowości terminala
w Świnoujściu. Polskie rafinerie pomagają
rafineriom niemieckim w uniezależnieniu
się od dostaw z Rosji. Pomagamy unieza-
leżniać się krajom bałtyckim i Mołdawii,
a nawet Białorusi. Dwa lata temu amery-
kańska ropa trafiła na Białoruś dzięki przy
pośrednictwie polskiej firmy UNIMOT.
Był to jednorazowy zakup, lecz możliwości
są większe. Polska przygotowała się do re-
wersu na rurociągu Przyjaźń, co może po-
móc w zapewnieniu dostaw na Białoruś.
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Uniezależnienie regionu od surowców
z Rosji jest możliwe, lecz niezbędna jest
do tego infrastruktura i podmioty zdolne
do realizacji tak ambitnych zadań, które
będą bronić naszych interesów na arenie
międzynarodowej. Z tej perspektywy fuzja
Orlenu z Lotosem wydaje się konieczna.
Jednak Andrzej Mikosz przyrównuje ją
do… rozbiorów Polski. A mówimy przecież

o transakcji, w której zbywamy archaiczne
aktywa, takie jak spółka asfaltowa, i zby-
wamy marginalny udział w rynku krajo-
zywym, a dostajemy w zamian nowe rynki
i współpracę badawczo-rozwojową z jed-
nym największych koncernów energe-
tycznych na świecie. Planowana fuzja
z PGNiG to kolejny ważny krok. Powstanie
wówczas podmiot posiadający aktywa
i udziały w rynku Polski, Niemiec, Czech,
Słowacji, Norwegii, Ukrainy, Litwy, Łotwy,
Estonii, Kanady, Pakistanu, Zjednoczo-
nych Emiratów Arabskich, Holandii i Wę-
gier.

Coś nam się jednak udało

Jesteśmy nie tylko uniezależnieni od su-
rowców energetycznych z Rosji, ale także
wspieramy dywersyfikacyjne wysiłki re-
gionu. To bez wątpienia sukces, w dodatku
taki, pod którym mogą podpisać się przed-

stawiciele różnych ugrupowań politycz-
nych. 

Początki naszego terminala LNG to
rok 2009. Gazociąg Polska-Czechy uro-
czyście otwierał Donald Tusk. Rozmowy
na temat Baltic Pipe rozpoczął rząd Jana
Krzysztofa Bieleckiego, a pierwszy raport
na ten temat ukazał się w 1992. Rafineria
Orlenu w Możejkach rozpoczęła dywer-
syfikację w 2014 r., gdy Daniel Obajtek
był jeszcze wójtem gminy Pcim. Połączenie
gazowe Polski z Litwą uroczyście otwierał
Andrzej Duda, ale umowę kilka lat temu
podpisywała Ewa Kopacz.

Energetyka to chyba jeden z nielicz-
nych przykładów na istnienie dobra wspól-
nego ponad politycznymi podziałami. Na-
leży również obalić mit o bierności Za-
chodu wobec działań Rosji i fiasku unijnej
Unii Energetycznej. W strategii europej-
skiego bezpieczeństwa energetycznego
jako jedno z kluczowych zadań wymie-
niono dywersyfikację importu surowców
energetycznych do Europy. Stworzono
kategorię projektów PCI, które są przed-
miotem wspólnego zainteresowania Unii
Europejskiej. Niemal każdy z wymienio-
nych tutaj projektów otrzymał wsparcie
z Brukseli.

„Obecnie obowiązująca III lista PCI
z dnia 24 listopada 2017 r. obejmuje łącz-
nie 173 projekty, z czego 110 dotyczy in-
frastruktury energii elektrycznej i inteli-
gentnej sieci elektroenergetycznej, 53
gazu ziemnego, 6 ropy naftowej, 4 w za-
kresie CCS (instalacja do wychwytywania
i składowania dwutlenku węgla). W przy-
padku projektów planowanych do reali-
zacji na terytorium Polski są to połączenia
gazowe Polski z Danią, Litwą, Słowacją
i Czechami, rozbudowa wewnętrznej sieci
przesyłowej w zachodniej i wschodniej
części Polski oraz rozbudowa terminalu
LNG w Świnoujściu. W przypadku ropy
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naftowej są to rurociąg Brody-Adamowo
wraz z bazą paliw w Adamowie, rurociąg
Pomorski oraz rozbudowa terminala na-
ftowego w Gdańsku” – czytamy na stronie
rządu.

Udało się zrealizować cel. Nie odczu-
wamy negatywnych skutków zakończenia
współpracy gospodarczej i energetycznej
z Rosją. To bez wątpienia sukces. Sukces,

który nie byłby możliwy bez strategicznych
decyzji podejmowanych i realizowanych
przez różne ekipy rządzące, bez silnych
podmiotów zdolnych do lobbingu na are-
nie międzynardowej i realnych działań
w wielu krajach regionu. Choć niektórym
trudno w to uwierzyć jesteśmy dziś przy-
kładem i realnym partnerem dla wielu
państw Europy.
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W cieniu trwającej wojny w Ukrainie na
arenie europejskiej odżyła w ostatnich
tygodniach dyskusja o przyszłości Unii
Europejskiej i jej docelowego modelu po-
litycznego. Przyczyniło się do tego zakoń-
czenie trwających rok konsultacji obywa-
telskich pod nazwą „Konferencja w sprawie
przyszłości Europy” i przyjęcie w Parla-
mencie Europejskim propozycji reform
UE, mających odzwierciedlać zgłoszone
w ramach tych konsultacji postulaty. 

Ku pogłębieniu integracji

Nie powinno być dla nas zdziwieniem, że
przyjęte propozycje wskazują na koniecz-
ność dalszego pogłębiania unijnej inte-
gracji i potrzebę zapewnienia UE bardziej
efektywnych narzędzi do radzenia sobie
z wyzwaniami, które przyniosły kryzysy
finansowy i migracyjny, pandemia CO-
VID-19, a obecnie – trwająca inwazja
Rosji na Ukrainę. Unijne konsultacje oby-
watelskie w dużym stopniu były bowiem
narzędziem mobilizacji wśród zwolenni-
ków pogłębiania integracji, z dużym scep-

tycyzmem odbierane były natomiast przez
kręgi przeciwne przekazywaniu kolejnych
partii kompetencji na poziom ponadna-
rodowy. Zebrane opinie i pomysły po-
zwoliły więc dojść do bardzo odważnych
wniosków na temat oczekiwań obywateli
wobec Unii. Jak czytamy w przyjętym
sprawozdaniu z konsultacji: „Z otrzyma-
nych zaleceń jasno wynika, że obywatele
domagają się bardziej zdecydowanych
działań UE”. Wywołało to naturalnie okre-
ślone reperkusje polityczne.

Na unijną agendę powróciła kontro-
wersyjna kwestia rewizji traktatów UE,
co miałoby pozwolić na wdrożenie pro-
pozycji zawartych w przyjętym sprawoz-
daniu. Z takim wnioskiem wyszedł
w pierwszej kolejności Parlament Euro-
pejski – tradycyjnie popierający działania
na rzecz pogłębienia unijnej integracji.
Politycznego znaczenia nadała mu dekla-
racja prezydenta Emmanuela Macrona,
który, przemawiając w europarlamencie
9 maja, potwierdził potrzebę zmian trak-
tatowych. Co znaczące, na wsparcie tego
postulatu zdecydowała się również szefowa

Marcin cHruściel
Członek zespołu „Nowej Konfederacji”, 
doktorant nauk o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim

Głównymi zwolennikami szybkiego przyznania Ukrainie statusu kandy-
data do UE są państwa Europy Środkowo-Wschodniej. Z wyraźną rezerwą
odnoszą się do tego Paryż, Berlin, Haga i Wiedeń

Przyszłość ue w obliczu wojny w ukrainie

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20220429IPR28227/przeglad-traktatu-jest-niezbedny-do-wdrozenia-propozycji-konferencji


Komisji Europejskiej Ursula von der
Leyen, zachowując jednocześnie bardziej
ostrożny ton i przyznając, że dużą część
proponowanych reform da się zrealizować
w ramach obecnych zapisów prawa pier-
wotnego UE. Nie dotyczy to jednak naj-
bardziej podkreślanych propozycji, takich
jak przyznanie Parlamentowi prawa ini-
cjatywy ustawodawczej, zniesienie zasady
jednomyślności w głosowaniach w Radzie
UE, włączenie opieki zdrowotnej do kom-
petencji dzielonych między UE a państwa
członkowskie czy powołanie wspólnych
siły zbrojnych, które mogłyby być roz-
mieszczane poza granicami Unii. 

Wznowienie dyskusji dotyczącej po-
trzeby zmian traktatowych w obecnych
okolicznościach wywołało zdecydowaną
reakcję trzynastu państw członkowskich,
które sprzeciwiły się we wspólnym oświad-
czeniu próbie rozpoczęcia procesu rewizji
traktatów. W tym gronie oprócz Polski
znalazły się Bułgaria, Chorwacja, Czechy,
Dania, Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa,
Malta, Rumunia, Słowenia i Szwecja, co
pozwala dostrzec rysujący się w UE podział
dotyczący sposobu reagowania na rosyjską
agresję. W przeświadczeniu tej grupy pań-
stw obecna sytuacja nie pozwala bowiem
na dzielenie energii politycznej na dwa
działania: z jednej strony – na rozwiązy-

wanie problemów zmieniającej się archi-
tektury bezpieczeństwa w Europie, z dru-
giej – na prowadzenie reformy instytu-
cjonalnej UE. 

Co z Ukrainą i Rosją?

