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Tekst jest fragmentem wywiadu-rzeki
Natalii Kołodyńskiej-Magdziarz z prof.
Antonim Dudkiem pt. „O dwóch takich,
które podzieliły Polskę”, dostępnego
w księgarni Nowej Konfederacji (LINK)

Natalia Kołodyńska-Magdziarz: Rządy
PiS-u i PO miały spore szczęście, po-
nieważ NATO i Unia Europejska za-
pewniały nam bezpieczeństwo i stabi-
lizację, a w gospodarce trwała dobra
koniunktura. To pozwoliło na spokojne
skupienie się na polityce wewnętrznej
i walce o utrzymanie władzy. Był to ra-
czej czas pozbawiony wielkiej polityki
czy dużych reform.

Prof. Antoni Dudek: Niestety, z punktu
widzenia unowocześniania państwa w du-
żym stopniu przespaliśmy minione pięt-
nastolecie. Ostatnim rządem, który pró-
bował przeprowadzić w Polsce głębsze
reformy i to zrobił, był gabinet Jerzego

Buzka. Był to rząd, który opierał się jeszcze
na paradygmacie reformatorskim rodem
z początku lat 90. Zakładał on, że dla
rządu nie jest najważniejsza wygrana
w kolejnych wyborach, ale to, co się po
sobie zostawi, czyli przebudowa państwa.
Ten paradygmat ukształtował się za rzą-
dów Mazowieckiego, z uwagi na wielość
wyzwań, przed którymi stała wówczas
Polska, m.in. w obliczu bankructwa pań-
stwa PRL-owskiego, zarówno politycznego,
jak i ekonomicznego. Nie było wyboru –
trzeba było reformować.

Przemiany te miały dwie fazy. Pierwsza
to cztery pierwsze rządy postsolidarno-
ściowe z lat 1989–1993, potem w czasach
koalicji SLD-PSL ten zapał reformatorski
nieco osłabł, choć należy pamiętać, że
równocześnie żadnej z wcześniejszych re-
form nie cofnięto. Bardzo charaktery-
styczne jest, że teraz plan Balcerowicza
jest krytykowany z wielu stron, w tym
oczywiście ze strony lewicowej, ale nikt
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nie potrafi mi wytłumaczyć, dlaczego SLD
w latach 1996-1997, kiedy już miał swojego
prezydenta, nie próbował cofnąć tych
zmian. Faktem jest jednak, że w 1993
roku, gdy władzę przejęła koalicja SLD–
PSL, Polacy byli już zmęczeni reformami.
Waldemar Pawlak cały czas powtarzał,
że trzeba dać Polakom odpocząć. Potem
rząd Buzka jednak zaryzykował i powrócił
do reform, ale zapłacił za to wysoką cenę –
zarówno AWS, jak i UW nie znalazły się
w 2001 roku w kolejnym Sejmie.

Czy było warto?

Można długo dyskutować, czy wszystkie
te zmiany były udane. Części nie da się
zweryfikować, ponieważ np. reforma
ochrony zdrowia oparta na kasach chorych
została bardzo szybko zdemontowana
przez rząd Millera, który wprowadził NFZ
z wbudowanym weń i odczuwalnym do
dziś mechanizmem „równania w dół”.
Tymczasem powołane przez rząd Buzka
kasy chorych, które miały ze sobą kon-
kurować w walce o pacjenta, stwarzały
szansę na realną poprawę funkcjonowania
służby zdrowia, także za sprawą jej czę-
ściowej decentralizacji. Nie wiemy, czy
by ją wykorzystały, bo nie dano im na to
szansy, ale podam tylko jeden przykład –
Śląskiej Kasy Chorych – że tak być mogło.
To tam w 2001 roku zdołano wprowadzić
elektroniczne karty ubezpieczenia zdro-
wotnego. Ogólnopolski system eWUŚ
(Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień
Świadczeniobiorców) zaczął działać do-
piero dwanaście lat później, a takie systemy
jak e-zwolnienie czy e-recepta na początku
obecnej dekady! To spektakularny przy-
kład wyjątkowej nieudolności kolejnych
rządów SLD, PiS i PO w zakresie infor-
matyzacji służby zdrowia, która z oczy-
wistych względów stanowi pierwszy krok

na drodze do poprawy jej stanu. Dlaczego
tak się działo? Ponieważ istniało lobby,
które dobrze żyło z niespójności i nie-
szczelności systemu. Sam szef śląskiej
kasy Andrzej Sośnierz mówił o tym, że
po wprowadzeniu systemu kart elektro-
nicznych okazało się, że istnieją lekarze,
którzy są w stanie wystawić jednego dnia
200 recept na ten sam lek. Można domy-
ślić się, z czego to wynikało. To wtedy
ujawniła się po raz pierwszych skala dzia-
łania mafii lekowych, a na służbie zdrowia
żerowano i wciąż się żeruje także na inne
sposoby.

Z reform rządu Buzka najbardziej uda-
na była reforma samorządowa, a najmniej
emerytalna. Skutkiem tych zmian było
jednak to, że z początkiem XXI wieku
w świadomość polskich elit politycznych
została wdrukowana informacja: nie warto
podejmować reformatorskiego ryzyka, bo
jeśli ktoś zacznie znaczące reformy, to
z dużą pewnością przegra wybory, a może
nawet nie znajdzie się w następnym Sejmie. 

Był to też czas, kiedy kończyła się faza
zmian, jakich wymagano od nas w związku
z wejściem do Unii Europejskiej. Musiał
je dokończyć rząd Millera, który nego-
cjował ostatnią część porozumienia ak-
cesyjnego. Niemniej jednak rządy SLD
nie były reformatorskie, co i tak nie uchro-
niło ich przed klęską, która była związana
z aferami, zwłaszcza aferą Rywina.

4

THINKZINE, nr 08(146)/2022, sierpień 2022 www.nowakonfederacja.pl

Z reform rządu Buzka

najbardziej udana była

reforma samorządowa,

a najmniej emerytalna



Potem także trzymano się zdania, że
„ciepła woda w kranie” jest lepsza niż
reformy.

Nie przypadkiem Robert Krasowski użył
tego określenia pod adresem pierwszego
rządu Tuska. Platforma niezwykle kon-
sekwentnie trzymała się owej taktyki.
Choć był jeden wyjątek, który do dziś jest
dla mnie zagadką. Nie umiem ostatecznie
odpowiedzieć, dlaczego Donald Tusk zde-
cydował się na reformę emerytalną w takiej
formie. Mam tu zresztą swoją hipotezę,
ale nawet jeśli jest ona prawdziwa, to
Tusk i tak nigdy się do tego nie przyzna.
Przypuszczam bowiem, że Tuskowi tę re-
formę zasugerowali jego przyjaciele z Unii
Europejskiej i Berlina. Namówiono go,
aby Polska dała przykład i wprowadziła
rewolucyjną reformę systemu emerytal-
nego, gdyż wiadome było, że Europa się
starzeje, a nikt nie palił się do trudnych
społecznie zmian polegających na pod-
noszeniu wieku emerytalnego. Polska re-
forma była wyjątkowo radykalna i dzięki
temu Donald Tusk miał być postrzegany
jako wielki reformator, co z pewnością
pomogło mu w zabiegach o stanowisko
przewodniczącego Rady Europejskiej.
Wszak był człowiekiem, który pokazał
Europie kierunek zmian. Moim zdaniem
to jedyne logiczne wytłumaczenie, dlaczego
unikający wszelkich reform Donald Tusk
nagle zdecydował się na tak ekstremalny
krok.

To była jedyna naprawdę znacząca re-
forma na przestrzeni ośmiu lat rządów
Platformy Obywatelskiej i później Tusk
twierdził, że to przez nią przegrała kolejne
wybory, co jest tylko częściową prawdą,
ponieważ tych czynników było znacznie
więcej. Przede wszystkim politycy PO
w analizie przyczyn swojej porażki z 2015
roku ignorują fakt, że zaniedbali polską

prowincję, a motywem przewodnim ich
działalności było przesłanie: „chcesz żyć
lepiej, to przeprowadź się do dużego mias-
ta”. To był ów słynny polaryzacyjno-dy-
fuzyjny model rozwoju. Liderzy PO zlek-
ceważyli to, że większość Polaków wciąż
mieszka w małych miejscowościach i nie
chce się stamtąd przenosić, oczywiście
poza młodymi, których niestety w skali
całej Polski mamy zdecydowanie za mało,

by utrzymać dotychczasowe tempo roz-
woju gospodarczego i dalej skracać dystans
dzielący nas od Zachodu. PiS popadł
z kolei w drugą skrajność i zajmuje się
głównie prowincją, gdzie jest większość
jego elektoratu, a duże miasta mają radzić
sobie same. Mamy więc starcie: Polska
małomiasteczkowa kontra Polska wiel-
komiejska. Oczywiście żaden z tych modeli
nie jest dobry, ponieważ zamiast skrajności
potrzebujemy zrównoważonego rozwoju.

Przy okazji reformy emerytalnej PO
warto też zauważyć, że zupełnie nie po-
trafiono jej PR-owo sprzedać i wytłuma-
czyć ludziom, dlaczego należy ją prze-
prowadzić. Ta reforma i nieporadność
przy jej wprowadzaniu znacznie ułatwiła
zadanie PiS-owi, który uderzył demago-
gicznym hasłem, że Polacy „nie mogą
pracować aż do śmierci”, co trafiło na
podatny grunt. Głównym przekazem było
to, że kobieta, zamiast przejść na emery-
turę w wieku 60 lat, przejdzie na nią
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w wieku 67 lat i te 7 lat bardzo przemawiało
do wyobraźni. Kompletnie pominięto fakt,
że byłby to proces stopniowy i dopiero
w 2040 roku kobiety przechodziłyby na
emeryturę w takim wieku. Tymczasem
PO powinno zacząć kampanię informa-
cyjną od pokazywania na konkretnych
przykładach, dlaczego bez zmiany systemu
kobiety, statystycznie żyjące dłużej od
mężczyzn, będą po przejściu na emeryturę
w wieku 60 lat otrzymywać dramatycznie
niskie świadczenia. Jednocześnie twórcy
ustawy zupełnie pominęli inne możliwości,
zwłaszcza uwzględnienie stażu pracy jako
głównego kryterium przy przechodzeniu
na emeryturę. Wówczas każdy zaintere-
sowany mógłby przejść na emeryturę po
przepracowaniu np. 40 lat, bez względu
na wiek.

W przeciwieństwie do PO ich konku-
renci z PiS-u bardzo dużo mówili o refor-
mach i rzeczywiście chcieli je przeprowa-
dzać. Co ważniejsze, o ile za ich pierwszego
rządu było to utrudnione ze względu na
niestabilność koalicji z Samoobroną i Ligą
Polskich Rodzin, to po 2015 roku, kiedy
mieli samodzielną większość oraz swojego
prezydenta, nic już nie stało na przeszko-

dzie realizacji ich wizji. Zaczęli więc re-
formować, ale bilans tych zmian wygląda
w mojej ocenie bardzo słabo.

Pierwsza, bardzo spektakularna re-
forma dotyczyła szkolnictwa. Jej główną
ideą była likwidacja gimnazjów oraz cof-
nięcie decyzji rządu Tuska o wysłaniu
sześciolatków do szkół. Moim zdaniem
spór o to, czy lepsza jest szkoła dwu-, czy
trzystopniowa, ma drugorzędne znaczenie,
tymczasem zdominował on dyskusję po-
lityczną na temat reform szkolnictwa.
Przywrócenie 8-klasowej szkoły podsta-
wowej kosztowało spore pieniądze, ale
nie przybliżyło nas w żaden sposób do
rozwiązania najważniejszych problemów
naszego systemu edukacyjnego.

Tymczasem sprawą absolutnie fun-
damentalną, a zarazem najtrudniejszą do
zmiany, jest tak naprawdę niezadowalający
poziom wielu nauczycieli. Tego nie da się
zrobić kolejną reorganizacją szkół, bo
nauczyciele przeczekali już w niezmie-
nionej kondycji wiele reform i wielu mi-
nistrów. Nie da się też tego zmienić w czte-
ry lata, ponieważ jest to proces, który
wymagałby konsekwentnych działań przez
kilka kadencji. Aby bowiem rozwiązać
największy problem polskiego szkolnictwa,
trzeba przestawić nauczycieli z modelu
szkoły dwudziestowiecznej, a niektórych
nawet dziewiętnastowiecznej, na model
przystający do dzisiejszych czasów.

Chodzi między innymi o to, by przestać
ignorować istnienie internetu i dostępności
wujka Google oraz wszystkich konsek-
wencji, jakie to ze sobą niesie. Młodzież
wciąż jest faszerowana ogromną ilością
wiedzy faktograficznej, której i tak nie
jest w stanie trwale przyswoić. W rezultacie
nadal króluje zasada 3Z – zakuć, zaliczyć,
zapomnieć. Dużo więcej korzyści przy-
niosłaby nauka wyszukiwania informacji,
analizowania ich i wyciągania wniosków.
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Dodatkowo przydałoby się w polskiej
szkole znacznie więcej wiedzy praktycznej,
np. pierwsza pomoc medyczna, nauka
jazdy samochodem, obsługi różnych pro-
gramów komputerowych i oczywiście zde-
cydowanie więcej nauki języków obcych.
Towarzyszyć temu powinno oczywiście
radykalne odchudzenie podstawy progra-
mowej z wielu przedmiotów.

Pierwsze nieśmiałe kroki zostały w tym
kierunku już poczynione, ale to wciąż
kropla w morzu potrzeb. Tym bardziej że
znacznie łatwiej zmienić podstawę pro-
gramową czy liczbę lekcji z takiego czy
innego przedmiotu, niż mentalność i świa-
domość nauczycieli, którzy mają je pro-
wadzić. W 2022 roku dzieci i młodzież
wciąż spędzają większość czasu, ucząc się
tego samego, czego ja uczyłem się przed
czterema dekadami, po czym będąc już
na studiach i tak nie pamiętają większości
rzeczy, jakie wedle ministerialnych za-
rządzeń i programów powinien znać ma-
turzysta. Reforma PiS-u niestety zupełnie
zignorowała ten problem. Kolejną wartą
poruszenia kwestią jest zbyt duża liczeb-
ność klas. Tu teoretycznie miał pomóc
niż demograficzny, ale bardziej przyczynił
się on do likwidacji części szkół niż do
zmniejszenia liczby uczniów w oddziałach.
Oszczędności na edukacji, za co niestety

poza rządem ponosi odpowiedzialność
także samorząd, to najbardziej antyroz-
wojowe działanie.