Kolejną linią podziału, rysującego się we-
wnątrz Unii, jest stosunek do europejskich
aspiracji Ukrainy, a w pierwszej kolejno-
ści – do kwestii nadania jej statusu pań-
stwa kandydującego (formalny wniosek
o członkostwo Kijów złożył 28 lutego).
Głównymi zwolennikami szybkiego przy-
znania Ukrainie takiego statusu są państwa
Europy Środkowo-Wschodniej, podczas
gdy z wyraźną rezerwą odnoszą się do
tego Paryż i Berlin, którym wtórują Haga
oraz Wiedeń. Wskazują one na potrzebę
utrzymania wiarygodności procesu akce-
syjnego względem państw kandydujących
z Bałkanów Zachodnich (Czarnogóra, Ser-
bia, Macedonia Północna i Albania), które
nie dostały możliwości unijnej „drogi na
skróty”. W tym kontekście należy również
odczytywać zaproponowaną przez Em-
manuela Macrona podczas wspominanego
wystąpienia w PE propozycję stworzenia
„politycznej wspólnoty europejskiej”, która
byłaby pozaakcesyjną formułą współpracy
z państwami spoza UE w zakresie bez-
pieczeństwa czy energii, dając im możli-
wość bliższej integracji z UE bez koniecz-
ności uzyskania statusu państwa człon-
kowskiego. Znamienna jest tutaj infor-
macja, że propozycja ta została skierowana
właśnie do państw Bałkanów Zachodnich
oraz Ukrainy, co spowodowało potrzebę
szybkiego doprecyzowania przez francu-
skiego prezydenta, że nie stanowi ona al-
ternatywy dla procesu rozszerzenia UE.
Musimy sobie w tym wypadku zdawać
sprawę, że rozszerzenie składu Unii o ko-
lejne państwa bałkańskie oraz Ukrainę
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oznaczałoby zasadniczą zmianę układu
sił, jeśli chodzi o wagę głosów państw
tzw. starej Unii oraz tych, które dołączyły
do niej po 2004 roku – co zmniejszyłoby
znaczenie niemiecko-francuskiego motoru
unijnej integracji. 

Na kształtujące się w tych dwóch ob-
szarach różnice dotyczące przyszłego mo-
delu funkcjonowania UE oraz jej docelo-
wego zasięgu geograficznego nakładają
się obecne napięcia dotyczące skuteczności
i planowanego zakresu sankcji gospodar-
czych, nakładanych przez UE na Rosję
i Białoruś. Sporną kwestią pozostaje głów-
ny element szóstego pakietu sankcji za-
proponowanego przez Komisję Europej-
ską. Jest to całkowity zakaz importu ro-
syjskiej ropy i produktów naftowych, który
ma zacząć obowiązywać przed końcem
roku. Na takie rozwiązanie nie zgodziły
się jak dotychczas Węgry i Słowacja, które
będą się starały uzyskać w ramach wyjąt-
ków możliwe długie okresy dostosowaw-

cze, o co zabiegają również Czechy. Za-
początkowana już w marcu przez KE po-
lityka dywersyfikacji źródeł energii oraz
odchodzenia od rosyjskich dostaw będzie
jednak prowadzić do zwiększania strate-
gicznej niezależności UE, przynajmniej
jeśli chodzi o aspekt energetyczny. Komisja
zamierza przeznaczyć na ten cel 300 mld
euro do 2030 roku, z czego większość
środków będzie inwestowanych w rozwój
OZE jako w źródła własne UE.

Stara Unia kontra nowa

W obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę
widoczne stały się jednak głębokie podziały
dotyczące przyszłego modelu funkcjono-
wania Unii. Państwa Europy Środkowo-
Wschodniej, które dołączyły do Unii po
2004 roku, wyraźnie opowiadają się za
utrzymaniem jej obecnego charakteru
i postawieniem nacisku na geograficzny
rozwój Wspólnoty. W przeciwnym kie-
runku wydają się natomiast iść dążenia
państw starej Unii, które zachowują duży
dystans do perspektywy kolejnych roz-
szerzeń – zwłaszcza jeśli chodzi o Ukrai-
nę – i szukają sposobów pogłębiania in-
tegracji w poszczególnych dziedzinach
przy zachowaniu obecnego układu sił.
Kością niezgody może się również okazać
rola poszczególnych państw w odbudowie
Ukrainy po ustaniu działań wojennych
i tempo powrotu do polityki business as
usual w relacjach z Rosją. Nacisku na
większe tempo należy się spodziewać ze
strony przywódców Niemiec, Francji czy
Włoch, do czego przyczynia się percepcja
bezpieczeństwa inna niż w państwach po-
łożonych na wschodniej flance NATO.
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Od początku wojny rozpętanej przez
Moskwę, pod adresem Ukrainy padają
różne zarzuty ze strony Rosji. Jednym
z najbardziej absurdalnych może wy-
dawać się nazywanie Ukraińców na-
zistami. Dlaczego denazyfikacja Ukrai-
ny stała się motywem przewodnim ro-
syjskiej agresji? I skąd to hasło teraz,
powtarzane przy okazji obchodów ko-
lejnego Dnia Zwycięstwa? 

To jest temat na większy wykład, ale jeśli
chcemy wyjaśnić to zjawisko w zrozu-
miałym i dopuszczalnym logicznie skrócie,
to należy powiedzieć, że jest to niewąt-
pliwie fobia rządzącego dziś Rosją przy-
wódcy, Władimira Putina, wychowanego
w ideologii antynazistowskiej. Trzeba
w tym bez wątpienia widzieć pokłosie
stalinizmu, a ściśle biorąc takie a nie inne
pojmowanie wielkiej wojny ojczyźnianej

w latach 1941-1945. Przyniosła ona Eu-
ropie wyzwolenie od nazizmu, ale problem
z nim nie został rozwiązany do końca.
„Duch nazizmu”, zdaniem prezydenta
Rosji, nadal kołacze się po świecie. 

We współczesnym obiegu propagan-
dowym Rosji znalazły się terminy „nazy-
fikacja” i „denazyfikacja”. Wcześniej jednak
używano nagminnie terminów „faszyzm”
i „faszystowski”. Słowo „faszysta” było
najgorszym, najbardziej obraźliwym epi-
tetem, jakiego ożywano w stosunku do
obywatela Związku Sowieckiego. Stoso-
wano też, nie tylko zresztą w ZSRS, zwrot
„faszyzm niemiecki”, co jest swojego ro-
dzaju błędem rzeczowym, bo „faszyzm”
był tworem totalitaryzmu włoskiego. Obec-
nie dokonało się przeniesienie akcentu
z dotychczasowej tradycji walki z faszyz-
mem i neofaszyzmem na korzyść walki
z pozostałościami nazizmu, tego „niedo-

ProF. eugeniuSz cezary król
historyk, politolog, tłumacz niemieckiej literatury historycznej,
profesor zwyczajny nauk humanistycznych. W latach 1999–2000
profesor gościnny na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga
w Moguncji. Był dyrektorem Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk
w Berlinie i dyrektorem Instytutu Studiów Politycznych PAN. Autor
licznych publikacji poświęconych totalitaryzmowi i narodowemu
socjalizmowi w Niemczech.

Dominuje niepodzielnie partia z prezydentem o bardzo silnych, właściwie
dyktatorskich uprawnieniach. Działa wprawdzie, i to krzykliwie, dwuiz-
bowy parlament, ale nie ma już w nim opozycji 

rosja weszła na drogę wiodącą 
do systemu totalitarnego 

z prof. eugeniuszem cezarym królem 
rozmawia Paweł średziński



bitego gada”, którego zwalczał Związek
Sowiecki i najwyraźniej dotąd nie zwalczyła
Federacja Rosyjska. 

Drugi trop propagandowy odnosi się
do Ukrainy i uwzględnia fakt, że część
nacjonalistów ukraińskich, chcąc zbudo-
wać państwo ukraińskie w czasie drugiej
wojny światowej, uznała za celowe zwarcie
szeregów z narodowym socjalizmem. Bra-
no wówczas za dobrą monetę pewne za-
chęty ze strony nazistów. Jak wiadomo,

te oczekiwania spaliły na panewce i skoń-
czyły się ogromnym rozczarowaniem. Jed-
nak sam fakt doraźnego flirtu części na-
cjonalistów ukraińskich z Trzecią Rzeszą
pozostał w mentalności ludzi sowieckich.
Władimir Putin przeniósł to zjawisko na
czasy współczesne, uznając, że część współ-
czesnych elit ukraińskich niejako odzie-
dziczyła skłonność do nazizmu. Elity te
mają, zdaniem Putina, żyć złudzeniem,
że będzie można zrealizować przy pomocy
Zachodu to, czego nie udało się zrealizować
w czasie drugiej wojny światowej i za cza-
sów Związku Sowieckiego – czyli zbudować
państwo, które będzie nawiązywać do etosu
skrajnego nacjonalizmu ukraińskiego. 

Oczywiście w części społeczeństwa
ukraińskiego istnieje tęsknota za nacjo-

nalizmem, co wiąże się z poszukiwaniem
tożsamości narodowej i wzorców osobo-
wych. Trzeba pamiętać, że Ukraińcy to
naród o stosunkowo późnym świadectwie
urodzenia. Dlatego też, wjeżdżając do
ukraińskiego miasta czy miasteczka, moż-
na natknąć się w centralnym punkcie na
pokaźną ekspozycję fotografii różnych
postaci historycznych od księcia Daniela
Halickiego przez historyka Mykołę Hru-
szewskiego aż po prominentnych repre-
zentantów ukraińskiego nacjonalizmu –
Stepana Banderę i Romana Szuchewycza.
Obaj nacjonaliści otrzymali w niepodległej
Ukrainie tytuł bohaterów tego kraju. Za-
protestowała zarówno Rosja, jak i Polska;
tak Bandera, jak i Szuchewycz odpowiadają
za rozpętanie ludobójczego terroru wobec
polskiej ludności na Wołyniu i w Mało-
polsce Wschodniej. Czasami w takich fo-
tograficznych „galeriach chwały” można
spotkać wizerunek Symona Petlury, który
zdecydował się na sojusz z Polakami
w 1919 roku. Niestety, po podpisaniu pol-
sko-sowieckiego traktatu w Rydze w 1921
roku sojusz ten przestał istnieć. Trzeba
jeszcze dodać, że jeśli chodzi o „dobicie”
nazizmu, to ambicje Putina sięgają znacz-
nie dalej. Chodzi nie tylko o Ukrainę.
„Nazistowskiego gada” należałoby zdusić
na całym obszarze NATO-wskiej Europy. 