Niezwykle ważne jest także nowoczesne
wyposażenie szkół. Niestety pieniądze,
które można było na to przeznaczyć, poszły
na reorganizację i wymianę przysłowio-
wych tabliczek i pieczątek. Jednym słowem
reforma minister Zalewskiej zakończyła
się w mojej ocenie stratą czasu i pieniędzy. 

Niemal identycznie wygląda kwestia
reformy szkolnictwa wyższego. Jarosław
Gowin chwalił się tym, że ta reforma,
w przeciwieństwie do wcześniej omawia-
nej, była szeroko konsultowana. Niestety
konsultacje te polegały na dogadaniu się
z rektorami szkół wyższych, że w zamian
za poparcie zmian, dostaną znacznie więk-
szą władzę nad pracownikami, niż mieli
kiedykolwiek po 1989 roku. W ten sposób
Gowin mógł ogłosić, że jego reforma ma
rzekomo szerokie poparcie środowiska
akademickiego, co – mówiąc delikatnie
– nie było prawdą. Gowin nie ośmielił
się ruszyć feudalnego systemu awansów
akademickich i wprowadzić realnej kon-
kurencji wśród pracowników wyższych
uczelni, pozostawiając to w gestii rektorów.
Jak na razie skorzystał z tego na naprawdę
dużą skalę wyłącznie rektor Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie, który prze-
prowadził tam ewidentną czystkę poli-
tyczną. Obawiam się, że po zakończeniu
obecnej kadencji władz akademickich
i najzacieklejszej w dotychczasowych dzie-
jach polskiego świata akademickiego walce
o fotele rektorskie, w jego ślady pójdzie
wielu innych włodarzy uczelni. Tyle tylko,
że to nie będzie miało wiele wspólnego
z realną konkurencją, a jedynie spowoduje
przeniesienie do uniwersytetów i akademii
świetnie nam znanego ze świata urzędów
i spółek Skarbu Państwa mechanizmu
czystek politycznych.
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Swoistą zgniłą wisienką na reforma-
torskim torcie przygotowanym przez Go-
wina stał się absurdalny system ewaluacji,
który od początku opierał się na irracjo-
nalnym założeniu, że można stworzyć
taki sam mechanizm oceny dokonań nau-
kowych np. w astrofizyce i filologii pol-
skiej. A już doszczętnie skompromitowały
go kolejne, w większości oparte na kry-
teriach politycznych i klasycznym kumo-
terstwie, wielokrotne zmiany w punktacji
czasopism i wydawnictw naukowych, bę-
dące z kolei autorskim dziełem ministra
Czarnka.

Opisane tu reformy nie były udane,
nie doprowadziły jednak na szczęście do
międzynarodowego skandalu. Niestety nie
można tego powiedzieć o pseudoreformie
sądownictwa Zbigniewa Ziobry. Jak dotąd
jedynym realnym rezultatem tej deformy
pozostają: wojna wewnątrz korporacji sę-
dziowskiej, która będzie trwała jeszcze
długo po zakończeniu rządów pana Ziobry,
oraz długotrwały konflikt z Unią Europej-
ską, który już przyniósł Polsce straty liczone
w miliardach euro. A sądy? Te działają
nawet gorzej niż wcześniej, co PiS próbuje
zrzucić na sabotaż ze strony sędziów.
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Warszawskim. Pracowała dla polityków i instytucji publicznych oraz
organizacji pozarządowych
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Choroby zakaźne zwierząt i ludzi oraz
bezpieczeństwo żywności czy stan po-
wietrza w Polsce odcisnęły już wcześniej
piętno na działaniu inspekcji sanitarnej,
weterynaryjnej, ochrony roślin czy ochrony
środowiska, ujawniając słabość kadrową,
infrastrukturalną, czy spory kompeten-
cyjne. Podobnie było teraz. Do momentu
publikacji tego materiału nie ustalono
nadal jednoznacznie czynnika ani zespołu
czynników stojących za katastrofą Odry.
Realnie pogłębione analizy rozpoczęto
natomiast dopiero 11 sierpnia. Działania
te były znacząco opóźnione. 

Uwarunkowania prawne, sanitarne
i regionalne

Skoncentrujmy się na działaniach służb
i inspekcji na obszarze województwa dol-
nośląskiego w początkowej fazie, czyli do
około 8 sierpnia. Działania te mogłyby
pomóc w identyfikacji czynników wywo-
łujących pomór i ograniczyć rozmiar szkód
wywołanych katastrofą. Przypomnijmy
kalendarium zdarzeń. 

Wszystko zaczęło się 27 lipca, kiedy
mieszkańcy Oławy oraz wędkarze zaob-
serwowali śnięte ryby na granicy woje-
wództwa opolskiego i dolnośląskiego.
Szybko zareagowała Inspekcja Ochrony
Środowiska, dzień później inspekcja we
Wrocławiu podjęła działanie i m.in. prze-
kazała publicznie wstępne wyniki badań.
Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego
w Oławie jako pierwszy zarządzał kryzy-
sem, co przede wszystkim wiązało się
z udzieleniem pomocy wędkarzom w zbie-
raniu śniętych ryb i ich utylizacji. Wła-
ściwie od razu zareagowała Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oła-
wie, intensyfikując monitoring ujęć wody
pitnej w powiecie oławskim, które zresztą
nie pochodzą z Odry. Między 1 i 3 sierpnia
śnięte ryby pojawiały się na Odrze we
Wrocławiu, ale nie były to ilości wskazujące
na katastrofę ekologiczną. 

Kolejna dolnośląska instytucja, która
podjęła czynności około 2 sierpnia, to
Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny 
w Oławie, która zgodnie ze swoimi kom-
petencjami we współpracy z Wojewódzkim

ANDrZej jAryNOWSKi
jest specjalistą w dziedzinie epidemiologii, pracownikiem Instytutu
Biometrii i Epidemiologii Weterynaryjnej Freie Universität w Berlinie
oraz firmy Aidmed w Gdańsku. Konsultant w obszarze chorób
zakaźnych agencji prasowej Bloomberg i Washington Post. Uczestnik
misji medycznych w Mołdawii i na Ukrainie.

W związku z masowym pomorem ryb w Odrze, należy zadać pytanie, czy
regionalne zarządzanie bezpieczeństwem biomedycznym na poziomie
województwa zawiniło w czasie tej katastrofy ekologicznej?

Katastrofa na Odrze ukazała dysfunk-
cjonalność działania instytucji państwa 

https://piw.olawa.pl/2022/08/14/katastrofa-ekologiczna-na-rzece-odrze/
https://piw.olawa.pl/2022/08/14/katastrofa-ekologiczna-na-rzece-odrze/
http://interdisciplinary-research.eu/skazenie-odry-w-mediach
http://interdisciplinary-research.eu/skazenie-odry-w-mediach


Inspektoratem Weterynaryjnym we Wroc-
ławiu organoleptycznie przeanalizowała
śnięte ryby w celu wykluczenia wystąpienie
choroby zakaźnej zwalczanej z urzędu.
Jednak pobrany materiał nie został prze-
badany laboratoryjnie ani przekazany
kompetentnym organom od razu, tylko
przeczekał swoje w warunkach chłodni-
czych. Żeby uściślić, Inspekcja Wetery-
naryjna nie miała obowiązku dalszego
badania śniętych ryb, ale miała takie moż-
liwości. Co ważne Zakład Higieny Wete-
rynaryjnej we Wrocławiu również posiada
akredytację i te badania wykonał i o wy-
nikach poinformował publicznie, ale do-
piero po dwóch tygodniach. 

Kolejne punkty zwrotne to alarmujące
raporty badań WIOŚ Wrocław i GIOŚ
przekazane m.in. wojewodzie dolnoślą-
skiemu w dniu 3 sierpnia. Co ważne, In-
spekcja Ochrony Środowiska we Wrocła-
wiu na tym etapie poinformowała, że jej
aparatura i możliwości techniczne nie są
wystarczające w ocenie analizy ryzyka
skażenia i zwróciła się o pomoc do labo-
ratoriów centralnych oraz innych woje-
wódzkich inspekcji.

4 sierpnia pojawiły się doniesienia
z Głogowa o smrodzie i pojedynczych
śniętych rybach. W następnych dniach
było ich coraz więcej. O sytuacji w Gło-
gowie od razu zostało powiadomione Wo-
jewódzkie Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego we Wrocławiu oraz informacja
została przekazana dalej do województwa
lubuskiego.

Należy podkreślić, iż do 3 sierpnia
problem śniętych ryb mógł być postrze-
gany jako incydentalny i nie było prze-
słanek do działań nadzwyczajnych na po-
ziomie wojewódzkiej administracji ze-
spolonej. Przede wszystkim jednak po ra-
porcie z WIOŚ z 3 sierpnia (znane były
pierwsze wyniki badań laboratoryjnych

wykluczających przyduchę jako przyczynę
pomoru), oraz doniesieniach z Głogowa
z 5 sierpnia (już wiadomo było, że pomór
ma charakter ponadregionalny i śnięte
ryby pojawiły się na całej długości dolno-
śląskiego odcinka Odry) należało nie-
zwłocznie powołać wojewódzki sztab kry-
zysowy. 

Warto w tym miejscu przypomnieć,
że śnięcia ryb latem występowały już lo-
kalnie z powodu przyduchy (ale nie tylko)
w ostatnich latach na terenie województwa
dolnośląskiego (np. Barycz, Bystrzyca
Kłodzka), więc brak daleko idących czyn-
ności poza zwiększoną częstotliwością
monitoringu wody do 5 sierpnia mógł
być częściowo usprawiedliwiony.

Kolejną cezurą był weekend 6-7 sierp-
nia, kiedy to już można było zauważyć,
że problem jest rozwojowy. Wędkarze
dyskutują o dużej ilości śniętych ryb na
tzw. „martwej Odrze” w różnych okolicach
Wrocławia oraz sytuacja w Głogowie staje
się bardzo poważna. Do tego pogarszały
się parametry wody oraz śnięte ryby po-
jawiały się dalej w dół Odry. 

Czego zabrakło?

W związku z powyższym, w dniu 5 lub
najpóźniej 8 sierpnia, po uprzednim roz-
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https://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/899-badania-probek-stan-odry-sie-poprawia
https://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/899-badania-probek-stan-odry-sie-poprawia
https://www.gios.gov.pl/pl/aktualnosci/899-badania-probek-stan-odry-sie-poprawia
https://noizz.pl/ekologia/setki-snietych-ryb-na-60-km-odcinku-rzeki-barycz/dsbbwx7
https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/1696-komunikat-dotyczacy-pojawienia-sie-snietych-ryb-w-odrze
https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/1696-komunikat-dotyczacy-pojawienia-sie-snietych-ryb-w-odrze
https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/1696-komunikat-dotyczacy-pojawienia-sie-snietych-ryb-w-odrze
https://wroclaw.wody.gov.pl/aktualnosci/1696-komunikat-dotyczacy-pojawienia-sie-snietych-ryb-w-odrze
https://twitter.com/zbigniew101956/status/1560177372422340609
https://twitter.com/zbigniew101956/status/1560177372422340609
https://twitter.com/zbigniew101956/status/1560177372422340609
https://twitter.com/zbigniew101956/status/1560177372422340609
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090300198
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20090300198


poczęciu działań przygotowawczych
w weekend, wojewoda dolnośląski wraz
z przedstawicielami inspekcji obszaru jed-
nego zdrowia oraz administracji zespolonej
szczebla wojewódzkiego (zwłaszcza, że
nie wiadomo było co jest przyczyną śnięcia
ryb) powinien podjąć szereg działań, któ-
rych zabrakło. W tym – poinformować
opinię publiczną o zagrożeniu życia i zdro-
wia ludzi oraz zwierząt, wprowadzając
zakaz korzystania z Odry, kanałów od-
rzańskich i starorzeczy, m.in. o zakazie
kąpieli, spożywania oraz skarmiania zwie-
rząt rybami i innym pokarmem pocho-
dzenia wodnego, pojenia zwierząt i wy-
korzystywania wody w gospodarstwach

domowych, w tym również unikania na-
wadniania użytków rolnych i lasów. Za-
brakło też m.in. aktywnego nadzoru nad
lecznicami weterynaryjnymi oraz zakła-
dami opieki zdrowotnej w celu szybkiej
detekcji oddziaływania. 

Ponadto zadania sztabu kryzysowego
powinny być ukierunkowane dwutorowo,
po pierwsze – w celu minimalizacji szkód
w obrębie sytuacji nietypowej charakte-
ryzującej się dużą dozą niepewności (rolę
wiodącą powinna przejąć Cywilna i Woj-
skowa Inspekcja Sanitarna), po drugie –

w celu detekcji źródła i eliminacji źródła
problemu (rolę wiodącą powinna przejąć
Inspekcja Weterynaryjna i wojska roz-
poznania chemicznego). Szczególnie, że
na tym etapie nie można było wykluczyć
działania celowego, co było już omawiane
pośrednio na łamach NK. Oczywiście
prawdopodobieństwo takiego zdarzenia
jest niewielkie, ale niezerowe i najwyższe
od lat dziewięćdziesiątych XX w. 

W dalszym zakresie można byłby za-
sięgnąć opinii ekspertów IMGW oraz Wód
Polskich i zaangażować laboratoria In-
stytutu Rybactwa Śródlądowego w Olszty-
nie czy Instytutu Weterynarii w Puławach,
Instytutu Ochrony Środowiska w War-
szawie, PZH-NIZP w Warszawie, czy in-
stytucji zagranicznych (w pierwszej ko-
lejności niemieckich ze względu na zna-
jomość specyfiki Odry). Warto podkreślić,
że aż do 8 sierpnia brakowało jakichkol-
wiek działań organizacji ekologicznych,
tak aktywnych we Wrocławiu i na terenie
województwa dolnośląskiego. W związku
z powyższym należy się zastanowić nad
sensem włączania tego typu organizacji
do sieci nadzoru w przyszłości.

Działania substytucyjne

W rzeczywistości integracja inspekcji na
poziomie ogólnokrajowym i w poszcze-
gólnych województwach miała miejsce
dopiero 11/12 sierpnia na zlecenie jedno-
stek centralnych, czyli tydzień później,
niż powinno to się wydarzyć w wojewódz-
twie dolnośląskim. Wygląda więc na to,
że dopiero wtedy KPRM wysłała w teren
swoich specjalistów od zarządzania. Po-
nadto pierwsze posiedzenie sztabu zarzą-
dzania kryzysowego województwa dolno-
śląskiego odbyło się dopiero 16 sierpnia,
czyli prawie 2 tygodnie później niż to po-
winno mieć miejsce. 
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https://klubjagiellonski.pl/2022/08/17/biznesowe-standardy-morawieckiego-centralizacja-i-slabosc-instytucji-3-powody-opoznien-ws-odry/
https://klubjagiellonski.pl/2022/08/17/biznesowe-standardy-morawieckiego-centralizacja-i-slabosc-instytucji-3-powody-opoznien-ws-odry/
https://nowakonfederacja.pl/atak-biologiczny-i-agroterrorystyczny-na-polske-jakie-scenariusze-sa-prawdopodobne/


Spowodowało to ogromny chaos i dez-
informację. Specjaliści z Warszawy musieli
się zapoznać z geografią regionu, specyfiką
interakcji między różnymi wymiarami
działania inspekcji. Zresztą wiele działań
inspekcji było pozbawionych sensu, m.in.
paniczne „latanie” za ujęciami wody pitnej,
czy poszukiwania ryb wprowadzonych do
handlu w żywieniu ludzi. Warto w tym
miejscu wspomnieć, że w dyskursie me-
dialnym krążą hipotezy i teorie zupełnie
nierealne. Np. nie było możliwości roz-
cieńczenia wody przez dokonanie zrzutów
ze zbiorników retencyjnych czy przeciw-
powodziowych na dopływach Odry, gdyż
ze względu na suszę były one puste. Nie-
stety, zaobserwowaliśmy po niemieckiej,
a potem wielokrotnie wzmocnione po
polskiej stronie parcie dziennikarzy i po-
lityków, którzy propagowali niepotwier-
dzone informacje o rtęci. Również teorie
o ukrywaniu danych o poziomach wody
przez PiS zostały sfalsyfikowane. Należy
też zauważyć, iż środowiska opozycyjne
wykorzystały politycznie zaistniałą sytuację
do ataku na rząd, a środowisko Zjedno-
czonej Prawicy odpowiedziało z wzajem-
nością.

Co było powodem opóźnień. Lekcja
na przyszłość

Najważniejszym powodem braku reakcji
na czas był brak koordynacji działania
inspekcji publicznych w obszarze biome-
dycznym. Inspektorzy ochrony środowiska
powinni uzyskać jak najszybciej wsparcie
w terenie, koncepcyjne i laboratoryjne
przez interdyscyplinarne środowisko,
a przede wszystkim starszych pracowni-
ków sanepidu, którzy pamiętają czasy
kiedy zajmowali się wodą środowiskową. 

Kolejnym powodem opóźnień jest
wciąż słaba cyfryzacja i decyzyjność dzia-

łania inspekcji. Sam pamiętam, jak w 2016
na początku swojej kariery zawodowej
współtworzyłem pierwszy system infor-
matyczny wymiany informacji o zakaże-
niach dla Inspekcji Sanitarnej, który był
prekursorem systemu EWP i SEPIS, dalej
wykorzystywanych i rozwijanych w trakcie
pandemii COVID-19. Sanepid mimo swo-
ich wieloletnich ułomności ma wciąż prze-
wagę nad inspekcją weterynaryjną i ochro-
ny środowiska w aspekcie cyfryzacji, ja-
kości kadr i zarządzania w regionie. Gdyby
wojewódzki inspektor weterynaryjny miał
budżet i zezwolenie przełożonych na dzia-
łania kryzysowe, to mógłby zlecić badania
ryb, bezkręgowców i mikroorganizmów
szybciej, korzystając z własnych labora-
toriów oraz laboratoriów Instytutu Ry-
bactwa Śródlądowego w Olsztynie czy In-
stytutu Weterynarii w Puławach.

Trzecim aspektem jest słabość woje-
wódzkiego centrum zarządzania kryzy-
sowego przy wojewodzie. Mimo że pub-
licznymi i instytucjonalnymi kanałami
wpłynęły do Wrocławia informacje wy-
starczające do podjęcia nadzwyczajnych
kroków, nic się nie wydarzyło. Kluczowe
na przyszłość jest wzmocnienie tego ogni-
wa poprzez zatrudnienie pracowników
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https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-inspektor-ochrony-srodowiska
https://wynagrodzenia.pl/moja-placa/ile-zarabia-inspektor-ochrony-srodowiska
https://efrwp.pl/publikacje/integracja-czy-polaczenie-analiza-mozliwosci-zwiekszenia-efektywnosci-dzialania-inspekcji-weterynaryjnej-oraz-ochrony-roslin-i-nasiennictwa/
https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/03/19-Sanepid-w-ogniu.pdf
https://politykipubliczne.pl/wp-content/uploads/2021/03/19-Sanepid-w-ogniu.pdf
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171585342
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171585342


z wykształceniem biomedycznym i do-
świadczeniem w działaniach praktycznych.
Czytając prace naukowe i słuchając pol-
skich specjalistów od bezpieczeństwa (po-
niekąd bardzo przydatnej zwłaszcza w dzi-
siejszych czasach specjalizacji), którzy
wypowiadają się na tematy biomedyczne
często bez zrozumienia tematu oraz z oso-
bistych doświadczeń w czasie pandemii
COVID-19, uważam, że komórki wydzia-
łów bezpieczeństwa w Urzędach Woje-
wódzkich powinny zwiększyć zatrudnie-
nie personelem kompetentnym oraz za-
cieśnić współpracę z WOMP0ami. Nie
wystarczy jedynie zamówienie sporządze-
nia planu zarządzania kryzysowego, czy
raportu na temat danego zagrożenia, ale
trzeba mieć ludzi którzy tu i teraz będą
działać w terenie. 

Chichot historii

Niezwykły jest też chichot historii, że sy-
tuacja ma miejsce w województwie dol-

nośląskim, tak mocno przecież doświad-
czonym powodzią tysiąclecia – i tym bar-
dziej we Wrocławiu, będącym po do-
świadczeniach powodziowych ośrodkiem
wiodącym badań nad wodą. Niestety,
mimo to doszło do wielu zaniedbań. Na-
tomiast efektem opóźnienia w działaniu
jest utrata zaufania społecznego do in-
stytucji inspekcji, które jednak można
odbudować poprzez wspólne ich działanie
dla bezpieczeństwa państwa. Świadomie
pominąłem zagadnienia związane z za-
rządzaniem kryzysowym czy zagadnie-
niami prawnymi służby cywilnej. Dalszej
analizy wymaga również polaryzacyjny
dyskurs medialny. 

Tak naprawdę mniej istotne jest, kto
konkretnie zawinił w tej sytuacji. Ważne,
aby pokazać na tym przykładzie problemy
na poziomie systemowym. Mam nadzieję,
że wyciągniemy jako państwo lekcję z tego
zdarzenia i będziemy bardziej odporni 
na tego typu naturalne czy intencjonalne
zdarzenia w przyszłości.
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https://defence24.pl/polityka-obronna/sniete-ryby-terroryzm-i-bezpieczenstwo-panstwa-opinia
https://depot.ceon.pl/handle/123456789/19215
https://depot.ceon.pl/handle/123456789/19215
https://depot.ceon.pl/handle/123456789/19215
http://interdisciplinary-research.eu/wp-content/uploads/2022/08/agro_terroryzm_robocza.pdf
http://interdisciplinary-research.eu/wp-content/uploads/2022/08/agro_terroryzm_robocza.pdf
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Wieści o zatruciu Odry doszły mnie na
wakacjach, tuż przed świętem Wniebo-
wzięcia Matki Bożej, zwanym także – nie
bez przyczyny – Matki Bożej Zielnej. Jest
to także dzień Wojska Polskiego. Świętu-
jemy wtedy wysiłek narodu, który zapewnił
żyjącym tu ludziom własne państwo i bez-
pieczeństwo ich życiu na poziomie wy-
ższym, niż ten, który panowałby na na-
szych ziemiach, gdyby Polacy wojnę z Ros-
ją bolszewicką przegrali. Polska nie została
wcielona do państwa, które życie swoich
obywateli ceniło i wciąż ceni bardzo nisko. 

Wielu słusznie smuci dziś fakt, że po
stronie konserwatywnej – która powinna
cenić narodowe bezpieczeństwo, narodowe
dziedzictwo i ochronę życia – tak mało
słychać głosów w obronie Odry. Głosów,
które podkreślałaby, że to, że w chwili,
gdy piszę ten tekst władze państwa wciąż
nie wiedzą, kto lub co zatruło jedną z naj-
większych polskich rzek powinien nas
w kontekście bezpieczeństwa kraju mocno
niepokoić. Głosów wskazujących, że za-
trucie polskiej rzeki jest takim samym
zniszczeniem narodowego dziedzictwa,

jak zniszczenie królewskich grobów na
Wawelu. Głosów wskazujących, że lek-
komyślne traktowanie zanieczyszczenia
wód jest lekkomyślnym traktowaniem
ochrony ludzkiego zdrowia i życia.

Naiwna wiara we „własny interes”

Niektórzy sugerują, że aby zmobilizować
stronę konserwatywną do troski o polską
przyrodę powinniśmy apelować przede
wszystkim do elementarnego bezpieczeń-
stwa. Do nagiego instynktu przeżycia i na-
giego „interesu własnego”. Tylko troska
o własne przeżycie (zdają się sugerować)
jest jeszcze w stanie obudzić Polaków,
którzy „snem śmierci upadli”. Zmusić ich,
by zatroszczyli się o swoje najbliższe oto-
czenie, o innych ludzi i o samych siebie.

Wątpię. Jak pokazała chociażby reakcje
na pandemię COVID-19 jesteśmy w stanie
zaryzykować wiele, w tym życie i zdrowie
własne i innych dla ochrony spójności
naszych sposobów myślenia, dla wartości,
które uważają za ważne (np. dla specy-
ficznie rozumianej wolności). Co więcej,

Dr MAteuSZ PiOtrOWSKi
działacz społeczny i ekologiczny, prezes paneuropejskiej, niepartyjnej
inicjatywy rzeczniczej Stowarzyszenie Pacjent Europa. Doradca
programowy Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska
(Laudato Si’ Movement Polska). Doktor teologii i religioznawstwa
University of Nottingham. 

Zatrucie Odry pokazuje, że nasze państwo nie potrafi zapewnić narodowi
środowiskowego bezpieczeństwa. Ochrona polskiej przyrody musi zostać
opowiedziana na nowo

Matka Boska Nadodrzańska.
O konserwatywną ochronę przyrody



te wartości są silnie definiowane nie tylko
przez każdego z nas, indywidualnie, ale
przez walkę ideologiczną między świato-
poglądowymi plemionami i ich szamanami
zaklinającymi rzeczywistość w telewizjach,
na twitterach i youtube’ach. Jesteśmy
w stanie przełknąć wiele, coraz więcej,
w imię wierności „swojemu” obozowi.
Wiele osób czujących się lewicowcami
czy liberałami było w stanie przełknąć –

niech czytelnik i czytelniczka wybaczą mi
obrazowość – g…o pływające w warszaw-
skich wodociągach po awarii oczyszczalni
„Czajka”. Wiele osób myślących o sobie
jako prawicowcach czy konserwatystach
przełyka dziś płynące z okołorządowych
komunikatorów opowieści, że „skoro to
nie siarka, tylko sól pływa w Odrze”, to
nie ma się właściwie czym przejmować.

Interesy są ważne. Jednak Społeczna
Nauka Kościoła nie bez przyczyny zawsze
zachowywała dystans wobec doktryn
i praktyk (marksizmu, ekonomii neokla-
sycznej czy geopolityki) próbujących zre-
dukować skomplikowanie interakcji czło-
wieka i świata do materialistycznie rozu-
mianego „interesu własnego”. Katolicka

Nauka Społeczna widziała, że te doktryny
grzeszą naiwnością (nie bez przyczyny
większość geopolityków do końca nie wie-
rzyła, że Rosja zaatakuje Ukrainę, twier-
dząc, że byłoby to sprzeczne z jej intere-
sami). Katolicka Nauka Społeczna widzi
wyraźniej niż rzekomo „realistyczne”
i „twarde” doktryny, że „interes” jest in-
dywidualnie i zbiorowo ustanawiany, wy-
obrażany, konceptualizowany. I że często
jest racjonalizacją namiętności, tworzoną
ramach czegoś, co można by nazwać „głę-
boką opowieścią”, narracyjnym mecha-
nizmem selekcyjnym, kształtującym to,
co dostrzegamy, co rejestrujemy, co uzna-
jemy za rzeczywistość.

Dlatego o kilku postulatach dotyczą-
cych ochrony przyrody opowiem krótko
wpisując je w to, co uznać można za
polską, konserwatywną i chrześcijańską
„opowieść głęboką”. A uznając, że nasza
„opowieść głęboka”, dynamiczna struktura
zbiorowej wyobraźni Polek i Polaków,
w tym także wielu Polek i Polaków stoją-
cych dziś z daleka od Kościoła katolickiego,
jest wciąż, czy tego chcą czy nie, wyob-
raźnią „narodu maryjnego” – moją prze-
wodniczką uczynię pieśń maryjną.

Bezpieczeństwo narodowe

Niechaj zgryzota dom nasz omija
Zasłoń swą tarczą
Zdrowaś Maryja

Maryja zasłania naród tarczą. Łatwo przy-
chodzi postępowcom śmiać z takiego ob-
razu Matki Bożej – gwarancji narodowego
bezpieczeństwa. Bo rzeczywiście mamy
tendencję do „outsourcingowania” na Ma-
rię, Jezusa i Boga odpowiedzialności za
nasze życie, zakładając, że „jakoś to bę-
dzie”. Ale wielki polski myśliciel, Stanisław
Brzozowski, słusznie pisał, że ten obraz
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Maryi-obrończyni, to obdarzone znacznie
większym stężeniem rzeczywistości sku-
pienie ludzkiej, polskiej energii – niż sny
wielu postępowców, którzy czekają, aż
zbawi nas od nas i bez nas postęp lub Eu-
ropa: „Matka Boska Częstochowska na
wawelskim tronie pisząca uniwersał – to
realnie cała siermiężna Polska w ogniu”.
Nie przez przypadek 15 sierpnia, dzień
zwycięstwa nad bolszewikami, to także
obchodzony od przedwojnia Dzień Czynu
Chłopskiego: to właśnie polscy chłopi
w swej masie pokonali bolszewików.