Z pańskich słów wynika, że plan de-
nazyfikacji sięga całej Europy. Co nas
czeka, jeśli Putinowi powiedzie się
plan „zduszenia” tego wyimaginowa-
nego nazizmu w Ukrainie?

Formuła jest stopniowalna. Po „zdenazy-
fikowaniu” Ukrainy przyjdzie kolej na
wschodnią flankę NATO – Polskę, państwa
nadbałtyckie, Rumunię, Bułgarię, a na-
stępnie na całe europejskie NATO, skażone
nazizmem i rusofobią. Po drodze ma się
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zmaterializować tęsknota Putina za od-
rodzeniem imperium sowieckiego. Według
jego słów rozpad ZSRS był jednym z naj-
większych nieszczęść XX wieku. Przez to,
że rozpadł się Związek Sowiecki, nie można
było dokończyć dzieła denazyfikacji. Dla-
tego teraz należy skorzystać ze stopniowej
ekspansji totalnej. Jest to program am-
bitny, wskazującym albo na poczucie wiel-
kiej siły albo na obecność wielkiej paranoi. 

A może to wszystko świadczy o tym,
że to Rosja stała się państwem totali-
tarnym? Jeśli chcemy nazwać to, co
robi Putin i to, jak urządza swój kraj –
czy możemy mówić już o systemie to-
talitarnym, czy jest to dopiero domy-
kanie pewnej wizji na etapie próby
podboju kolejnych państw?

W tej kwestii trwa już dyskusja wśród
historyków i politologów, a jej celem jest
rozstrzygnięcie, czy Rosja przekroczyła
już czerwoną linię, która oddziela państwo
autokratyczne od totalitarnego. Ta dys-
kusja jeszcze potrwa. Mój pogląd jest na-
stępujący: należy odwołać się do definicji
państwa totalitarnego i odpowiedzieć
sobie na pytanie, czym jest to państwo
według badaczy, którzy tę definicję wy-
pracowali. Mam tu przede wszystkim na
myśli prace Carla Friedricha, Zbigniewa
Brzezińskiego, Hannah Arendt, a także
kilkunastu innych badaczy, w tej liczbie
polskiego filozofa Leszka Kołakowskiego.
Przyjrzeli się oni zjawisku totalitaryzmu
i zdefiniowali syndrom totalitaryzmu,
uznając, że jest on doktryną, która zakłada,
że system polityczny przez nią dotknięty
charakteryzuje się nieustanną tendencją
do sprawowania nadzoru nad wszystkimi
dziedzinami życia obywateli, nie wyłączając
ich sfery prywatnej. W takim systemie
funkcjonuje jedna masowa partia zorga-

nizowana w sposób hierarchiczny i oli-
garchiczny pod kierownictwem jednego
przywódcy; jego obecność jest często spo-
tykana, ale nie jest konieczna, bo istnieją
systemy totalitarne, gdzie rządzi kolektyw,
na przykład junta wojskowa. W centra-
listycznie zarządzanym państwie totali-
tarnym władza wspiera się na jednej ideo-
logii, posiada do dyspozycji monopol na
wszystkie środki masowego przekazu,

a także zorganizowany wielopoziomowo
aparat przemocy wewnętrznej i zewnętrz-
nej. W totalitaryzmie funkcjonuje pełna
kontrola policyjna, posługująca się pań-
stwowym terrorem względnie groźbą jego
użycia. I jest jeszcze jedna cecha, dotycząca
odgórnego zarządzania gospodarką pań-
stwa. Ta cecha jest kontestowana przez
część badaczy, którzy wskazują – nie bez
racji – że na przykład w hitlerowskich
Niemczech i faszystowskich Włoszech
tamtejsze gospodarki były w znacznym
stopniu zdecentralizowane i pozostały
w dużej części w prywatnych rękach. 
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Jeżeli teraz odniesiemy wspomniany
powyżej syndrom totalitarny do sytuacji
współczesnej Rosji, to ze smutkiem należy
stwierdzić co najmniej daleko idące za-
awansowanie tendencji totalitarnych. Plu-
ralizm polityczny, o ile w ogóle jeszcze
pozostał, ma formę bardzo skromnego
przyczółka. Dominuje w zasadzie niepo-
dzielnie partia, nomen omen, „Jedna Ros-
ja”, z prezydentem państwa o bardzo sil-
nych, właściwie dyktatorskich uprawnie-
niach, może nie tyle de iure, ile de facto.

Działa, i to krzykliwie, dwuizbowy parla-
ment, ale nie ma już w nim parlamentarnej
opozycji, choćby w postaci fasadowej, tak
jak to ma miejsce w systemie autorytar-
nym. Obowiązująca ideologia sprowadza
się przede wszystkim do wielkoruskiego
nacjonalizmu, ozdobionego pseudodemo-
kratycznymi frazesami. 

W Federacji Rosyjskiej jest silnie za-
akcentowany czynnik przywódczy. Putin
jest niekwestionowanym wodzem, ma za-
pewnioną kadencję do 2036 roku, jeśli

tylko dożyje. System mass mediów jest
pod kontrolą państwa, system opresji jest
silnie skoncentrowany i jak na razie sku-
teczny, jeżeli chodzi o obezwładnianie
społeczeństwa. Nie ma też czynnie funk-
cjonującego społeczeństwa obywatelskiego.
Zresztą warto zastanowić się w tym miej-
scu, czy i kiedy takie społeczeństwo jako
nieodłączny składnik systemu demokra-
tycznego w Rosji istniało. Można mówić
co najwyżej o pewnych próbach jego im-
plantacji, które zostały skutecznie znisz-
czone. Już dawno mówiło się, że w Rosji
system parlamentarno-demokratyczny
stał się jego karykaturą, co wyraża zręczny
neologizm – „demokratura”. Moim zda-
niem obecna Rosja weszła na drogę wio-
dącą do systemu totalitarnego. Jeśli nie
jest to już system totalitarny, to w każdym
razie powstała sytuacja sprzyjająca za-
kotwiczeniu się takiego systemu. 

Otwarte pozostaje pytanie, czy ta sy-
tuacja zostanie utrwalona pod względem
prawnym, czy też będzie pozostawiona
w porządku praktycznym bez zmiany po-
rządku prawnego. Jak wiadomo, istnieją
systemy totalitarne, które – jak ten w Trze-
ciej Rzeszy – mogą egzystować w rzeczy-
wistości stanu wyjątkowego. Po prostu
zawiesza się konstytucję, nie wprowadzając
nowej i rządzi się dekretami, albo takim
instrumentem prawnym jak „rozkaz wo-
dza”. Czas pokaże, co stanie się z systemem
politycznym w Rosji. Wygląda na to, że
dojdzie do prawnego utrwalenia cech cha-
rakterystycznych dla systemu totalitarnego.

Na początku rozmowy wspominał Pan
o wielkiej wojnie ojczyźnianej. Trudno
nie ulec wrażeniu, że stanowi ona pod-
glebie dla obecnej polityki Kremla,
a jej mit Moskwa wykorzystuje do walki
z Ukrainą. Czy wciąż żywa pamięć o tej
wojnie sprzyja totalizowaniu się Rosji? 
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Proszę zwrócić uwagę, że wielka wojna
ojczyźniana nie była tożsama z druga woj-
ną światową. Dla stalinowskiej i obecnej
propagandy w Rosji, wojna zaczęła się
w 1941 roku. W przekonaniu przeciętnego
Rosjanina nie zaczęła się we wstydliwym
okresie polityczno-wojskowego sojuszu
ZSRS z Niemcami hitlerowskimi; lata
1939-1941 zniknęły z pola widzenia Mosk-
wy, poza oczywiście epopeją wyzwalania
bratnich narodów – Białorusinów i Ukra-
ińców – spod jarzma „pańskich” Polaków.
Finów już się „wyzwolić” nie udało… Wiel-
ka wojna ojczyźniana jest świetnym skró-
tem myślowym. Przywołuje element pat-
riotyzmu sowieckiego i jest spoiwem, ele-
mentem tożsamości narodowo-państwo-
wej Rosji. Na takim gruncie dobudowuje
się nowy element czyli niszczenie resztek
nazizmu, który jakoby wciąż jest żywy.
Powierzchnię tego podglebia można jesz-
cze przekopać, dołączyć do dawnych suk-
cesów kolejne, odniesione w walce z neo-
nazizmem, którą Rosja ma zdaniem jej
oficjalnej propagandy prowadzić z Ukrai-
ną, ale i z pozostałą częścią Europy. 