Narodowe bezpieczeństwo dziś, gdy
cień padający od Rosji znowu się pogłębił,
powinno być naszym priorytetem. Nie-
stety – zatrucie Odry pokazuje, że nasze
państwo nie potrafi zapewnić narodowi
środowiskowego bezpieczeństwa. Nieza-
leżnie od tego, czy Odrę zatruli Rosjanie
(jak próbowali usprawiedliwiać władze
niektórzy „konserwatywni” publicyści),
czy my sami, Polacy; czy jest ono odłożo-
nym efektem kryzysu klimatycznego, któ-
rego istnienie było często lekceważone
lub podważane w okołorządowych prze-
kazach.

Aby to zmienić, ochrona polskiej przy-
rody musi zostać opowiedziana na nowo,
jako sprawa bezpieczeństwa. Nie tylko

indywidualnego, nagiego przetrwania jed-
nostki kierowanej rzekomo „interesem
własnym”, ale bezpieczeństwa zbiorowego,
narodowego. A że narody – jak wszystkie
wspólnoty – są wspólnotami wyobrażo-
nymi (jak wszystkie wspólnoty), trzeba
to bezpieczeństwo sobie wyobrazić, skon-
ceptualizować. I oblec w ciało praw i in-
stytucji. Wymaga to rzecz jasna konkret-
nych reform zarządczych i administra-
cyjnych, wzmacniających instytucje pań-
stwowe.

Obecnie służby powołane do chronie-
nia polskiej przyrody (narażone w związku
z tym na korupcyjne ryzyko) wynagra-
dzane są często na poziomie 2700 PLN
na rękę, a kary, które mogą nakładać, są
dla trucicieli często tak niskie, że z bizne-
sowego punktu widzenia bardziej opłaca
się truć. Na ten problem zwracali uwagę
nie tylko ekolodzy, lecz także minister
Szyszko, dążący do powołania obdarzonej
realnymi kompetencjami „policji środo-
wiskowej”, broniącej ekologicznego bez-
pieczeństwa narodowego. Oczywiście me-
dia liberalne zareagowały na tę propozycję
z oburzeniem – tymczasem akurat w tym
przypadku niesłusznie.

Społeczna sprawiedliwość

Ty coś ubóstwem była odziana,
Chroń od chciwości, 
Cechy szatana,
Zasłoń od nędzy,
Co lud zabija, 
Daj mierność w życiu, 
Zdrowaś Maryja

Bezpieczeństwa narodowego nie da się
dopilnować, jeśli bogatych i biednych nie
obowiązują sprawiedliwe miary. „Mier-
ność”, o której po staropolsku mówi pieśń
maryjna, nie odnosi się do nijakiej prze-
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https://klubjagiellonski.pl/2022/08/17/biznesowe-standardy-morawieckiego-centralizacja-i-slabosc-instytucji-3-powody-opoznien-ws-odry/
https://klubjagiellonski.pl/2022/08/17/biznesowe-standardy-morawieckiego-centralizacja-i-slabosc-instytucji-3-powody-opoznien-ws-odry/


ciętności, ale właśnie do właściwej miary.
Maryja jest strażniczką sprawiedliwych
miar: także w stosunkach między ludźmi
i grupami społecznymi, między bogatymi
i biednymi (kto nie wierzy, niech przeczyta
jej najdłuższą wypowiedź cytowaną w Piś-
mie Świętym, Magnificat, w którym Maria
chwali Boga za to, że „Strąca władców
z tronu, a wywyższa pokornych. / Głod-
nych nasyca dobrami, a bogatych z niczym
odprawia” lub wybierze się ze śląskimi
górnikami do Piekar na coroczną piel-
grzymkę do Sanktuarium Matki Boskiej
Sprawiedliwości i Miłości Społecznej).

Ekologiczne kryzysy biorą się także
z tego, że wiele firm (i wielkich zagra-
nicznych korporacji, i ustawionych w lo-
kalnych układach „januszy biznesu”) czuje
się w prawie do przerzucania „efektów
środowiskowych” swojej działalności na
ludzi, którzy muszą zostać na miejscu. 

Sprawa ma też odwrotną stronę. Nie
da się chronić klimatu i środowiska bez
ochrony najuboższych i bez zapewnienia

podstawowej sprawiedliwości. Chociażby
dlatego, że bez uwzględnienia społecznego
aspektu ochrony przyrody, nie uda się
zdobyć dla niej wystarczająco szerokiego
społecznego poparcia. Zwłaszcza, że jak
pokazują badania, bardziej konserwatywni
obywatele mieszkający w mniejszych
miejscowościach i zarabiający mniej trak-
tować będą kwestie ochrony środowiska
i klimatu jako priorytetową i realnie zwią-
zaną z ich własnym życiem „tylko wtedy,
gdy zostaną wplecione w szerszy program
polityczny uwzględniający koszty i jakość
życia, pracy, a także opieki zdrowotnej”
(vide raport More In Common).

Ciągłość pokoleń i patriotyzm
krajobrazu

Błogosław ziemię, ojczyste łany
Cele godziwe i kraj kochany
Niech Twoja litość zawsze nam sprzyja
Wspomóż nas wiernych
Zdrowaś Maryja

Fundamentem konserwatywnej ochrony
przyrody, co najmniej od czasów Edmunda
Burke’a, jest często cytowane zdanie, że
przyrodę ojczystą otrzymaliśmy od naszych
przodków – i powinniśmy ją przekazać
niezniszczoną i piękną naszym potomkom.
Podczas gdy nowoczesny racjonalizm
myśli o człowieku jednostronnie, jako
o twórcy samego siebie i swojej rzeczy-
wistości, zdrowy konserwatyzm przypo-
mina, że przyrody nie wyprodukowaliśmy.
Stworzył ją Bóg i zapisał w niej algorytmy
i miary, które musimy nauczyć się roz-
poznawać, szanować i przekształcać ro-
zumnie, jeśli chcemy żyć na ziemi. A kształt
i obraz tej konkretnej ziemi – krajob-
razowi – nadała wielowiekowa praca na-
szych przodków, którą powinniśmy z sza-
cunkiem prowadzić dalej.
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Nie mamy prawa zabrać naszym dzie-
ciom pięknej i nadającej się do zamiesz-
kania przyrody – bo złamalibyśmy pakt
ustanawiający konserwatywną demokra-
cję. Nie demokrację „dojutrków”, kiero-
waną nieumiarkowanymi, konsumpcyj-
nymi popędami chwilowej większości, ale
demokrację tworzoną przez wielokrotnie
przewyższającą nas (żyjących dziś) więk-
szość: „demokrację umarłych” i „demo-
krację nienarodzonych”. Ta „wieczna de-
mokracja” to być może świeckie odbicie
wiary w obcowanie świętych. Wiary w to,
że ci którzy już nie żyją, i ci którzy jeszcze
się urodzą pozostają z nami w tajemnym
związku (jak wstawiająca się za nami Ma-
ryja i inni święci). Wiary w to, że „Bóg
prowadzi nas (razem) poza śmierć”.

Królowa Polski – 
królowa stworzenia

Królowa nasza wśród cherubinów

Usłysz głos ziemi nieszczęsnych synów 
Co się do trony Twojego wzbija
Ratuj nas Matko
Zdrowaś Maryja

Zielona i społeczna encyklika papieża
Franciszka „Laudato si’” kończy się wez-
waniem Maryi „Królowej Stworzenia”.
Maria sama jest stworzeniem, a jedno-
cześnie zostaje „wyzwolona z niewoli ze-
psucia”, by przypominać nam o naszym
powołaniu „wyzwolenia całego stworzenia,
które cierpi w niewoli skażenia – do wol-
ności dzieci Bożych”. O tym właśnie mówi
święto Wniebowzięcia Marii do nieba –
z duszą i ciałem. Maria to eksperyment-
wzór: pierwsze Boże stworzenie, które
pokazuje, jak może wyglądać przyroda,
materia, ciało – przemienione. Polska,
ludowa, tradycyjna intuicja nazywająca
to święto Matki Bożej Zielnej, sięgała
i prowadziła głębiej, niż nam się często
wydaje. 
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Tydzień przed rozpoczęciem roku szkol-
nego autorzy podręcznika do historii i te-
raźniejszości, wydanego w Wydawnictwie
Szkolnym i Pedagogicznym, otrzymali
trzecią recenzję swojej książki, która na-
kazuje im nanieść poprawki językowe.
W efekcie mamy koniec sierpnia, a nau-
czyciele tego przedmiotu mają do dyspo-
zycji tylko podręcznik autorstwa Wojciecha
Roszkowskiego, wydany przez Biały Kruk.
Nadal bowiem książka ta jest jedyną uzna-
ną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Nad samą pozycją nie zamierzam się
pastwić, wylano na jej temat już morze
atramentu. Zresztą, jej treść nie jest naj-
większym problemem. Gdyby bowiem
była jedną z wielu, spośród których nau-
czyciele mogliby wybierać, można by dys-
kutować, czy jest najlepsza (choć także –
czy w ogóle powinna zostać dopuszczona
do szkół), ale można by spokojnie ko-
rzystać z innego podręcznika. Tymczasem
nauczyciele prowadzący HiT mają wybór
jak w sowieckiej stołówce: mogą uczyć
z książki Roszkowskiego albo z żadnej.

Wygląda to na celowe działanie, które
ma doprowadzić do tego, że w szkołach

nauczana będzie jedyna słuszna wersja
dziejów Polski po 1945 roku i jej relacji
ze współczesnością. Ostatecznie wielu pe-
dagogów machnie ręką na tanią publicy-
stykę autorstwa Roszkowskiego po to, by
mieć jakąkolwiek podstawę do rozmowy
z młodzieżą. Umówmy się: nie każdy
z nich to fascynat krytycznie myślący
o rzeczywistości. A z czegoś uczyć trzeba.

Podejście do podręcznika – jak i całego
przedmiotu historia i teraźniejszość – po-
kazuje podejście obozu Prawa i Sprawied-
liwości do nauczania historii i dyskusji
na jej temat. Wizja dziejów, jakiej się
uczy, jest jedynie słuszna i zgodna z inte-
resem politycznym partii rządzącej. Ob-
razuje to nie tylko sam podręcznik Rosz-
kowskiego, subtelnie eksponujących na-
zwiska i zdjęcia polityków PiS w pod-
ręczniku dotyczącym okresu do 1979 roku
(sic!), ale także podstawa programowa.
Część punktów – choć, trzeba powiedzieć
otwarcie, nie wszystkie – jest elementem
subtelnej indoktrynacji. Również jestem
krytyczny wobec postkomunistycznych
elementów polityki wczesnej III RP, jednak
przedstawianie postkomunizmu jako

StefAN SęKOWSKi
Zastępca Dyrektora „Nowej Konfederacji”, 
kierownik sekcji Publicystyki

Uczeń ma nasiąknąć wizją Polski, która po wyjściu z komunizmu borykała
się z postkomuną aż do 2005 roku, kiedy to do władzy doszło Prawo
i Sprawiedliwość

Wybór jak w sowieckiej stołówce. 
Książka roszkowskiego albo żadna



obiektywnej „bariery rozwojowej” jest
nadużyciem. W podstawie programowej
roi się, zwłaszcza w zagadnieniach doty-
czących okresu po 1989 roku, od pojęć
niejasnych, miękkich, o publicystycznym
rodowodzie. Za fakty objawione przyjmuje
się takie opinie, jak „wzrost pozycji Nie-
miec” w UE czy istnienie skodyfikowanej
„ideologii politycznej poprawności”.

W osobie zajmującej się naukami spo-
łecznymi rodzą się pytania: Co to jest
„nowa definicja praw człowieka”? Jak ona
brzmi? Czyjego jest autorstwa, czy to po
prostu publicystyczna teza, że jest taka
definicja? Jak to się ma do przyjętej
w nauce periodyzacji generacji praw czło-
wieka, obecnej zresztą dotychczas w pod-
ręcznikach WOS? Albo dlaczego uczeń
na koniec roku szkolnego „charakteryzuje
zmiany polityczne i gospodarcze w Polsce
w latach 2010-2015” (VII 10)? Dlaczego
2010-2015, a nie 2007-2015?

Wygląda to, jakby szykowano grunt
pod pisanie w podręcznikach (a wszystkie
muszą odpowiadać podstawie programo-
wej), że wtedy wszystko było be, ale jed-

nocześnie żeby choćby cień "współwiny"
nie padł na Lecha Kaczyńskiego. Nie owi-
jając w bawełnę: uczeń ma nasiąknąć
wizją Polski, która po wyjściu z komu-
nizmu borykała się z postkomuną aż do
2005 roku, kiedy to do władzy doszło
Prawo i Sprawiedliwość. W międzyczasie
wstąpiła do NATO i Unii, która dziś nie-
stety pozostawia już wiele do życzenia.
Okres, kiedy koalicja PO-PSL miała pełnię
władzy, przyniósł negatywne skutki poli-
tyczne i gospodarcze. Aż nastała „dobra
zmiana”, której efektów – na razie – na
przedmiocie nie omawiamy.

Oczywiście zaraz ktoś powie, że prze-
cież nie wszystko to jest w programie.
Zaczekajmy jednak, aż Wojciech Rosz-
kowski napisze drugą część swojego pod-
ręcznika. Przewiduję niezłą jazdę przy
opisie polskiej polityki po 1989 roku.
Zwłaszcza jeśli będzie to znów jedyna
podstawa do nauki tego przedmiotu. Na-
dziei na to, że będzie lepiej, nie mam, po-
nieważ obóz Prawa i Sprawiedliwości
przez siedem ostatnich lat pokazał, że
tylko prawda ciekawa jest może dla za-
rządu, ale dla pana Areczka, oglądającego
TVP, czytającego propisowską prasę czy
wysyłającego swoje dzieci do szkoły, jest
prawda etapu.

Być może sam HiT jest zresztą po-
trzebny. Dobrze poprowadzone lekcje
mogą ciekawie pokazywać młodym lu-
dziom, jak nasza obywatelska rzeczywis-
tość sięga korzeniami w przeszłość. Tego
jednak obecny rząd nie realizuje. Szkoda,
że ludzie, którzy przez lata budowali swój
wizerunek odkłamywaczy historii i czę-
ściowo mają w tym spore zasługi (jak
sam Wojciech Roszkowski, który w okresie
PRL pisał alternatywne podręczniki do
dziejów Polski) dziś zajmują się mniej
lub bardziej subtelną propagandą ideo-
logiczno-partyjną. 
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Oficjalne komunikaty z polsko-chińskich
spotkań na wysokim szczeblu pełne są fi-
gur retorycznych. Mówi się o potrzebie
zacieśniania więzi gospodarczych, two-
rzenia optymalnych warunków dla inwe-
stycji i rozpoczynania nowych projektów
infrastrukturalnych, ale te zapewnienia
nie znajdują przełożenia na rzeczywistość.
Nie inaczej było także tym razem. 

Niedawna rozmowa telefoniczna po-
między prezydentem Andrzejem Dudą
a przewodniczącym Chińskiej Republiki
Ludowej Xi Jinpingiem odbyła się pół
roku po podobnej konwersacji w czasie
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie,
jednak także nie jest przełomem w sto-
sunkach polsko-chińskich. 

Widać to w statystykach – podczas
gdy na papierze Polska była drugim co
do wielkości europejskim kierunkiem
chińskich bezpośrednich inwestycji za-
granicznych w 2020 roku, wynikało to
głównie z przejęcia wschodnioeuropej-
skiego portfolio Grupy Goodman, z trans-
akcją opiewającą na około 1 mld euro.
Rok później sytuacja wyglądała jeszcze

gorzej – wartość chińskich inwestycji
w całej Europie Wschodniej wyniosła za-
ledwie 385 mln euro. To niewielki wycinek
z 10,6 miliardów euro bezpośrednich in-
westycji zagranicznych, które trafiły do
krajów UE-27 i Wielkiej Brytanii. Z kolei
sąsiad Chin – Korea Południowa, w sa-
mym 2021 roku zainwestowała w Polsce
1,9 mld euro. Różnica jest zatem kolosalna.
I polityczna.

Szukając partnerów w Azji, polski rząd
mierzy się z oczywistym pytaniem, jak
nawigować w meandrach światowej po-
lityki, która zdaje się być coraz bardziej
spolaryzowana. Podczas gdy chińskie ini-
cjatywy takie jak Nowy Jedwabny Szlak
czy rozwój technologii 5G kojarzą się
w Europie raczej z zagrożeniem dla bez-
pieczeństwa, o tyle Korea Południowa –
szczególnie pod kierunkiem proamery-
kańskiej Partii Władzy Ludowej – staje
się coraz ważniejszym sojusznikiem pań-
stw zachodnich w Azji Wschodniej. Wska-
zuje na to zdecydowana retoryce w sto-
sunku do Korei Północnej oraz Chińskiej
Republiki Ludowej, zacieśnianie współ-

PAtryK SZcZOtKA
Absolwent filologii dalekowschodniej ze specjalnością chińską na
Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów nad rozwojem i stosunków
międzynarodowych ze specjalnością chińską na Uniwersytecie
w Aalborgu oraz Uniwersytecie Relacji Międzynarodowych 
(国际关系学院) w Pekinie. Współpracownik Instytutu Nowej Europy.

Dopóki rząd w Pekinie nie potraktuje obaw Polski poważnie, przyszłość
współpracy polsko-chińskiej jest wątpliwa

rozmowa telefoniczna Xi-Duda. Spotkania
na szczeblu z Koreańczykami w tle

https://foreignpolicy.com/2022/03/18/south-korea-election-yoon-pyongyang/
https://foreignpolicy.com/2022/03/18/south-korea-election-yoon-pyongyang/
https://mapinfluence.eu/wp-content/uploads/2021/05/Mapinfluence_policy-paper_careful-or-careless_A4_web_05-4.pdf
https://www.paih.gov.pl/20220110/zloty_rok_dla_paih
https://rhg.com/wp-content/uploads/2022/04/MERICS-Rhodium-Group-COFDI-Update-2022-2.pdf
https://rhg.com/wp-content/uploads/2022/04/MERICS-Rhodium-Group-COFDI-Update-2022-2.pdf
https://merics.org/en/report/chinese-fdi-europe-2020-update
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/biuro-polityki-miedzynarodowej/aktualnosci/rozmowa-telefoniczna-andrzeja-dudy-z-xi-jinpingiem,57175


pracy wojskowej ze Stanami Zjednoczo-
nymi czy znaki świadczące o próbach po-
prawy stosunków z Japonią, która jest
dla Korei Płd. historycznie trudnym są-
siadem. W polskiej optyce rząd w Seulu
stał się istotnym partnerem jeśli chodzi
o dostawy nowego sprzętu dla wojska,
czy też oferty zbudowania pierwszej elek-
trowni jądrowej. 

Plasująca się zdecydowanie w obozie
transatlantyckim Polska i jej rządy po-
przestaną zapewne na kolejnych kurtua-
zyjnych rozmowach oraz spotkaniach ze
swoimi chińskimi odpowiednikami. Za-
cieśnianie więzi z rządem w Pekinie nie
sprzyja kultywowaniu sojuszu ze Stanami
Zjednoczonymi, zaś wokół chińskich in-
westycji i technologii panuje obecnie at-
mosfera nieufności. Impulsu do bardziej
zażyłej współpracy próżno szukać także
w podejściu rządu w Pekinie do rosyjskiej
agresji na Ukrainę. Widać to w notatkach
prasowych wydanych po rozmowie Dudy
oraz Xi – chińska wersja wspomina
o Ukrainie tylko w ostatnim zdaniu od-
czytu, podczas gdy w wersji polskiej jest
to jedno z głównych zagadnień. Wiele
mówi to o chińskim podejściu do obaw
państw Europy Środkowo-Wschodniej
o swoje bezpieczeństwo. A to tylko jeden
przykład chińskiego balansowania w kwes-
tii rosyjskiej agresji. 

Dopóki rząd w Pekinie nie potraktuje
obaw Polski (a także innych państw re-
gionu) poważnie, przyszłość prawdziwie
wszechstronnej współpracy jest wątpliwa.
Z pewnością skorzystają na tym Koreań-
czycy czy Japończycy, którzy zarówno po-
litycznie, jak i ekonomicznie lepiej wpiszą
się w kalkulacje rządu w Warszawie oraz
innych wschodnioeuropejskich stolic. Do-
póki nie zmienią się fundamenty, na któ-
rych stoi polsko-chińska współpraca, jej
rozwoju nie przyspieszą nawet najczęstsze
rozmowy pomiędzy przywódcami.
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https://www.paih.gov.pl/20210305/poland_and_japan_tighten_their_cooperation
https://www.politico.com/news/magazine/2022/06/27/future-west-morawiecki-ukraine-00042564
https://www.politico.com/news/magazine/2022/06/27/future-west-morawiecki-ukraine-00042564
https://www.wnp.pl/energetyka/koreanczycy-zlozyli-oferte-na-polski-atom-chca-zbudowac-6-reaktorow,571088.html
https://www.wnp.pl/energetyka/koreanczycy-zlozyli-oferte-na-polski-atom-chca-zbudowac-6-reaktorow,571088.html
https://www.polskieradio.pl/399/7975/Artykul/3009209,Szef-MON-Mariusz-Blaszczak-podpisal-kontrakt-na-sprzet-wojskowy-z-Korei-Poludniowej
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Nadchodzi zima. Pierwsza od wielu dekad
prawdziwie wojenna zima w Europie.
Najważniejsze rzeczy na wojnie dzieją sią
jak zawsze na froncie, ale kwestie zapew-
nienia wystarczających źródeł energii dla
państw europejskich są w zasadzie równie
ważne. Putin zarządza kwestiami ener-
getycznymi jak pułkami na wojnie. Wola
walki Ukraińców i ich umiejętności mają
znaczenie krytyczne, ale bez wsparcia Za-
chodu Ukraina tę wojnę już by przegrała.
Uzależnienie Europy od surowców ener-
getycznych miało służyć Rosji jako na-
rzędzie szantażu i ostateczny argument
siły ekonomicznej. Dostępność tanich ro-
syjskich surowców miała odstraszać pań-
stwa Zachodu od podjęcia ryzyka wspie-
rania Ukrainy, jak i reakcji na dalsze
agresywne kroki Moskwy. Dlatego wstrzy-
manie realizacji Nord Stream 2 i wpro-
wadzenie embarga na węglowodory ze
wschodu było jednak szokiem dla Putina. 

Kluczowy rok dla Europy

Sprawa nie jest jednak taka prosta, bowiem
skala tego uzależnienia jest bardzo duża
i nie w każdym segmencie Europa może
się obyć bez rosyjskich dostaw. Po pierw-
szej porażce, czyli strategicznej gotowości
Europy do zerwania z dostawami surow-
ców ze wschodu, Putin liczy na to, że
kryzys energetyczny spowoduje kryzys
gospodarczy, a ten z kolei – zmianę poli-
tyczną na rzecz zaprzestania wspierania
Ukrainy przez Zachód. Bez wsparcia Za-
chodu Ukraina nie ma szans na przetrzy-
manie wojny na wyczerpanie. Przyspie-
szająca ewolucja na światowych rynkach
surowcowych oznacza, że krytyczny będzie
najbliższy rok. Jeżeli Europa przetrwa
ten rok, to możliwości energetycznego
szantażu ze strony Rosji będą radykalnie
spadać. Przyjrzyjmy się zatem, jak wygląda
strategiczne przygotowywanie się Europy

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

Jeżeli Putin podejmie decyzje o zakręceniu kurków gazowych, doprowadzi
to do ogólnoeuropejskiej recesji. Taki ruch będzie miał jednak charakter
pokerowej zagrywki i jego skutki dla Rosji mogą być odwrotne od zamie-
rzonych 

Wojenna zima w europie. 
Kłopoty energetyczne dotkną także Polskę



do energetycznego przetrwania zimy. Nie
możemy jednocześnie zapominać o dłu-
goterminowym celu europejskiej polityki
energetycznej, którym pozostaje niezmien-
nie dekarbonizacja. 

Zacząć trzeba od kilku obiektywnych
czynników, które relatywnie pogarszają
sytuację w Europie, niezależnie od polityki
rosyjskiej. Jedną z europejskich plag egip-
skich roku 2022 jest susza w skali całego
kontynentu. Wyjątkowo upalne lato spo-
wodowało spadek poziomu wód w rzekach,

co kolei wymusza zmniejszenie produkcji
energii z bloków chłodzonych wodą prze-
pływową, jak w przypadku francuskiej
energetyki jądrowej. W krajach takich jak
Norwegia, Szwecja czy Szwajcaria niski
poziom wód powoduje zmniejszenie pro-
dukcji energii z turbin zainstalowanych
na zbiornikach wodnych. Norwegia i Szwe-
cja już przyjęły regulacje, które pozwalają
im całkowicie wstrzymać eksport energii
w sytuacji braków na rynku wewnętrznym.
Szwecja podjęła decyzję o przywróceniu
gotowości do produkcji energii z bloków
olejowych. Szwajcaria jako kraj obywa-
telski wzywa do oszczędzania prądu i za-
opatrzenia się nawet w alternatywne źródła
światła – czytaj: świeczki. 

Ewentualne przedłużanie się suszy
może spowodować większe problemy
w europejskiej energetyce niż embargo

na rosyjskie surowce. Niezależnie od Rosji
i suszy francuski sektor energetyki jąd-
rowej, który odpowiada za 70% produkcji
prądu w tym państwie, ma problemy tech-
niczne związane z rdzewieniem systemów
chłodzenia w kilku reaktorach. Z powodów
bezpieczeństwa Francja podjęła decyzję
o zmniejszeniu produkcji energii w tym
roku o ponad 20% i pilnym remoncie
systemów. Skala problemów jest ogromna:
produkcja prądu z reaktorów jądrowych
we Francji w tym roku będzie najmniejsza
od roku 1990! W związku z tym Francja,
która przez dekady była eksporterem prą-
du, w tym roku zmuszona jest go impor-
tować. W efekcie ceny na europejskich
giełdach energii osiągają poziom 500 euro
za MWh. Kraje, które w ostatnich latach
dysponowały nadwyżkami mocy, czyli
Francja z atomu, czy też kraje skandy-
nawskie z energetyki wodnej – nie będą
zdolne do eksportu, bądź będą go zmniej-
szać. 

Niemcy mają kłopoty…

Sytuację oczywiście pogarsza wojna na
Ukrainie i skutki uzależnienia się od Rosji
w paliwach kopalnych. Tani, rosyjski gaz,
przepływający przez niemiecki hub, miał
być dostępny w nieograniczonych ilo-
ściach. Miał budować ekonomiczną i stra-
tegiczną pozycję Niemiec w Unii oraz za-
pewnić efektywniejsze od węgla paliwo
przejściowe w procesie transformacji ener-
getycznej. Agresja Putina przekreśliła jed-
nak te plany, miejmy nadzieję, że na za-
wsze, pomimo krótkoterminowych kosz-
tów. Niemcy tak mocno ufały w swoje
polityczno-biznesowe relacje z Rosją, że
w ogóle nie zadbały o dywersyfikację kie-
runków dostaw. Z jednej strony jest to
przyczyną bieżących kłopotów, ale z drugiej
trzeba przyznać, że Niemcy obecnie in-
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tensywnie pracują nad zmianą tej polityki.
Problem polega jednak na tym, że nie
ma fizycznych możliwości zastąpienia ro-
syjskiego gazu dostawami z innych kie-
runków w horyzoncie co najmniej roku
2024. Kraj nad Łabą już zmniejszył kon-
sumpcję rosyjskiego gazu o połowę w od-
niesieniu do ubiegłego roku, i to jest
wszystko, na co Niemców stać w tej chwili.
Oceniają oni, że zakręcenie kurków przez
Rosjan może doprowadzić do pięciopro-
centowej recesji gospodarczej w tym roku.

W oczywisty sposób uderzyłoby to również
w nasza gospodarkę. Czy Putin zakręci
kurek – zależy tylko od tego czy uzna, że
odniesie więcej korzyści niż strat. Oceniam
to jednak jako mało prawdopodobne, bo
zakręcenie kurka z powodu braku alter-
natywy dla sprzedaży groziłoby uszko-
dzeniem technicznym instalacji wydo-
bywczych i nawet palenie „świecy” nie
rozwiązałoby problemu. Poza tym pozba-
wiłoby Rosję istotnych dochodów z eks-
portu surowca. Nie można jednak tego
wykluczyć, o ile w ocenie Moskwy szansa
na załamanie gospodarcze w Niemczech
oznaczałaby realne wycofanie wsparcia
dla Kijowa. 