Przywołam tutaj pewien epizod, który
wygląda na anegdotę, ale jest prawdziwy.
Kiedy w 2020 roku wyszło polskie wydanie
krytyczne „Mein Kampf” Adolfa Hitlera
w moim tłumaczeniu i opracowaniu nau-
kowym, wśród wielu dziennikarzy, którzy
ze mną się skontaktowali, pojawiła się
reporterka jednego z kanałów telewizji
rosyjskiej z prośba o wywiad. Znalazłem
się w sytuacji bez wyjścia. Jeśli odmówił-
bym, to i tak bez mojego udziału można
mnie było przedstawić zgodnie z inten-
cjami redakcji. Postanowiłem więc zary-
zykować i próbować wytłumaczyć odbiorcy
rosyjskiemu sens naukowego wydania
„Mein Kampf” w języku polskim. Co z tego
przedostało się do programu? Niewiele,
a właściwie nic. Moje słowa zostały przy-

kryte komentarzem redakcji, a fragment
wywiadu ze mną włączono do dwudzies-
tominutowego reportażu, który pokazywał
wzrost tendencji neonazistowskich we
współczesnej Europie. Obok mnie pojawili
się więc na ekranie neonaziści ze wschod-
nich Niemiec, dziarsko maszerujący we-
terani SS z krajów bałtyckich, ukraińscy
„banderowcy”, a na koniec złożono wizytę
w Dove di Predappio, rodzinnej miejsco-
wości Benito Mussoliniego, gdzie złożono
jego doczesne szczątku. Powstało tam
swoiste mauzoleum przywódcy faszystów,

odwiedzane przez jego wyznawców. Taki
program telewizyjny był z jedną z wielu
cegiełek, służących do budowania okre-
ślonego profilu opinii publicznej w Rosji.
Nie jest zresztą jasne czy można używać
tego terminu we współczesnej Rosji, jako
że istnienie autentycznej opinii publicznej
zakłada obecność społeczeństwa obywa-
telskiego. Pojawia się tymczasem uzasad-
nione podejrzenie, że to społeczeństwo
w obecnej dobie straciło po prostu swoją
obywatelskość. 

Może wynika to z tego, że Rosja nie
ma odpowiedniego stażu w warunkach
demokracji, bo krajem rządził car, se-
kretarz generalny, a teraz rządzi Wła-
dimir Putin? Ci co wyłamują się sys-
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temowi trafiają do łagrów lub na wy-
gnanie. 

Rzeczywiście jest tak, że społeczeństwo
rosyjskie ma niewielkie doświadczenie
demokratyczne. Jeśli przyjrzymy się dzie-
jom Rosji, mamy wielowiekowy okres je-
dynowładztwa, potem władzy totalitarnej
Stalina oraz jego mniej lub bardziej udol-
nych epigonów, a teraz jest Putin. Jeśli
szukać elementów społeczeństwa demo-
kratycznego, to znajdziemy w dziejach
Rosji XX wieku dwa momenty, kiedy mo-
gło ono zaistnieć. Po raz pierwszy, kiedy
car Mikołaj II ogłosił w 1905 roku manifest
październikowy, przyznając swobody oby-
watelskie. Zelżała wtedy cenzura, powo-
łano parlament, zaczęto mówić o swobo-
dach obywatelskich, ale był to tylko epizod,

który przetrwał raptem kilka miesięcy.
Kiedy płomień rewolucji zaczął gasnąć,
pojawił się minister spraw wewnętrznych
a potem premier Piotr Stołypin i zdobycze
demokratyczne zostały zgniecione. Nota
bene Stołypin zginął w zamachu zorgani-
zowanym w… Kijowie i tam też został po-
chowany. 

Drugi moment demokratycznego oży-
wienia nastąpił wraz z upadkiem ZSRS,
kiedy wyłoniła się Wspólnota Niepodleg-
łych Państw, a władza komunistyczna

legła w gruzach. To wtedy społeczeństwo
rosyjskie zaczęło tworzyć instytucje oby-
watelskie. Niestety, wraz z pojawieniem
się Władimira Putina rozpoczął się proces
niszczenia tych struktur. Dopiero co po-
wstające instytucje społeczeństwa oby-
watelskiego zaczęły stopniowo zanikać,
nawet często umiarkowani opozycjoniści
mogli uprawiać swoją działalność albo
na emigracji lub w więzieniu. 

Dziś totalna kontrola mieszkańców
Rosji przybiera tak karykaturalną postać,
że nawet jeśli ktoś chce głośno chwalić
prezydenta w miejscu publicznym, to jest
zatrzymywany przez służby policyjne.
W ten sposób władza daje do zrozumienia,
że nie ma miejsca na indywidualną de-
monstrację jakichkolwiek poglądów, a więc
społeczeństwo obywatelskie jest zbędne.

O ile Adolf Hitler miał obsesję na pun-
kcie Żydów, to czy odpowiednikiem
tej obsesji u Putina stali się Ukraińcy? 

Wydaje mi się, że tak, choć oczywiście są
to obszary z oczywistych powodów nie-
porównywalne. W przekazie propagan-
dowym Rosji na ten temat są dwa wątki.
W jednym z nich Ukraińców w zasadzie
nie ma, to są Rosjanie zdeformowani
przez niewłaściwe wpływy. W drugim wa-
riancie Ukraińcy są segmentem w rosyj-
skim „trójnarodzie”, obok Białorusinów
i Rosjan. Te dwa wątki współegzystują,
ale każdy z nich na swój sposób depre-
cjonuje ukraińskość. Jest ona od dawna
utożsamiana z niepełną wartością, nie-
omalże w taki sposób, w jaki Niemcy hit-
lerowskie robiły to w stosunku do Żydów,
Romów, Polaków i innych narodów sło-
wiańskich. Współczesna propaganda ro-
syjska wprowadza niewypowiedziany jesz-
cze wprost, ale będący w domyśle element
dyskryminacji rasowej, upowszechniając
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tezę o tym, że Ukraińców nie ma, a są
tylko zepsuci Rosjanie, których należy
„reedukować”.

Jak zatem nazwać rządy Putina? Czy
można już dziś system władzy, który
powstał pod jego kierownictwem na-
zwać putinizmem, a może raszyzmem,
co byłoby rosyjskim odpowiednikiem
totalitaryzmu?

Ten proces opisywania sytuacji politycznej
w Rosji dopiero się kształtuje. Nie ma
jeszcze narzędzi do jej nazwania, ale toczy
się już dyskusja na ten temat. Jesteśmy

w fazie wstępnej tego zjawiska. Czy bę-
dziemy je nazywać putinizmem, czy ra-
szyzmem, czy jeszcze inaczej, tego wciąż
jeszcze nie wiemy. Jednak już dziś należy
założyć, że putinowska Rosja zmierza ku
systemowi totalitarnemu. Szczególnym
argumentem podpierającym tę tezę jest
agresywny ekspansjonizm, przynoszący
zbrodnicze efekty. Dominuje wielki nie-
pokój, że ten system przekroczył pewną
granicę i znalazł się na niebezpiecznej
drodze ku totalitaryzmowi. Oby znalazły
się siły, które staną mu na przeszkodzie.

Dziękuję za rozmowę.
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Mijają trzy miesiące od rozpoczęcia
rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Kto pana
zdaniem wygrywa w tym konflikcie?

To zależy od tego, co rozumiemy pod po-
jęciem „zwycięstwo”. 

Zdefiniujmy „zwycięstwo” jako osiąg-
nięcie celów, które zostały obrane na
początku. Dla Rosji byłaby to domina-
cja nad Ukrainą. A dla Ukrainy – utrzy-
manie niepodległości i swojego tery-
torium. 

Jeśli taka jest definicja, to Ukraińcy wy-
grywają. Myślę, że utrzymają swoją nie-
podległość i nie pozwolą Rosji zdominować
swojego kraju. Ambicje Rosji się zmieniły.
Kiedy trzy miesiące temu najechali Ukrai-
nę, mieli jasną wizję zdobycia Kijowa,
przejęcia kontroli nad większością państwa

i wprowadzenia rządu, który podporząd-
kuje się Moskwie. Myśleli, że uda im się
to zrobić szybko i łatwo, tak jak na Krymie.
Nie spodziewali się, że Ukraińcy będą tak
skuteczni w obronie. Już w pierwszych
dniach inwazji byli bliscy osiągnięcia swo-
jego celu. Ukraińcy niechętnie ufali in-
formacjom wywiadowczym, które prze-
kazywali im Amerykanie. W końcu jednak
zaczęli im ufać, co ich uratowało. Otrzy-
mywali coraz więcej informacji wywia-
dowczych i działali zgodnie z nimi. Zaczęli
otrzymywać dostawy sprzętu, co zmieniło
wszystko.

Co pana zdaniem wydarzy się w naj-
bliższej przyszłości w tym konflikcie?

Ostatnio siły ukraińskie wypychają Rosjan
i trudno będzie ich wrogom osiągnąć wię-
cej niż do tej pory. Rosjanie zajęli region

ØyStein tunSJØ
profesor Norweskiego Instytutu Studiów Obronnych. Autor wielu
publikacji dotyczących relacji amerykańsko-chińskich i geopolityki.
Jego ostatnią książką jest „The Return of Bipolarity in World Politics:
China, the United States and Geostructural Realism” (Columbia
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Szwecja i Finlandia jako członkowie NATO przynoszą Norwegii wiele
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Donbasu. Mają fragment lądu na południu,
mają Krym i bufor wokół Krymu. Dlatego
teraz wojna może przejść w fazę patową.
Nie jest jednak jasne, jak długo ta faza
potrwa i czy przerodzi się w jakąś formę
porozumienia dyplomatycznego. Ukraińcy
nie zgodzą się łatwo na utratę jakiego-
kolwiek terytorium, skoro tak dzielnie
walczyli w tej wojnie. A Zachód będzie
ich cały czas wspierał. 

Z drugiej strony Rosjanie ponoszą
ciężkie straty. Walczą ekonomicznie i mi-
litarnie, by uzupełnić zapasy swoich sił.
Może nawet Ukraińcom uda się ich cał-
kowicie wyprzeć, ale jest za wcześnie, by
mieć co do tego pewność.