Nawet pomimo braku tego krytycznego
scenariusza sytuacja będzie trudna. Naj-
prawdopodobniej nastąpi ograniczenie
podaży i bardzo wysokie ceny gazu co
najmniej do przyszłego roku. Niemcy były
inicjatorem planu wdrożenia oszczędności

w zużyciu gazu o 15% w skali Unii Euro-
pejskiej do końca marca przyszłego roku
przez wszystkie kraje unijne. Stanęło jed-
nak na dobrowolności, bowiem niektóre
kraje południa Europy, takie jak Hiszpania
i Portugalia, nie mają problemu z do-
stępnością gazu z Afryki Północnej, a pro-
blemem jest raczej ciągły brak wystar-
czającej infrastruktury gazociągowej po-
między Francją i Hiszpanią. Rozbudowa
tych gazociągów ma być strategiczną od-
powiedzią na braki gazu w Europie. Kraje
Półwyspu Iberyjskiego mają zresztą po-
tencjał, żeby zostać istotnym hubem ga-
zowym dla całej Europy Południowo-Za-
chodniej, ale jak na razie projekt popiera
Bruksela, a Berlin i Paryż pozostają wstrze-
mięźliwe. 

W Europie Zachodniej ceny surowców
i energii są główną przyczyną wysokiej
inflacji i każdy kraj wdraża programy,
które mają zmniejszyć obciążenia dla oby-
wateli. Mimo spodziewanych kłopotów,
na razie nie pojawiły się poważne wez-
wania do zmiany polityki wobec dostaw
surowców energetycznych ze wschodu.
Oczywiście wyjątkiem są Węgry, które
nadal zacieśniają współpracę energetyczną
z Rosją w każdym segmencie: gazowym,
paliwowym i w zakresie rozwoju energetyki
jądrowej we współpracy z Rosatomem. 

…ale powoli zmieniają model

Z punktu widzenia Polski i całej Unii naj-
ważniejsze procesy dzieją się w Niemczech.
Niemcy są krajem, który przez kilka dekad
był zahipnotyzowany dostawami tanich
rosyjskich surowców. W oczywisty sposób
ponoszą odpowiedzialność za skalę uza-
leżnienia Europy od rosyjskich surowców.
Wszystko wygląda jednak na to, że również
w zakresie polityki surowcowej następuje
u naszego zachodniego sąsiada funda-
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mentalna zmiana. Niemcy przygotowały
i wdrożyły cały pakiet działań, które krót-
koterminowo mają zminimalizować efekty
odłączenia się od paliw kopalnych z Rosji,
a długoterminowo uniezależnić się cał-
kowicie. Największym tego symbolem jest
decyzja o gotowości do zrezygnowania
z dostaw rosyjskiego gazu w połowie 2024
roku. Biorąc pod uwagę, że jeszcze w 2021
roku import ze wschodu wynosił 55%
konsumpcji, a tani gaz jest podstawą
funkcjonowania niemieckiego przemysłu –

jest to tempo iście błyskawiczne. Wymaga
to bowiem zbudowania alternatywnej in-
frastruktury, a nie tylko podpisania no-
wych zdywersyfikowanych kontraktów.
Kluczem do tego celu jest wynajęcie 4 pły-
wających terminali regazyfikacyjnych
LNG, które m.in. mają być zacumowane
w Wilhelmshaven i Brunsbüttel (czyli do-
celowych miejscach stacjonarnych termi-
nali regazyfikacyjnych) oraz najprawdo-
podobniej w porcie na Bałtyku u ujścia
rzeki Elba. 

Międzyrządowe rozmowy z udziałem
kanclerza Olafa Scholza mają zapewnić
dostawy gazu LNG głównie z Australii,
Kataru, USA i Kanady. Pomimo kłopotów,

powoli zapełniają się niemieckie magazyny
gazu. W połowie sierpnia były zapełnione
w 78%, a celem jest 95% do 1 listopada.
Wdrożono również plany oszczędnościowe
zachęcając obywateli do własnych oszczęd-
ności. W efekcie konsumpcja gazu już
spadła o kilkanaście procent rok do roku.
Przygotowywane są również analizy zwią-
zane z ewentualnym przymusowym wy-
łączaniem niektórych odbiorców przemy-
słowych od dostaw gazu. Ratując naj-
większego niemieckiego importera gazu
z Rosji, firmę Uniper, rząd niemiecki pod-
niósł jej kapitał i przejął 30% akcji firmy
za sumę 15 mld euro. W celu zminimali-
zowania skutków podwyżek cen gazu dla
obywateli, rząd przyjął również program
obniżki podatków w wysokości 10 mld
EUR do połowy przyszłego roku. W za-
kresie rezerwy mocy energii elektrycznej
podjęto decyzję o przywróceniu do po-
ziomu operacyjnego elektrowni termal-
nych opalanych węglem i ropą naftową
o łącznej mocy 10 GW. Inaczej niż w Pol-
sce, rząd wykorzystał okres pomiędzy
ogłoszeniem sankcji na rosyjski węgiel
i ich wejściem w życie do zwiększonego
importu ze wschodu i kontraktacji na in-
nych rynkach. Trwają analizy dotyczące
przedłużenia operacyjności ostatnich blo-
ków jądrowych o mocy 6 GW, które miały
być wyłączone 31 grudnia br. Wszystko
wskazuje na to, że ich operacyjność mimo
kłopotów logistycznych zostanie przedłu-
żona. 

Kompleksowość niemieckich działań
wskazuje na to, że ich system energetyczny
będzie relatywnie nieźle przygotowany
na ewentualne turbulencje. Pozostaje
kwestia cen, które na pewno będą wyższe
niż w poprzednich latach. Jest to o tyle
ważne, że dostawy tanich rosyjskich su-
rowców były jedną z podstaw modelu
niemieckiej gospodarki i jej sukcesów
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w ostatnich dekadach. Gotowość do zmia-
ny tego modelu jest jedną z najważniej-
szych decyzji strategicznych w skali świata,
które są skutkiem wojny. Podnoszą się
w Niemczech głosy o konieczności poro-
zumienia z Rosją i pokoju na Ukrainie,
ale na razie kierownictwo żadnej z istot-
nych sił politycznych nie postuluje zmiany
polityki odchodzenia od rosyjskich su-
rowców.

Samobójczy poker Putina

Pomimo dodatkowych kłopotów w euro-
pejskim systemie energetycznym, spo-
wodowanych problemami we francuskim
sektorze jądrowym i wyjątkową w Europie
suszą – nic nie wskazuje na to, że ener-
getyczny szantaż Moskwy wpłynie na po-
lityczne decyzje państw europejskich w od-
niesieniu do wojny z Ukrainą. Choć trzeba
zaznaczyć, że największym sojusznikiem
Putina może być długa, bardzo mroźna
i bardzo sucha zima. Tylko taki wariant
może spowodować, że ewentualne braki
energii w Europie przybiorą charakter
egzystencjalny i doprowadzą do społecz-
nego kryzysu w Unii Europejskiej. Napięcia
wystąpią i związane będą przede wszystkim
z brakiem rezerw mocy, ale nie powinny
one mieć charakteru krytycznego. Kryzys
energetyczny na pewno negatywnie wpły-
nie na poziom wzrostu gospodarczego.
Już w tej chwili koncerny europejskie są
zmuszone ograniczać produkcję wyma-
gającą dużej ilości energii, a jeżeli Putin
podejmie decyzje o zakręceniu kurków
gazowych, doprowadzi to do ogólnoeu-
ropejskiej recesji. Taki ruch będzie miał
jednak charakter pokerowej zagrywki
i jego skutki dla Rosji mogą być odwrotne
od zamierzonych. 

Przy okazji, obserwowanie europejskiej
mapy obecnego kryzysu energetycznego
jest bardzo ciekawe. Największe problemy
mają gospodarki centralnego pasa, od
Wielkiej Brytanii poprzez Francję, Bene-
luks, Niemcy i Polskę. Północ Europy
i południe (z wyjątkiem Włoch) spodzie-
wają się relatywnie mniejszych kłopotów.

Widać również, że uzależnienie gospodarki
europejskiej od paliw kopalnych jest jej
przekleństwem. W skali strategicznej Eu-
ropa nie posiada już wystarczających złóż
węglowodorów, które są w stanie zapewnić
jej wystarczające ilości energii. Utrata
wiary w liberalno-demokratyczną globa-
lizację końca historii oznacza, że nie
można być pewnym żadnego z dostawców
źródeł energii, a bezpieczeństwo staje się
równie ważne jak cena. W związku z tym
dekarbonizacja gospodarki europejskiej
staje się dla niej jeszcze ważniejsza, a jed-
nocześnie będzie jednym z elementów
deglobalizacji.
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Władmir Putin swoją napaścią na Ukrainę
doprowadził do nacjonalizacji, desowie-
tyzacji i derusyfikacji ukraińskiej pamięci
i tożsamości. Na naszych oczach tworzy
się nowa ukraińska tożsamość, która –
choć odwołuje do narracji nacjonalistycz-
nej – opiera się przede wszystkim na pa-
mięci o toczącej się wojnie. 

W poprzednim artykule publikowanym
na łamach „Nowej Konfederacji” anali-
zowałem przemiany ukraińskiej tożsa-
mości, poprzedzające pełnoskalową ro-
syjską agresję przeciwko Ukrainie. Pisząc
ów tekst w marcu 2022 r. nie znałem
jeszcze rezultatów najnowszych badań,
ukazujących fundamentalne zmiany
w ukraińskiej pamięci i tożsamości – gdyż
najzwyczajniej w świecie ich jeszcze nie
było. Od tego czasu przeprowadzono sze-
reg badań, przede wszystkim autorstwa
pracowni Rejtinh, a w dalszej kolejności –
Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu
Socjologii. Badania te pokazują, że ukra-
ińska pamięć i tożsamość uległy kilku
procesom: nacjonalizacji, desowietyzacji
i derusyfikacji. W ich następstwie doszło

do niespotykanego wcześniej ujednolicenia
tożsamości wokół podstawowych pryn-
cypiów. 

Nacjonalizacja

Pierwszą zmianą, jaka wyłania się z badań,
jest gwałtowna zmiana stosunku Ukraiń-
ców do postaci z imaginarium symbo-
licznego integralnego nacjonalizmu. Ste-
pan Bandera, który w badaniach z 2018 r.
był pozytywnie oceniany przez 38% miesz-
kańców Ukrainy, w kwietniowym sondażu
uzyskał 74% pozytywnych wskazań. Po-
parcie dla uznania UPA za uczestników
walki o niepodległość Ukrainy skoczyło
z 47 do 81%. Co ciekawe, ta ostatnia liczba
nie oznaczała równie pozytywnej oceny
żołnierzy UPA, która wynosiła „zaledwie”
71%. W przypadku postaci z ukraińskiego
kanonu narodowego, które już wcześniej
były w przeważającej mierze oceniane po-
zytywnie, wzrosty były mniej wyraźne.
Pozytywna ocena hetmanów Bohdana
Chmielnickiego i Iwana Mazepy zwiększyła
się odpowiednio z 73 do 92% oraz z 53

Dr MAreK WOjNAr
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”, adiunkt w Instytucie
Studiów Politycznych PAN. Pisze głównie o pamięci, polityce
historycznej i nacjonalizmach w Europie Wschodniej – na Ukrainie
i nie tylko. Publikował również w „Nowej Europie Wschodniej”, „New
Eastern Europe” i na portalu Klubu Jagiellońskiego. 

Liczba pozytywnych wskazań, które otrzymał Stepan Bandera, wzrosła
w ciągu trzech lat z 38% do 74%. Jednak nowa tożsamość opiera się
przede wszystkim na pamięci o toczącej się wojnie

Nowa tożsamość ukraińska. 
Nacjonalizacja, derusyfikacja i europeizacja

https://ratinggroup.ua/research/ukraine/desyatyy_obschenacionalnyy_opros_ideologicheskie_markery_voyny_27_aprelya_2022.html
https://nowakonfederacja.pl/miedzy-rosja-nacjonalizmem-i-zachodem-tozsamosc-ukrainy-ksztaltuje-sie-dzisiaj/


do 76%. Z kolei przewodniczący Ukraiń-
skiej Centralnej Rady, a zarazem ojciec
nowoczesnej ukraińskiej historiografii
Mychajło Hruszewski zanotował wzrost
pozytywnych ocen 68 do 83%. Poprawiły
się również oceny Symona Petlury (wzrost
z 30 do 49%). Jak można zauważyć, jest
to wzrost znacznie skromniejszy niż
w przypadku Bandery, a ogólny poziom
pozytywnych ocen przywódcy URL po-
zostaje na zauważalnie niższym poziomie
niż w przypadku pozostałych postaci, jakie
pojawiły się w omawianym badaniu. 

Chociaż proces nacjonalizacji gwał-
townie przyspieszył, trudno uznać go za
centralny, biorąc pod uwagę fakt, że od-
wołania do symboli toczącej się wojny
w ukraińskiej polityce pamięci są zauwa-
żalnie częstsze niż nawiązania do OUN
i UPA. Symptomatyczna jest w tym kon-
tekście decyzja rady miejskiej Czernicho-
wa, która zmieniła nazwę ulicy Moskiew-
skiej na Bohaterów Mariupola, ignorując
przy tym sugestie miejscowego historyka
optującego za nazwą – Stepana Bandery. 

Desowietyzacja

Pracownia Rejtinh co pewien czas zadaje
respondentom pytania o stopień identy-
fikacji z daną tożsamością – w skali od 0
do 10. Stopień ten w przypadku „człowieka
radzieckiego” już przed początkiem peł-
noskalowej agresji rosyjskiej był dość
niski: w sierpniu ubiegłego roku średnia
wyniosła 2,9. W kwietniu 2022 r. spadła
ona do 1,1. Jednocześnie doszło do wielu
zmian dotyczących poszczególnych sym-
boli z kanonu sowieckiego. 

W sierpniu ubiegłego roku 32% Ukra-
ińców żałowało rozpadu Związku Sowiec-
kiego, w kwietniu 2022 r. – już tylko 11%.
Fundamentalnym zmianom uległ stosunek
Ukraińców do 9 maja. Przed wybuchem

wojny przytłaczająca większość badanych
(80%) uznawało ten dzień za święto, któ-
rego symbolizm jest dla nich znaczący
osobiście, a jedynie garstka wybrała od-
powiedź „święto, które jest przeżytkiem
przeszłości” (7%). W kwietniu liczby te
się niemal zrównały (odpowiednio 34
i 36%). Co więcej, wzrósł również z 4%
do 14% odsetek Ukraińców uznających 9
maja za zwyczajny dzień. O ile w 2018 r.
58% badanych uważało, że 9 maja należy
obchodzić jako Dzień Zwycięstwa, a 34% –

jako Dzień Pamięci i Pojednania, to
w kwietniu 2022 r. odpowiadało tak od-
powiednio 15 i 80%. Ukraińcy więc z jednej
strony odchodzą od akcentowania hero-
icznego wymiaru zwycięstwa nad naziz-
mem w stronę upamiętnienia tragizmu
wojny, z drugiej – porzucają pozostałości
narracji sowieckiej na rzecz europejskiego
modelu pamięci. Dalszemu pogorszeniu
uległ też stosunek obywateli Ukrainy do
Włodzimierza Lenina i Józefa Stalina.
Ilość pozytywnych ocen pierwszego zma-
lała dwukrotnie (z 26 do 13%), drugiego –
trzykrotnie (z 21 do 7%).

Odrzucenie sowieckich klisz dotyczą-
cych Dnia Zwycięstwa nie oznaczało zmia-
ny stosunku wobec Ukraińców walczących
w szeregach Armii Czerwonej, który nieu-
stannie pozostaje pozytywny (85% wska-
zań). Dość negatywnie postrzegany jest
też demontaż upamiętnień związanych
z historią Wielkiej Wojny Ojczyźnianej.
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Jedynie 19% badanych odniosło się po-
zytywnie do takich działań, podczas gdy
40% – negatywnie. Tłumaczyć to można
tym, że zwycięstwo Armii Czerwonej nad
faszyzmem zostało całkowicie zukraini-
zowane. Według 67% Ukraińców najwięk-
szy wkład w zwycięstwo nad faszyzmem
w II wojnie światowej wniosła… Ukraina. 

Choć przed 24 lutego 2022 r. procesy
desowietyzacji postępowały, a Ukraińcy
odrzucali totalitaryzm sowiecki symboli-
zowany przez postacie Lenina i Stalina,
to niekoniecznie pociągało to za sobą ne-
gację całości spuścizny sowieckiej,
a zwłaszcza nie oznaczało to odrzucenia
jej najważniejszego jej elementu – 9 maja
jako Dnia Zwycięstwa. Obecnie widzimy,
że zachowane zostały jedynie fragmenty
tego ostatniego elementu. Wkład Ukra-
ińców w zwycięstwo nad faszyzmem nie
został odrzucony, lecz nastąpiła jego zu-
pełna ukrainizacja przy silniejszym za-
akcentowaniu pamięci o wysiłkach pro-
stych żołnierzy. 

Derusyfikacja

Aby uzmysłowić sobie skalę derusyfikacji
ukraińskiej pamięci i tożsamości, warto
przywołać dwie liczby. Odsetek Ukraińców,
którzy pozytywnie odnoszą się do Rosji,
w badaniu KMIS z maja w 2022 r. wyniósł
2% (przed wybuchem wojny było to 34%,
a w latach 2009-2010 ten wskaźnik prze-
kraczał nawet 90%). W podobny sposób
zmienił się stosunek do Władimira Putina
w sondażach „Rejtinh”. Jeszcze przed wy-
buchem pełnoskalowej wojny pozytywnie
rosyjskiego przywódcę oceniało 14% Ukra-
ińców (przed „rewolucją godności” – 47%).
Obecnie liczba ocen pozytywnych wynosi
okrągłe zero. 

Panujący w Rosji reżim najczęściej
określany jest mianem dyktatury (41%),

ale częstą odpowiedzią jest też „faszyzm”
(37%), rzadszą, ale ciągle popularną –
„nazizm” (10%). Zarazem obywatele Ukrai-
ny nie przyjmują narracji „dobry naród,
zła władza”. Stosunek do samych miesz-
kańców Rosji zmienił się diametralnie:
jeszcze w kwietniu 2018 r. pozytywny de-
klarowało 47% badanych, cztery lata póź-
niej – zaledwie 8%. Warto zauważyć, że
większość badanych nie wierzy, aby sto-
sunki między Ukraińcami a Rosjanami
kiedykolwiek jeszcze nabrały przyjaznego
charakteru. Szczególny sceptycyzm badani
wykazywali w sondażu realizowanym zaraz
po odkryciu masakry w Buczy, gdzie aż
64% wykluczyło taką możliwość.

Ukraińcy odrzucili rosyjską narrację
historyczną. Przed wybuchem wojny 41%
przyjmowało tezę, że „Ukraińcy i Rosjanie
to jeden naród” (warto zauważyć, że był
to procent niższy niż odsetek pozytywnych
ocen Bandery). Obecnie na taką inter-
pretację jest gotowe przystać zaledwie
8% badanych. Jeszcze mniej, bo 2%, zga-
dza się z propagowanym przez Putina
twierdzeniem, że „Ukraina jest sztucznym
państwem stworzonym w XX w. przez
władzę sowiecką”. Mieszkańcy Ukrainy
opowiadają się za zmianą nazw ulic po-
wiązanych z Rosją (73%) oraz demontażem
takichże pomników (71%). 

Warto dodać, że procesy usuwania
z przestrzeni publicznej nazw i demontażu
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pomników związanych z Rosją i Związkiem
Sowieckim mają miejsce na całej Ukrainie.
W Kijowie zdemontowano pomnik pod
Łukiem Przyjaźni Narodów (ten przemia-
nowano na Łuk Wolności Narodu Ukra-
ińskiego), w Perejasławiu usunięto pomnik
ponownego zjednoczenia z Rosją, a w kilku
miastach zdemontowano upamiętnienia
poświęcone Aleksandrowi Puszkinowi.
Trwają też dyskusje na temat przyszłości
odeskiego pomnika Katarzyny II. Iden-
tyczne procesy mają miejsce w odniesieniu
do ulic: od Użhorodu i Lwowa po Dniepr
i Charków. 

Co oczywiste, negatywnie postrzegana
jest rosyjska agresja oraz jej symbole:
89% badanych uznawało działania rosyj-
skich wojsk za ludobójstwo, 76% opo-
wiadało się za zakazem wykorzystania na
Ukrainie umieszczanych na rosyjskich
pojazdach wojskowych symboli „Z” i „V”,
74% – za zakazem posługiwania się wstąż-
ką gieorgijewską. Bardziej zniuansowany
pozostawał stosunek wobec rosyjskiej kul-
tury: 62% popierało uniemożliwienie
emisji w środkach masowego przekazu
muzyki pochodzącej z Rosji, a jedynie
35% – usunięcie ze szkolnych programów
dzieł literatury rosyjskiej. 

Jeszcze krytyczniej oceniana jest orien-
tacja prorosyjska wśród samych Ukraiń-
ców. W kwietniu 90% opowiadało się za
pozbawieniem polityków prorosyjskich
partii mandatów deputowanego, 86% –
za zakazem działania prorosyjskich partii,
a 81% – za zwiększeniem podatków dla
biznesu, który ciągle pracuje w Rosji. Na-
stroje społeczne przełożyły się na kon-
kretne decyzje: działalność prorosyjskich
partii w Ukrainie została zakazana, po-
dobnie jak wykorzystywanie rosyjskiej
symboliki. Trwają też dyskusje na temat
zakazu emisji rosyjskiej muzyki oraz osła-
bienia pozycji języka rosyjskiego w szko-
łach. 

Jedność i nadzieja 

Przez ostatnie dekady trwały dyskusje:
ile tak naprawdę jest „Ukrain”. Publicysta
Mykoła Riabczuk twierdził, że mamy do
czynienia z dwiema: zachodnią – naro-
dową, a zarazem okcydentalistyczną, oraz
wschodnią – postsowiecką i otwartą na
Rosję. Historyk Jarosław Hrycak ripos-
tował, że tożsamości ukraińskich jest
znacznie więcej, co zawarło się w jego
polemice – „Ukraina mieści w sobie jedną,
dwie i dwadzieścia dwie Ukrainy”. Od
marca bieżącego roku widać coraz wy-
raźniej, że Ukraina jest jedna, zasadnicze
elementy tożsamości są wspólne dla całego
kraju, a odmienności regionalne uległy
niemal zupełnemu zatarciu. 

Pierwszą z wspólnych orientacji jest
poparcie dla integracji euroatlantyckiej.
W marcu 2022 r. 86% Ukraińców popie-
rało wstąpienie kraju do UE, a 5% było
przeciw (miesiąc wcześniej – 68% i 24%).
Wzrosło również poparcie dla członkostwa
w NATO, osiągając 76% wobec 9% odpo-
wiedzi na „nie” (miesiąc wcześniej – od-
powiednio 62% i 30%). Stopień identyfi-
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kacji mieszkańców Ukrainy z tożsamością
europejską wyniósł przeciętnie 6,4 w dzie-
sięciostopniowej skali (przed wojną –
3,6). Orientacji euroatlantyckiej towarzy-
szył wzrost zaufania do demokracji. W ba-
daniu KMIS aż 94% obywateli Ukrainy
uznało, że ważną lub bardzo ważną kwestią
jest, aby państwo stało się pełnowarto-
ściową demokracją (w grudniu 2021 r. –
76%). 

Wojna przyspieszyła proces tworzenia
jednolitego pod względem językowym na-
rodu ukraińskiego. Można tu było w za-
sadzie obserwować dwa pozornie prze-
ciwstawne procesy. Z jednej strony ro-
syjskojęzyczni Ukraińcy zaczęli przecho-
dzić na ukraiński bądź przynajmniej na
dwujęzyczność. W grudniu 2021 r. liczba
obywateli Ukrainy mówiących w domu
po rosyjsku wynosiła 26%, obecnie – 15%.

Zmiana dokonuje się w mniejszym stopniu
na korzyść języka ukraińskiego, a w więk-
szym – na rzecz dwujęzyczności (wzrost
tego wskaźnika z 17 do 33%). Co więcej,
w marcu 60% rozmawiających w domu
w obu językach deklarowało chęć przejścia
wyłącznie na ukraiński. Podobny zamiar
miało 36% mówiących w domu wyłącznie
po rosyjsku. W badaniu KMIS 78% Ukra-
ińców deklarowało, że po rozpoczęciu
wojny zaczęło częściej mówić po ukraińsku.
Przeszło trzykrotnie spadła liczba zwo-

lenników nadania językowi rosyjskiemu
statusu drugiego państwowego (z 22%
do 7%). Z drugiej strony zauważalnie po-
prawił się stosunek badanych względem
rosyjskojęzycznych Ukraińców. W sierpniu
2021 r. pozytywny deklarowało 37%, osiem
miesięcy później – 57%. Warto zauważyć,
że dla większości badanych problem ję-
zykowy albo nie istnieje, albo jest mało
istotny. Nieco większy odsetek badanych,
którzy uznają kwestię językową za ważną,
występuje tylko na zachodzie kraju. 

Kolejną zmianą, jaką przyniosła wojna,
jest silniejsze docenienie wartości własnego
państwa. Podczas gdy w listopadzie 2021
zaledwie 5% Ukraińców miało pozytywny
obraz własnego państwa, to w maju
2022 r. – już 53%. Aż 68% badanych
uznało warunki życia w Ukrainie za dobre
lub zadowalające (w listopadzie poprzed-
niego roku – 38%). Stopień identyfikacji
z tożsamością „obywatel Ukrainy” wzrósł
na przestrzeni niecałego roku z 7,9 do
9,8 (przeciętnie, w dziesięciostopniowej
skali). Jeszcze większym zaufaniem cieszy
się armia. Podczas gdy w przypadku sto-
sunku do żołnierzy UPA i Armii Czerwonej
występują pewne lokalne odmienności
(nieznacznie lepsze oceny pierwszych na
zachodzie i drugich na południu i wscho-
dzie kraju), to w ocenie żołnierzy współ-
czesnej ukraińskiej armii panuje całkowity
konsensus, a liczba pozytywnych ocen
sięga 96% (89% ocenia ją jednoznacznie
pozytywnie). 

Najbardziej jednak uderza nadzieja,
którą przepełnione jest obecnie ukraińskie
społeczeństwo. W badaniach „Rejtinhu”
regularnie zadawane jest o stan spraw
w kraju. Może się to wydawać parado-
ksalne, ale działaniom zbrojnym towa-
rzyszyła erupcja niesamowitego optymiz-
mu (można to oczywiście tłumaczyć udaną
obroną Kijowa). Między lutym a połową

32

THINKZINE, nr 08(146)/2022, sierpień 2022 www.nowakonfederacja.pl

trwają dyskusje na temat

zakazu emisji rosyjskiej

muzyki oraz osłabienia

pozycji języka rosyjskiego

w szkołach

https://ratinggroup.ua/research/ukraine/desyatyy_obschenacionalnyy_opros_ideologicheskie_markery_voyny_27_aprelya_2022.html
https://ratinggroup.ua/research/ukraine/dvenadcatyy_obschenacionalnyy_opros_dinamika_ocenki_obraza_gosudarstva_18-19_maya_2022.html
https://www.kiis.com.ua/materials/pr/20220630_m/May%202022%20survey%20-%20NDI%20Ukraine%20-%20Public_fin_UKR.pdf
https://ratinggroup.ua/research/ukraine/language_issue_in_ukraine_march_19th_2022.html
https://www.kiis.com.ua/materials/pr/20220630_m/May%202022%20survey%20-%20NDI%20Ukraine%20-%20Public_fin_UKR.pdf


marca liczba badanych, którzy uznali, że
sprawy w kraju idą we właściwą stronę,
skoczyła z 25% do 75% i nieustannie
utrzymuje się na bardzo wysokim pozio-
mie. Ukraińcy są również pewni zwycię-
stwa w wojnie oraz integracji z UE, choć
wraz z upływem czasu rośnie przekonanie,
że oba procesy będą długotrwałe. 

***

Oczywiste jest pytanie o trwałość ana-
lizowanych zmian. Wydaje się, że to zależy
w pierwszej kolejności od działań Władi-
mira Putina. Każdy dzień wojny, każda

rosyjska zbrodnia utrwala zachodzące
zmiany. Rosyjski przywódca potencjalnie
posiada narzędzia, które mogłyby sprawić,
że istniejące trendy ulegną osłabieniu
(zupełnie odwrócić ich już nie sposób).
Wątpliwe wszakże, aby chciał z nich sko-
rzystać. Putinowi bowiem nigdy tak na-
prawdę nie chodziło o Ukraińców, lecz
o Ukrainę. Nie o naród, lecz o terytorium.
Powoduje to, że orientująca się na Europę,
antyrosyjska, a zarazem mocniej wierząca
w demokrację niż w Banderę Ukraina
jest jedynym wariantem możliwym do
wyobrażenia w perspektywie kilkunastu
najbliższych lat. 
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Wybuch wojny postawił pod pręgierzem
związki Niemiec – a zwłaszcza niemiec-
kiego przemysłu – z Rosją. Nad funkcjo-
nowaniem gospodarki i społecznym bło-
gostanem naszych zachodnich sąsiadów
od dawna unosi się jednak dużo groź-
niejsze widmo w postaci Chin.