To, o czym pan mówi, to scenariusz
zwycięstwa Ukrainy. Ale czy nie jest
to dla Ukrainy zwycięstwo pyrrusowe?
Tylu ludzi zginęło, zniszczono tyle
miast i tyle infrastruktury… 

Porównajmy alternatywne rozwiązania.
W scenariuszu alternatywnym Ukraińcy
przegrywają, zostają odsunięci od władzy
i wypchnięci z kraju. Oczywiście państwo
zostało zniszczone, i jest to katastrofa dla
Ukraińców. Ale jeśli w nadchodzących
miesiącach uda im się utrwalić patową
sytuację, a nawet ją pogłębić, to w dłuższej
perspektywie Ukraina zostanie odbudo-
wana dzięki licznym zachodnim inwesty-
cjom i wsparciu. 

Możemy porównać tę sytuację do woj-
ny koreańskiej. Oczywiście, wojna ta znisz-
czyła Koreę. Można nawet powiedzieć, że
Amerykanie przegrali tę wojnę z Chiń-
czykami. Jednak w ostatecznym rozra-
chunku Korea Południowa rozwinęła się
i w dłuższej perspektywie wyszła na tej
wojnie znacznie lepiej niż Korea Północna.
Podczas gdy Donieck i Ługańsk mogą
znaleźć się w podobnej sytuacji jak Korea
Północna, reszta Ukrainy, wspierana przez
Zachód, w dłuższej perspektywie może
się rozwinąć i zostać odbudowana.

Dlaczego Rosja miała tak wiele pro-
blemów z pokonaniem Ukrainy? Jest
to kraj z ogromną armią i arsenałem
nuklearnym. A jednak ta wielka potęga
nie może zwyciężyć na Ukrainie, a Ros-
janie trzymają się mocno narracji
o „specjalnej operacji wojskowej”. Dla-
czego tak się dzieje?

Rosjanie nie docenili oporu Ukraińców,
opierając się na błędnych informacjach
wywiadowczych przekazanych Putinowi
i jego dowódcom wojskowym. Na Ukrainę
wkroczyli z niewystarczającymi siłami.
Brakowało im możliwości logistycznych,
okazało się też, że armia jest mocno sko-
rumpowana. To poważne problemy. Nie
udało się uzyskać przewagi powietrznej.
Konflikt pokazał, że rosyjscy piloci nie
mają wystarczającego wyszkolenia i nie
są w stanie współdziałać z innymi siłami.
Rosjanie boją się wysyłać swoje samoloty
bojowe nad terytorium Ukrainy. Ich
wsparcie lotnicze, S-400, nie współpracuje
z innymi częściami sił powietrznych. Ta
armia przypomina korpus komisarzy,
w którym generałowie wychodzą na bitwę,
by podejmować decyzje. Nie ufa się młod-
szym i niższym rangą oficerom, nie po-
zwala się im, by przejęli inicjatywę, podjęli
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szybkie decyzje i ruszyli z miejsca. Jest
to bardzo nieefektywne zarządzanie. Może
być skuteczne ono w wojnie obronnej:
Rosja na przestrzeni dziejów była sku-
teczna, działając w obronie własnej. Ale
kiedy prowadzi się operację ofensywną,
potrzebny jest impet i szybkość. A tego
Rosjanie nie mają. Nie mają systemu,
w którym niżsi rangą oficerowie mogliby
szybko podejmować decyzje, wykorzysty-
wać okazje i przemieszczać się.

Oczywiście Ukraińcy są bardzo sku-
teczni w obronie. Ale Rosjanie byli również
zaskoczeni sankcjami i zaangażowaniem
Zachodu i USA we wspieranie Ukrainy.
Nie docenili też, jak wielki wpływ będą
miały Javeliny i inny sprzęt, którym Za-
chód wspiera Kijów. Gdy się połączy te
wszyskie kropki, widać wyraźnie, że Ros-
janie nie docenili Ukraińców. Myślałem,
że wygrają tę wojnę bardzo szybko i użyją
większych sił, aby zapobiec takiej sytuacji
jak obecna. Dlaczego nazywają tę wojnę
specjalną operacją wojskową? Nie wiem.
Jestem tym bardzo zaskoczony.

Wydaje się jednak, że sankcje nie przy-
noszą spodziewanego efektu. Eksperci
prognozowali załamanie rosyjskiej gos-
podarki w kwietniu, ale nic takiego nie
nastąpiło. Kurs rubla jest bardzo wy-
soki. Dlaczego tak się dzieje?

Rosyjską gospodarkę dość trudno zde-
montować, ponieważ nadal nie ma woli
embarga na ropę i gaz. Dopóki Rosjanie
mają dochody z ropy, gazu i innych su-
rowców naturalnych, dopóty trudno jest
zdemontować ich gospodarkę. Gdyby na
przykład Chiny zostały objęte podobnymi
sankcjami, gospodarka chińska zostałaby
zdruzgotana, ponieważ jest bardziej za-
leżna od handlu międzynarodowego niż
rosyjska. 

Jakie będą dalsze losy wojny między
Rosją a Ukrainą? Czy grozi nam roz-
lanie się konfliktu poza granice kraju
na szersze terytoria?

Nie sądzę, by Rosja była do tego zdolna.
Myślę, że w chwili obecnej będzie ostrożna
w rozszerzaniu konfliktu, ponieważ ma
wystarczająco dużo problemów z tym,
aby prowadzić wojnę na Ukrainie i utrzy-
mać swoje pozycje. Prowadzenie kilku
teatrów działań jednocześnie będzie dla
nich po prostu zbyt trudne. Przesunęli
na Ukrainę wojska z całego kraju. To pa-
radoks: Rosjanie mówią, że NATO im za-
graża, ale zabrali wszystkie swoje wojska
z granic z NATO. Wszystkie ich oddziały
wyjechały na południe, na Ukrainę. Gdyby
NATO zagrażało Rosji, to dlaczego miałaby
w ten sposób przemieszczać swoje siły?
Oczywiście, Putin może myśleć o zaata-
kowaniu Mołdawii, mniejszych państw,
o robieniu awantur na Bałkanach. Są ob-
szary, w których Rosja może zwiększać
napięcie, ale nie sądzę, aby była skłonna
angażować się w drugi teatr wojskowy.
Moim zdaniem, nie da się tego zrobić bez
całkowitej mobilizacji. A wtedy trzeba za-
pytać – w jakim celu? Oczywiście atako-
wanie krajów NATO również byłoby wiel-
kim błędem Rosji.
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Czy będzie to więc ostateczny upadek
Rosji jako wielkiego mocarstwa?

Tak uważam. Twierdzę jednak, że dziś
mamy tylko dwa supermocarstwa: Stany
Zjednoczone i Chiny. I te dwa państwa
są znacznie potężniejsze niż jakiekolwiek
inne. Gospodarka Chin jest dziesięć razy
większa niż gospodarka Rosji. Ich wydatki
na obronę są pięciokrotnie wyższe. A w Eu-
ropie nie ma państw, które mogłyby być
nazwane światowymi mocarstwami. 

Z historii wiemy, że Rosja zawsze po-
wraca, ale tym razem nie powróci jako
supermocarstwo, nie rzuci wyzwania pań-
stwom zajmującym najwyższe pozycje.
Nie widzę Rosji wśród najpotężniejszych
państw. W przewidywalnej przyszłości
może ona nadal stanowić poważne wy-
zwanie dla wielu krajów europejskich. To
duży kraj z wieloma zasobami i 140 mi-
lionami ludzi. Może więc powrócić. Ale
będzie to tylko regionalne mocarstwo
w Europie. Same Niemcy i Polska, jeśli
będą ze sobą współpracować, mogą rzucić
Rosji wyzwanie. Rosja miałaby też pro-
blemy z samodzielnym poradzeniem sobie
z państwami nordyckimi. Oczywiście jest
jeszcze kwestia broni jądrowej, ale Ame-
rykanie zapewniają pewną formę parasola
nuklearnego, zapobiegając lub powstrzy-
mując wojnę atomową.

W Europie postawy wobec Rosji są
zróżnicowane. Niektóre kraje, zwłasz-
cza w Europie Wschodniej i na Północy,
popierają asertywną politykę wobec
Rosji. Ale Niemcy i Francja chcą za-
chować możliwość robienia interesów
z Rosją, spowalniając sankcje euro-
pejskie. A to właśnie Niemcy i Francja
są w istocie najsilniejszymi państwami
w regionie. Które podejście będzie do-
minować? Czy Europa wycofa się z do-

tychczasowej asertywnej polityki wo-
bec Rosji?

To fundamentalne pytanie. Wyzwanie po-
lega na znalezieniu wyjścia, ugody, po-
kojowego porozumienia w tej wojnie.
A będzie to bardzo trudne. Amerykanie
twierdzą bowiem, że chcą osłabić Rosję,
a inne kraje europejskie zgadzają się z tym
stanowiskiem. Jednak Francja i Niemcy
są bardziej skłonne, by szukać rozwiązania
dyplomatycznego. Tymczasem Ukraińcy
nie są skłonni do kompromisu, zwłaszcza
że obecnie skutecznie odpierają Rosjan.

Trudno więc znaleźć równowagę, która
zadowoliłaby Stany Zjednoczone, Francję,
Niemcy, Ukrainę, a także Polskę i Wielką
Brytanię, które zajmują stanowisko zbli-
żone do amerykańskiego. Myślę jednak,
że w dłuższej perspektywie czasowej uda
się jakoś osiągnąć pokój, a kraje europej-
skie będą musiały stopniowo dostosowy-
wać swoją politykę. Wyzwaniem dla Eu-
ropy będzie wypracowanie spójnego po-
dejścia, ponieważ niektóre państwa eu-
ropejskie nadal będą żywić wiele wrogości
i obaw wobec Rosji, podczas gdy inne,
takie jak Francja, a potencjalnie także
Niemcy, są bardziej skłonne do współpracy
z Rosją.

Sądzę, że stanowisko Niemiec wciąż
się krystalizuje. Berlin zmienił wiele, za-
powiedział zwiększenie wydatków i zo-
bowiązań w dziedzinie obrony. To jednak
tylko słowa. Przydałoby się więcej czynów.
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Myślę jednak, że mamy tu do czynienia
z pewnego rodzaju poszukiwaniem od-
powiedzi. Niemcy byli naiwni. Myśleli,
że mogą dogadać się z Rosjanami, nego-
cjować z nimi, i okazało się, że to się nie
uda. Więc choć szukają dyplomatycznego
rozwiązania, to uważam, że nie wrócą do
polityki Gerharda Schrödera. Na to miejsce
wejdzie inna polityka, ale jaka ona będzie –
trudno w tej chwili powiedzieć.

W dyskusji na temat polityki wobec
Rosji i NATO w Europie pojawiają się
różne głosy. Nawet lewicowi eksperci
podkreślają czasem krytykę NATO
i jego imperialnej polityki. Niedawno
przeczytałem artykuł niemieckiego so-
cjologa Wolfganga Streecka, który
twierdzi, że NATO umacnia swoją po-
zycję kosztem Unii Europejskiej w kon-
flikcie na Ukrainie, i że to nie jest
dobra wiadomość dla Europy. Czy
takie opinie pojawiają się również
w Norwegii? Jaki jest stan debaty pub-
licznej na ten temat?

Myślę, że NATO wzmocni się poprzez
przyjęcie do organizacji dwóch członków
UE. To zintensyfikuje współpracę między
UE a NATO w Norwegii. Wierzę, że wiele
osób w Norwegii chce intensywnej debaty
na temat wejścia do UE. Nie sądzę jednak,
aby ludzie masowo opowiadali się za przy-
stąpieniem do UE pomimo tego wszyst-
kiego, co się wydarzyło. A takie działanie
powinno być wzięte pod uwagę, bo nie
chodzi tylko o wojnę na Ukrainie. Należy
też przyjrzeć się sytuacji związanej z CO-
VID-19. Norwegia nie otrzymała żadnego
wsparcia od swoich najbliższych sojusz-
ników – Stanów Zjednoczonych i Wielkiej
Brytanii. To UE pozwoliła Norwegii do-
łączyć do dystrybucji szczepionek w UE,
dzięki czemu Norwegia znalazła się wśród

pierwszych krajów, które otrzymały szcze-
pionkę. Gdyby UE nam na to nie pozwoliła,
bylibyśmy na końcu listy.

Czy uważa pan, że w czasie inwazji
Putina na Ukrainę doszło do zjedno-
czenia Zachodu pod amerykańskim
przywództwem?

Niektórzy mówią, że Stany Zjednoczone
powróciły. To prawda – a tak naprawdę
nigdy nas nie opuściły, nawet za czasów
Trumpa. Wiele osób zapomina, że Stany
Zjednoczone rozpoczęły wzmacnianie swo-
ich sił w Europie za czasów jego admini-
stracji. Oczywiście, Trump był wyobco-
wany, mówił i robił wiele rzeczy, które
frustrowały i rozczarowywały Europej-
czyków, a także powodowały wiele napięć.
Jednak administracja Bidena bardzo jasno
dawała do zrozumienia, że będzie stawiać
na współpracę transatlantycką. Gdy wy-
buchła wojna, szybko zademonstrowała
zdolności przywódcze. Zaczęło się bardzo
wcześnie od wymiany informacji wywia-
dowczych, od ostrzegania państw euro-
pejskich przed zagrożeniem. Oczywiście
Europejczycy mogli się tym nie przejąć
i powiedzieć Amerykanom: „Znowu nas
straszycie. Słyszeliśmy o tym przed wojną
w Iraku”. Ale Amerykanie byli ostrożni.
Pracowali za kulisami, aby przekonać
swoich sojuszników. I w końcu udało im
się to zrobić. Spędzali dużo czasu w Bru-
kseli, w stolicach europejskich, rozmawiali
z sojusznikami, przejmowali inicjatywę
i nie naciskali zbyt mocno na wysyłanie
sprzętu wojskowego na Ukrainę. Poszcze-
gólne kraje mogły zajmować różne sta-
nowiska. Amerykanie byli pragmatyczni
i elastyczni. Wszystko to wzmocniło ich
pozycję i zacieśniło współpracę transat-
lantycką. Oczywiście trudno powiedzieć,
jak długo to wzmocnienie potrwa. Jeśli
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Trump powróci za dwa lata, to będzie to
wyzwaniem w szerszym sensie geopoli-
tycznym ze względu na wzrost znaczenia
Chin. W swojej strategii obrony narodowej
Pentagon wyraźnie stwierdził, że będzie
przedkładał Chiny nad wyzwania rosyjskie
w Europie. Pomimo wojny w Europie,
USA nadal traktują wyzwanie ze strony
Chin priorytetowo. W dłuższej perspek-
tywie czasowej może to być problem dla
Europy. Jednak obecnie współpraca ukła-
da się znakomicie, co sprzyja relacjom
transatlantyckim.

W jakim stopniu możemy w przyszłości
liczyć na NATO i USA, a w jakim po-
winniśmy budować nasze strategiczne
zdolności obronne w Europie? Czy
budowanie takich zdolności jest w ogó-
le możliwe?

Myślę, że jest. Na przykład Polska poka-
zuje, że jest to możliwe. Gdyby Niemcy
i wiele innych krajów europejskich poszło
w jej ślady, byłaby to ogromna rozbudowa.
Inny przykład to Finlandia: jest małym
krajem, ale ma mocne siły wojskowe.
Państwa europejskie muszą być gotowe
do wzięcia większej odpowiedzialności za
swoje bezpieczeństwo i obronę. Dlaczego
podatnik ze Stanów Zjednoczonych ma
płacić za bezpieczeństwo w Europie? Gdy-
by Rosja była tak asertywna, że zagrażałaby
całej Europie, to oczywiście Stany Zjed-
noczone powinny wspierać Europę i od-
grywać w niej dominującą rolę. Ale teraz
taka sytuacja zagrożenia ma miejsce tylko
w Azji Wschodniej. Chiny należą do zu-
pełnie innej ligi i Stany Zjednoczone
muszą się skupić na nich. Dla Europy
korzystne jest to, że Azja Południowo-
Wschodnia to teatr morski. Armia ame-
rykańska jest ogromna i nie ma gdzie
prowadzić wojny w Azji Wschodniej, dla-

tego wycofuje się z Bliskiego Wschodu
i wzmacnia Europę. Siły amerykańskie
mogą zostać rozmieszczone w Polsce,
w krajach bałtyckich, w innych miejscach
w Europie Wschodniej, i w ten sposób
Stany Zjednoczone nadal będą zaanga-
żowane w obronę Europy. Musimy jednak
zrozumieć, że wyzwanie ze strony Chin
jest dla nich najbardziej znaczące. Wiele
pozostałych sił USA musi zostać przenie-
sionych na obszar Indo-Pacyfiku, a to
oznacza, że każdy kraj europejski, po-
dobnie jak Norwegia, musi zastanowić
się, co może wnieść – skoro powstaje
próżnia. Kraje europejskie muszą położyć
nacisk na zdolności wywiadowcze, zwia-
dowcze i obserwacyjne, a także transpor-
towe i logistyczne. Na przykład Norwegia
potrzebuje więcej marynarki wojennej,

aby mieć możliwość projekcji siły na ob-
szarach morskich. Jest to ważne dla za-
opatrywania Europy drogą morską. Jeśli
wszystkie państwa europejskie spróbują
znaleźć sposoby na bardziej efektywną
współpracę, Rosja nie będzie w stanie im
się przeciwstawić.

Jakie zmiany w krajach skandynaw-
skich, a zwłaszcza w Norwegii, przy-
niesie planowane przystąpienie Szwecji
i Finlandii do NATO? Czy należy się
spodziewać, że w pobliżu granic tych
państw Rosjanie będą gromadzić woj-
ska, a nawet broń jądrową?

50

THINKZINE, nr 05(143)/2022, maj 2022 www.nowakonfederacja.pl

dziś, po reakcji ue, nato

i uSa coraz trudniej

utrzymywać, że chiny

odnoszą korzyści



Na mapie widać, że granica NATO
będzie przebiegać od Norwegii przez Fin-
landię i kraje bałtyckie do Polski. W tej
chwili nacisk kładzie się oczywiście na
Ukrainę. Ale myślę, że za pięć, dziesięć
lat Rosjanie skupią się właśnie na Europie
Północnej i Północno-Wschodniej. Wów-
czas dowództwo okręgu zachodniego
w Rosji będzie ściśle współpracować z do-
wództwem północnym. Będzie to jeden
teatr działań, ponieważ Morze Bałtyckie
stanie się terenem NATO. Oczywiście
w Petersburgu i Kaliningradzie znajdują
się jednostki rosyjskiej marynarki wojen-
nej. Ale są one otoczone przez kraje NATO.
Tak więc operowanie na Morzu Bałtyckim
stanowi dla Rosji wyzwanie, co oznacza,
że będzie ona kładła jeszcze większy nacisk
na flotę północną na półwyspie Kola. Dla
Norwegii konsekwencją tej zmiany w przy-
szłości będzie więcej napięć w tym rejonie. 

Ma pan rację, że broń jądrowa będzie
miała w przyszłości większe znaczenie
dla Rosji. Rosjanie są słabi pod względem
konwencjonalnym i muszą w większym
stopniu polegać na potencjale jądrowym.
To niekorzystna zmiana. Z drugiej jednak
strony Szwecja i Finlandia jako członkowie
NATO przyniosą Norwegii wiele korzyści,
jeśli chodzi o planowanie obronne i współ-
pracę. Nowa sytuacja daje tym krajom
większą głębię strategiczną. Ogólnie rzecz
biorąc, przystąpienie Szwecji i Finlandii
do NATO będzie korzystne dla norweskiej
polityki bezpieczeństwa i obrony.

Jak można wytłumaczyć stosunkowo
powściągliwą reakcję Chin na rosyjski
konflikt ukraiński? Wiele osób, w tym,
jak sądzę, sam Putin, liczyło, że będą
one sojusznikiem Rosji. 

Myślę, że Chiny wyraźnie pokazały, po
której są stronie. Wsparły Rosję. Ale z dru-

giej strony widać, że nie chcą konfrontacji
ze Stanami Zjednoczonymi i UE. Oczy-
wiście Chiny nie spodziewały się takich
sankcji, jakie zostały nałożone na Rosję.
Są przerażone tymi sankcjami, ponieważ
wiedzą, że bardzo zaszkodzą one ich gos-
podarce. Jeśli Putin poniesie porażkę
i odejdzie, sytuacja Chińczyków będzie
niepewna. Na przykład ktoś taki jak Na-
walny może wyjść z więzienia i zwrócić
Rosję w stronę Zachodu. Dla Chin byłaby
to geopolityczna katastrofa. Ale władzę
może objąć też ktoś podobny do Putina,
któremu Chiny także nie ufają.

Rosja stoi teraz przed tragicznym wy-
borem – zwrócić się ku Zachodowi
lub podporządkować się Chinom jako
„młodszy partner”.

Rosja nie zwróci się ku Zachodowi. Po-
winna była to zrobić, ale obawiam się, że
teraz, po inwazji na Ukrainę, jest już na
to za późno. Dla Putina nie jest to oczy-
wiście żadna alternatywa. Widać to wy-
raźnie w jego propagandzie, przemówie-
niach i sposobie, w jaki mówił o Zacho-
dzie – od wojny w Kosowie w 1999 r. po
wojny w Iraku i Libii, przemówienie w Mo-
nachium w 2007 r., wojnę w Gruzji itd.
Putin nigdy nie myślał poważnie o na-
wiązaniu współpracy z Zachodem. Myślę,
że to bardzo niekorzystne dla Rosji, po-

51

THINKZINE, nr 05(143)/2022, maj 2022 www.nowakonfederacja.pl

W czasie zimnej wojny

istniał swego rodzaju

podział na Wschód i zachód.

dziś tendencja jest podobna,

ale nie tak silna jak wówczas



nieważ mogłaby ona wiele zyskać na stop-
niowym wspieraniu Zachodu lub bliższej
współpracy z nim. A także dlatego, że
w dłuższej perspektywie poważnym wy-
zwaniem będą dla Moskwy Chiny. W nad-
chodzących latach Rosja będzie rzeczy-
wiście młodszym partnerem, bardzo za-
leżnym od Chin, a to nie jest dobra sytuacja
dla Kremla. 

Chińczycy są zainteresowani wspie-
raniem Rosji, ale tylko do pewnego stop-
nia. Ich strategiczne partnerstwo jest nie-
zbędne, ponieważ Rosja rzuca wyzwanie
Stanom Zjednoczonym i NATO w Europie,
a Chińczycy – w Azji Wschodniej. Rywa-
lizacja czy konflikt nie są więc korzystne
dla tych krajów, ponieważ mają one waż-
niejsze sprawy na głowie. Dlatego ich
partnerstwo strategiczne będzie prawdo-
podobnie trwałe. Rozwija się ono w za-
kresie energetyki, technologii, ćwiczeń
wojskowych i w wielu innych dziedzi-
nach.

Czy Chiny zyskują na konflikcie
w Ukrainie, czy tracą?

Przed rozpoczęciem wojny na pełną skalę –
zyskiwały. Ale dziś, po reakcji UE, NATO
i USA, coraz trudniej utrzymywać, że
Chiny odnoszą korzyści. Oczywiście Mosk-
wa nie ma teraz do kogo się zwrócić, więc
musi zwrócić się do Pekinu, i Chiny mogą
z tego skorzystać. Rosja ma wiele rzeczy,
których Chiny potrzebują: ropę, gaz, mi-
nerały i żywność. Jest więc dla Pekinu
dobrym sojusznikiem. Może również otwo-
rzyć Chinom szersze możliwości dostępu,
czy to do Arktyki, czy na Bliskim Wscho-
dzie lub w Azji Środkowej.

Jak opisałby pan porządek międzyna-
rodowy, jaki zastaniemy po zakończe-
niu wojny? Czy sądzi pan, że w przy-

szłości wyłonią się dwa bloki: nielibe-
ralny pod przewodnictwem Chin,
z udziałem Rosji, Korei Północnej, być
może Iranu itd. oraz blok liberalny pod
przewodnictwem USA?

Tak, myślę, że zmierzamy w tym kierunku,
ale nie będzie to podział podobny do tego,
który miał miejsce w czasie zimnej wojny.
Będzie on bardziej spolaryzowany, ale
jednocześnie bardziej elastyczny. Ten
nowy porządek nazywam „konfliktowym
współistnieniem”. Nie możemy stać się
niezależni od siebie jak państwa w czasie
zimnej wojny, ponieważ Chiny produkują
praktycznie wszystko dla innych państw.
Dla ponad 120 krajów są najważniejszym
partnerem handlowym. Jest to zupełnie
inna sytuacja niż w czasach zimnej wojny.
Pod względem technologicznym świat jest
połączony w zupełnie inny sposób. To
samo dotyczy instytucji i ideologii. Chiny
nie mają takiej samej rewolucyjnej ideo-
logii, jaką miał Związek Sowiecki. Obser-
wujemy pewne rozdzielenie między Za-
chodem a Wschodem, niemniej nikt nie
będzie w pełni niezależny. Będziemy
współistnieć, ale będzie to współistnienie
konfliktowe. To bardzo komplikuje sy-
tuację, ponieważ niektóre państwa będzą
próbowały się zabezpieczyć, nie będą
chciały wybrać jednej ze stron. 

Które państwa?

Na przykład Korea Południowa. Chce ona
mieć silne stosunki z Chinami i jedno-
cześnie być sojusznikiem Stanów Zjed-
noczonych. Z kolei w Australii odbyły się
wybory i zwyciężyła Partia Pracy, która
chce rozwijać relacje z Chinami. A jedno-
cześnie Australia jest członkiem AUKUS… 

W czasie zimnej wojny istniał swego
rodzaju podział na Wschód i Zachód. Dziś
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tendencja jest podobna, ale nie tak silna
jak wówczas. Dla wielu krajów europej-
skich, np. dla Niemiec, Chiny są najważ-
niejszym partnerem handlowym. Teraz
Niemcy po raz pierwszy pracują nad nową
strategią wobec Chin. I muszą ją dopra-

cować. Nie jest łatwo mieć Stany Zjedno-
czone jako najważniejszego sojusznika,
a jednocześnie Chiny i Rosję jako part-
nerów, ale nie jest też łatwo się od nich
oddzielić. Sytuacja jest więc o wiele bar-
dziej złożona.
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Justyna Suchecka napisała drugą książkę.
Myślę że dla tysięcy czytelników (młodych
i niemłodych) to naprawdę ważna wia-
domość. Poprzednia – „Young Power!” –
była prawdziwym bestsellerem, w pełni
zasłużenie. Jak będzie z kolejnym dziełem?
Wszystko wskazuje na to, że autorka po-
wtórzy sukces, bowiem książka ma wszel-
kie cechy przeboju. Autorka jest doświad-
czoną dziennikarką, która wie, jak pisać,
by zaciekawić i wciągnąć czytelników. Te-
mat zaś jest nie tylko ważny, ale powinien
zainteresować duże grono osób. Chodzi
bowiem o zdrowie psychiczne.

Do jakich ludzi się zwrócić

Pierwsza książka opowiadała o wielkiej
mocy młodych ludzi, którzy, napotykając
trudności, nie tracili ducha, tylko przeła-
mywali je, osiągając sukcesy. Czasem
w skali światowej (pamiętajcie o Idze
Świątek!), czasami – w mikroskali. „Nie
powiem ci, że będzie dobrze” jest o odzy-
skiwaniu siły, bowiem kwestia nie w samej
słabości, tylko w tym, co z nią robimy.

Jak wiadomo, dobry autor wie dwie
rzeczy: co chce napisać i jak chce to napi-
sać. Widać doskonale, że książka Suchec-
kiej spełnia oba te warunki. Zacznijmy
od formy. Czytelnik nie będzie zaintere-
sowany opisami terapii, ani tym bardziej
rozwlekłymi poradami, jak dbać o zdrowie
psychiczne. A nawet jeżeli któryś akurat
ma taką potrzebę, z całą pewnością znaj-
dzie sobie stosowną pozycję. Suchecka
proponuje czytelnikom coś innego. Z książ-
ki dowiadują się oni, do jakich ludzi po-
winni się zwrócić, gdy mają kłopoty sami
ze sobą. Warto podkreślić zasadniczą
sprawę – nie „do kogo”, lecz „do jakich
ludzi”. Różnica bynajmniej nie jest drobna
i banalna.

To nie jest spis instytucji lub panorama
specjalistów. To osiemnaście opowieści,
które wprowadzają czytelnika w powikłany
świat problemów, z jakimi stykają się lu-
dzie, bynajmniej nie tylko młodzi. A jeżeli
dotykają one właśnie młodych, to sieć
społecznych powiązań jest zbyt rozległa,
by można było dojść do wniosku, że kło-
poty nie dotyczą ich rodzin, przyjaciół

JuliuSz gałkoWSki
historyk i krytyk sztuki, teolog, filozof, publicysta, bloger.
Współpracuje z portalami Teologia Polityczna, christianitas.org,
rebelya.pl, historykon.pl. Ponadto pisuje w wielu innych miejscach.
Mieszka w Warszawie. Pracuje jako urzędnik w administracji
rządowej.

Historie zawarte w książce Sucheckiej pozwalają czytelnikom na zetknię-
cie się z najważniejszym jej przesłaniem: mimo trudności, zawsze jest
możliwość wyjścia z pułapki, jaką zastawiają na nas problemy psychiczne

a może jednak będzie dobrze?



czy kolegów szkolnych. Być może nawet
problem nie zostanie dostrzeżony przez
tych, których dotyczy, lecz przez kogoś
z otoczenia. Dlatego też historie opowia-
dane przez autorkę mają z jednej strony
posmak porad z życia wziętych (aczkolwiek
nienachalnych) a z drugiej – minirepor-
taży, opisujących zajmujące, chociaż cza-
sami zatrważające historie. 

Justyna Suchecka przyjęła tę samą
zasadę, co w pierwszej książce – to znaczy
przeprowadziła rozmowy ze swoimi bo-
haterami, a następnie przepuściła je przez
filtry swoich doświadczeń (osobistych,
jak i tych zdobytych w dziennikarskim
znoju), czego efektem jest książka z jednej
strony nienarzucająca opinii, ale z drugiej
strony – o bardzo jasnym i wyraźnym
przekazie. Także ideowym. 

I w tym miejscu czas na ekskurs – nie
widzę nic złego w tym, że autorka pre-
zentuje wyraźne światopoglądowe stano-
wisko. Nie zraża mnie to, chociaż mam
na większość spraw odmienne spojrzenie.
Ale mamy do czynienia z uczciwym po-
stawieniem sprawy. Widać wyraźnie że
mamy do czynienia z osobą o poglądach
liberalno-postępowych, czego zresztą moż-

na spodziewać się po wieloletniej pra-
cownicy „Gazety Wyborczej” i aktualnej
dziennikarce portalu TVN 24, i możemy
nakładać na jej opowieści stosowny filtr.
Ale nawet jeżeli część jej opinii i poglądów
będzie trudna do przyjęcia lub irytująca,
to jednak omawiane zagadnienie jest na
tyle ważne, a autorka na tyle uczciwa, że
książkę warto czytać. 

Nie jesteśmy gotowi na pomaganie

Nie sposób opowiedzieć wszystkich historii
zawartych w książce, pozwolę sobie zatem
na zeprezentowanie jedynie trzech. Pierw-
szą w książce historią jest prezentacja
postaci Tomasza Bilickiego. Ten nauczyciel
jest w książce zaprezentowany jako „te-
rapeuta i certyfikowany interwent kryzy-
sowy”. W największym uproszczeniu ozna-
cza to osobę, która udziela pierwszej po-
mocy w sytuacjach, w których ktoś nie
potrafi poradzić sobie ze swoimi proble-
mami. 

Jak się okazuje, przy udzielaniu po-
mocy warto znać i stosować pewne zasady.
A warto, ponieważ chronią one obie stro-
ny – nie tylko tych, którym pomagamy,
ale i samych pomagających. Jak się oka-
zuje, większość z nas nie jest przygotowana
na sytuację, gdy ktoś (werbalnie lub nie-
werbalnie) zwraca się do nas o pomoc
w trudnościach, zwłaszcza jeśli ten ktoś
ma problemy psychiczne. Kiedy zatem
stykamy się z zasadami typu: „nie mów,
że to nie jest żaden problem”, czy „pomóż
mu się uspokoić”, to zazwyczaj uważamy,
że są oczywiste. Jednakże doświadczenie
Bilickiego wskazuje, że do większości
z nich się nie stosujemy. Dlaczego? Po-
nieważ nie jesteśmy gotowi na pomaganie. 

Kolejną osobą, której wiedzę i do-
świadczanie prezentuje książka, jest szkol-
ny pedagog – Iga Kazimierczyk. Proble-
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mem, o którym rozmawia z nią autorka,
jest nuda. Większości osób (zwłaszcza
dorosłych) nuda kojarzy się z nicniero-
bieniem, czyli lenistwem. Twierdzenie
„jak ktoś jest mądry i pracowity, to się
nie nudzi” wciąż zdaje się najlepszym re-
medium. Ale to nie jest prawda – dzieci
robią wciąż wiele rzeczy, które je nudzą.
Wskazana powyżej negatywna reakcja
powoduje jednak, że najczęściej wcale nie
mówią dorosłym o swoim znudzeniu szko-
łą czy życiem. I to jest bardzo niedobra
sytuacja. Z dwóch powodów. Po pierwsze
nuda może być szkodliwa, i wtedy warto
zadbać o to, by znudzonym pomóc. Z dru-
giej strony może być ona inspirująca lub
relaksująca – i wtedy warto ją wykorzystać.

Co prawda w książce nie znajdziemy
zbioru przepisów, mówiących, jak ze znu-
dzonego dzieciaka uformować geniusza,
ale za to możemy dowiedzieć się, jak o nu-
dzie rozmawiać i dlaczego warto. 

Trzecią historią jest opowieść o teat-
rze – o zajęciach teatralnych, które po-
magają młodym (przede wszystkim ko-
bietom) zaakceptować swoją cielesność.
Chodzi o rozmaite prawdziwe (a czasami
wymyślone) cielesne wady. Przede wszyst-
kim nadwaga. „Młodzież jest grupą szcze-
gólnie narażoną na hejt oraz zawstydzające
komentarze ze względu na wygląd – za-
uważają Natalia i Marysia. W ostatnich
miesiącach wielokrotnie słyszały o tym,

że większość nastolatków doświadcza tego
typu przemocy nie tylko ze strony ró-
wieśników, ale równie często ze strony
najbliższych – rodziców, rodzeństwa czy
dziadków” (s. 214). Dlatego też bohaterki
tekstu starają się wspomóc młodych, któ-
rych brak akceptacji własnego ciała (ze
strony otoczenia i samych siebie) dopro-
wadza do poważnych problemów psy-
chicznych, a niektórych popycha nawet
do prób samobójczych. Ich teatr działa
z jednej strony jak grupa wsparcia, a z dru-
giej – jak warsztaty terapeutyczne. 

Kilkanaście historii zawartych w książ-
ce Sucheckiej pozwala czytelnikom na ze-
tknięcie się z najważniejszym jej przesła-
niem: mimo wielu problemów i trudności,
zawsze jest możliwość wyjścia z pułapki,
jaką zastawiają na nas problemy psy-
chiczne. Także te, które wydawałyby się
tragedią bez wyjścia. I chociaż tytuł książki
brzmi „Nie powiem ci, że wszystko będzie
dobrze”, to jest gdzieś w dalekim tle do-
powiedzenie – „A może jednak będzie
dobrze?” I właśnie z jego powodu w książce
znajdują się wyróżnione graficznie porady,
np. jak pomóc w przypadku ataku paniki,
jak rozmawiać z osobami, które werbalnie
lub niewerbalnie proszą o pomoc, czy
wreszcie – do kogo można zwracać się
o pomoc (sobie lub koleżance/koledze). 

Przemilczane grupy i postawy

Mimo pozytywnej oceny książki muszę
zwrócić uwagę na pewne jej elementy,
jakie budzą we mnie niepokój. Po pierwsze
należy pamiętać, że istnieje grupa czytel-
ników, która w tej książce będzie poszu-
kiwać symptomów chorób i problemów
psychicznych, jakie miałyby (prawdziwie
lub rzekomo) występować u nich. Roz-
mawiałem o tym z autorką i chociaż zgadza
się, że takie zagrożenie istnieje, to – by-
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najmniej go nie lekceważąc – zauważa,
że na taką postawę ani autor, ani jego
dzieło nie mają wpływu. Jednakże jest to
ryzyko, które warto podjąć. 

Innym elementem myślenia autorki,
który jest mi obcy, jest podkreślanie przez
nią znaczenia formalnej edukacji. Jako
wierny czytelnik „Społeczeństwa bez szko-
ły” Ivana Illicha, nie mogę się zgodzić
z przekonaniem, że edukacja i formalne
kształcenie jest doskonałym remedium
na wszelkie kłopoty, które to przeświad-
czenie (oczywiście upraszczając) znajduję
u Justyny Sucheckiej. 

Na zakończenie musze się podzielić
jeszcze jedną ogólną uwagą. Otóż jest to
druga książka tej autorki, w której nie
występuje bardzo duża część społeczeń-
stwa czy polskiej młodzieży. Nie zauważa

ona tysięcy (a może nawet dziesiątek ty-
sięcy) młodych ludzi, którzy swoją ak-
tywność lokują w strukturach religijnych
czy kościelnych. Nie mogę także w książce
znaleźć opisów działania w harcerstwie
czy innych bardziej konserwatywnych
postaw, które wszak są cechą charakte-
rystyczną bardzo dużej grupy aktywnej
młodzieży w Polsce. Nie odbieram autorce
prawa do doboru tematu – zauważam po
prostu, że w jej tekstach brakuje naprawdę
dużej części otaczającej nas rzeczywistości.
Ciekawym, jak wyglądałoby zestawienie
opisów działań zawarte w pełnej mapie
aktywności młodzieży w Polsce. 

Justyna Suchecka, „Nie powiem ci,
że wszystko będzie dobrze”, 

Warszawa 2022, Wydawnictwo WAB
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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-

Reklama



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. 
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