Niemieckie silniki dla chińskich
okrętów

W związku z rosyjską napaścią na Ukrainę,
niemieckie media zaczęły poświęcać więcej
uwagi związkom biznesu z państwami
autokratycznymi. W czerwcu pierwszy
program telewizji publicznej ARD i gazeta
„Welt am Sonntag” przedstawiły rezultaty
swojego dochodzenia w sprawie dostaw
niemieckiego sprzętu wojskowego do Chin.
Okazało się, że MTU i francuska filia
MAN-a przez lata dostarczały silniki wy-
sokoprężne dla chińskich okrętów wo-
jennych lub pomagały w ich opracowaniu. 

Tak naprawdę dziennikarze nie odkryli
nic nowego. O wykorzystaniu niemieckich
diesli w chińskich okrętach i czołgach

wiadomo od lat. Sztokholmski Instytut
Badań nad Pokojem (SIPRI) od lat pub-
likuje dane na ten temat, a firmy nawet
się z tym nie kryły, informując o kolejnych
umowach na swoich stronach interneto-
wych. Różnica jest w tym, że teraz takie
interesy budzą wątpliwości opinii pub-
licznej. Pekin, zachowujący wobec Moskwy
bardzo życzliwą neutralność, znalazł się
bowiem na celowniku.

Pojawiło się oczywiście pytanie, czy
sprzedaż silników jest naruszeniem em-
barga na sprzedaż broni, jakim Chiny
zostały objęte po masakrze na placu Tia-
nanmen. Odpowiedź jest negatywna. Po
pierwsze wszelkie silniki zaliczane są do
kategorii technologii podwójnego zasto-
sowania. Jednostki napędowe z niszczycieli
można równie dobrze wykorzystać w zwy-
kłych statkach. Do tego, chińskie służby
nabrały wprawy w kupowaniu technologii
podwójnego zastosowania z Zachodu przez
szereg pośredników.

Po drugie, istnieją luki prawne ułat-
wiające takie działania. Specjalizujący się
w takich zagadnieniach Sebastian Rossner

PAWeł BehreNDt
Publicysta, tłumacz, 
szef działu aktualności portalu Konflikty.pl

Przez dwie dekady Chiny wnosiły niskie płace i koszty produkcji, zaś Nie-
mcy – techniczny know-how i badania. Dziś ta współpraca przynosi Nie-
mcom coraz więcej kłopotów

Misterny plan posypał się. 
Niemiecki błąd w relacjach z chinami
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powiedział ARD, że embargo na sprzedaż
broni do Chin nie zostało nałożone zgodnie
z traktatami europejskimi. Zostawia to
dużą szarą strefę. Na marginesie dodajmy,
że według danych SIPRI najwięcej na su-
mieniu w tej sprawie mają nie Niemcy,
lecz Szwecja, która dostarczała do Chin
radary kontroli ognia i amunicję do działek
przeciwlotniczych.

Chiny osaczają Niemcy

Zważywszy rozległe interesy, jakie w Pań-
stwie Środka mają Volkswagen, BASF,
czy Siemens, sprzedaż diesli to najmniejszy
powód do zmartwień. Podobnie jak w przy-
padku Rosji zarządy firm, a zwłaszcza
dużych koncernów dają popis krótkow-
zroczności, lekkomyślności i próbują
przedstawić wątpliwe politycznie i mo-
ralnie decyzje jako optymalne rozwiązania.
Najlepszego przykładu dostarcza były już
dyrektor zarządzający Volkswagena Her-
bert Diess, który uparcie bronił zakładów
koncernu w Sinciangu mimo pojawiają-
cych się dowodów na wykorzystywanie
w nich pracy przymusowej Ujgurów. Przy-
pomnijmy, chińskie władze w tym teore-
tycznie autonomicznym regionie zamknęły
ok. miliona Ujgurów i przedstawicieli in-
nych mniejszości w tzw. obozach reedu-
kacyjnych, będących de facto obozami
koncentracyjnymi.

Kolejny problem to rosnąca konku-
rencja ze strony chińskich przedsiębiorstw.
Proces ten narastał stopniowo, jednak
przez lata był ignorowany. Były ambasador
Niemiec w Chinach, Konrad Seitz, już ok.
2000 r. ostrzegał, że za kilkanaście lat
chińscy podwykonawcy staną się groźnymi
rywalami. Prognozy sprawdziły się nawet
szybciej. Na początku wieku Niemcy były
jednym z liderów fotowoltaiki. Nieco po-
nad dziesięć lat temu niemiecki potencjał

w tej branża została zniszczony przez
chińską konkurencję.

Mimo wszystko system niemiecko-
chińskich joint-venture funkcjonował
sprawnie. Radykalna zmiana nastąpiła
w 2015, gdy w Pekinie ogłoszono program
Made in China 2025. Do tego roku chiń-
skie firmy miały znaleźć się w światowej
czołówce, a na swoje stulecie, przypadające
w 2049, Chińska Republika Ludowa ma
stać się wiodącą potęgą przemysłową.

Oznaczało to zwiększone zainteresowanie
niemieckimi firmami, a konkretnie ich
know-how. Tylko w pierwszej połowie
2016 chińskie fundusze inwestycyjne wy-
kupiły ponad 40 niemieckich spółek i po-
zyskały udziały w 6 kolejnych. Zdecydo-
wana większość z nich działa w branży
hi-tech lub IT. Ogółem chińskie inwestycje
w Niemczech w ciągu roku wzrosły ośmio-
krotnie i dziś osiągają 11,3 mld euro.

Zaślepieni decydenci

Tak intensywne działania niemal natych-
miast doprowadziły do ogłoszenia alarmu.
Symbolami chińskiej ekspansji stało się
wykupienie producenta robotów przemy-
słowych KUKA i pozyskanie przez Geely
tylnymi drzwiami udziałów Daimlera.
Berlin wprowadził wówczas ściślejszą kon-
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trolę zagranicznych inwestycji i podjął
próbę redefinicji swoich relacji z Pekinem.
Jest to proces trudny. Wprawdzie media
zastanawiały się, czy można już ogłosić
koniec niemiecko-chińskich relacji spe-
cjalnych, jednak Chińczycy umiejętnie
wykorzystują zdobytą przewagę. Ówczesny
minister gospodarki Sigmar Gabriel okre-
ślił rozmowy w Pekinie mianem „zapasów
z czterystukilowym gorylem”.

Zmiana nastrojów nad Renem jest po-
wolna, ale widoczna. W 2019 Związek
Niemieckiego Przemysłu, zrzeszający głow-
nie małe i średnie przedsiębiorstwa uznał
Chiny za jednocześnie szansę i zagrożenie,
i wezwał Berlin do silniejszej obrony in-
teresów niemieckich firm. Podobnie jak
w przypadku Rosji, tak w przypadku Chin
można mówić o zaślepieniu decydentów.
Chiny mogą być największym partnerem
handlowym Niemiec, w ubiegłym roku
wzajemne obroty handlowe osiągnęły bli-
sko 246 mld euro, jednak pozostają daleko
w tyle za Grupą Wyszehradzką liczoną
jako całość (334 mld euro). Biorąc pod
uwagę liczbę ludności, Chiny wypadają
jeszcze bardziej blado w porównaniu
z partnerem handlowym Niemiec nr 2,
czyli Holandią. Obroty z Niderlandami
w 2021 wyniosły 205 mld euro. Jeśli do
towarów doliczymy usługi, odgrywające

we współczesnej gospodarce nie mniej
istotną rolę, jasnym się staje, że znaczenie
handlu z Chinami jest zawyżone.

Koalicyjny rząd socjaldemokratów, li-
berałów i zielonych zapowiadała bardziej
stanowcze podejście w stosunku do Chin.
Interesy gospodarcze miały zostać zrów-
noważone interesami bezpieczeństwa
i obroną praw człowieka. Faktycznie rząd
poczynił kilka radykalnych jak na Niemcy
kroków. W swojej pierwszej podróży do
Azji kanclerz Olaf Scholz pominął Chiny.
Co więcej, podczas pobytu w Tokio poparł
Japonię w sprzeciwie wobec „jednostron-
nych prób siłowej zmiany status quo na
Morzach Południowo- i Wschodniochiń-
skim”. Była to otwarta krytyka działań
Pekinu. Wkrótce potem Berlin nie prze-
dłużył gwarancji inwestycyjnych dla kon-
trowersyjnej fabryki Volkswagena w Sin-
ciangu.

Chiński filar niemieckiego biznesu

Wygodne przyzwyczajenia trudno zmienić.
Wspomniany już Herbert Diess w wy-
wiadzie dla tygodnika Spiegel ostrzegał
przed odwracaniem się od Chin. Jego
zdaniem taki krok pogłębiłby inflację i ne-
gatywnie wpłynął na wzrost gospodarczy,
zamożność i zatrudnienie w samych Nie-
mczech. Nie można odmówić racji tym
prognozom, jednak trwanie przy status
quo przynosi jeszcze gorsze perspektywy.
Jak zwraca uwagę brytyjska firma do-
radcza Enodo Economics, Chiny od lat
inwestują duże środki w branże, w których
Niemcy są liderami, a duża część ich kom-
petencji została zbudowana właśnie z nie-
miecką pomocą. W przemyśle motoryza-
cyjnym Chińczycy już przegonili swoich
niemieckich mistrzów pod względem wiel-
kości produkcji, a być może za jakiś czas
przegonią ich także pod względem jakości. 
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Niemieckiej branży motoryzacyjnej,
robotycznej czy chemicznej grozi los nie-
mieckiej fotowoltaiki. O niebezpieczeń-
stwie dalszego inwestowania w Chinach
i nadmiernej zależności od tamtejszego
rynku ostrzega już wpływowy dziennik
gospodarczy „Handelsblatt”. Do tego chiń-
scy konsumenci coraz chętniej sięgają po
krajowe marki, powoli, choć systematycz-
nie zmniejszając pole działania dla za-
granicznych koncernów.

Czemu zatem mimo oczywistego za-
grożenia koncerny uparcie trzymają się
dotychczasowych rozwiązań, a BASF,
Volkswagen i Mercedes planują inwestycje
liczone w miliardach euro? W dużym
uproszczeniu, biznes z Chinami był drugim
obok tanich surowców z Rosji filarem
niemieckiego sukcesu gospodarczego.
Przez dwie dekady Chiny wnosiły niskie
płace i koszty produkcji, zaś Niemcy –
techniczny know-how i owoce dziesięcio-
leci prac badawczo-rozwojowych. Powstała
synergia przynosząca krociowe zyski. Do
tego zagrożone są przede wszystkim małe
i średnie przedsiębiorstwa, wielkie kon-
cerny mogą zmienić poddostawców.

Według Diany Choylevej z Enodo Eco-
nomics w obliczu takich zmian niemiecki
biznes postanowił wycisnąć ile jeszcze się
da z chińskiego rynku. Takie paradoksalne
podejście mogło pozwolić utrzymać Eu-

ropę w roli czynnika równoważącego mię-
dzy Chinami a USA i wyciągnąć korzyści
z nowej sytuacji. Misterny plan posypał
się wraz z rosyjską napaścią na Ukrainę.
Zdaniem Marcela Disrusa z uniwersytetu
w Kilonii, mówiąc w dużym uproszczeniu,
możemy obserwować w czasie rzeczywis-
tym załamywanie się niemieckiego modelu
działania.

Kluczowy błąd Niemiec

O związkach niemieckiej gospodarki z wła-
dzą oraz wadach i zaletach tego systemu
obszernie pisał już na łamach Nowej Kon-
federacji Piotr Andrzejewski. Dlatego
w tym miejscu zajmiemy się jednym, za
to kluczowym błędem, jakie niemieckie
koncerny popełniły w swoich interesach
z Chinami. Japońskie i południowoko-
reańskie firmy już w drugiej połowie
pierwszej dekady obecnego stulecia przy-
jęły politykę „Chiny+1”. W praktyce ozna-
cza to, że na każdą inwestycję w Chinach
przypada druga w krajach Azji Płd.-Wsch.
lub Płd. Było to pokłosiem prowokowanych
przez Pekin antyjapońskich i antykoreań-
skich protestów i bojkotów konsumen-
ckich. 

Podobną politykę przyjęły tajwańskie
przedsiębiorstwa, chociaż powodem takiej
decyzji był przede wszystkim wzrost kosz-
tów w Chinach. Amerykańskie koncerny
zostały zmuszone do reorganizacji swoich
łańcuchów dostaw i modeli biznesowych
przez administrację Trumpa. Często zresz-
tą podążają za swoimi chińskimi poddos-
tawcami, którzy w celu ograniczenia kosz-
tów i uniknięcia ceł przenoszą produkcję
do Azji Płd.-Wsch. Z kolei firmy brytyjskie
i francuskie postawiły na dywersyfikację
rynków. Podejście to polega na wyko-
rzystaniu infrastruktury biznesowej i pro-
dukcyjnej chińskich kontrahentów do
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uzyskania dostępu do nowych projektów
i umów na nowych rynkach.

Niemieckie koncerny nie podejmowały
żadnych podobnych działań. Kubłem zim-
nej wody był wybuch pandemii, jednak
nawet wówczas podjęte kroki były nie-
mrawe. Gdy tuż po wprowadzeniu loc-
kdownu Szanghaju pod koniec marca br,
legenda niemieckiego i europejskiego biz-
nesu w Chinach, przewodniczący Euro-
pejskiej Izby Handlu w Chinach Jörg
Wuttke ostrzegał, że za kilka miesięcy
Niemcy boleśnie odczują tego skutki, było
już za późno. Zamknięcie na przeszło dwa

miesiące największego portu świata miało
katastrofalne skutki – w czerwcu po raz
pierwszy od kryzysu w 2008 niemiecki
import przerósł eksport.

Niemcy, a zwłaszcza niemiecka gos-
podarka stoją nie tylko w obliczu koniecz-
ności obrania nowego kursu. Konieczne
jest wymyślenie zupełnie nowego modelu
gospodarczego i pogodzenie się z końcem
odcinania kuponów od sukcesów lat 70.,
80. i 90. Im prędzej do tego dojdzie tym
lepiej. Nie tylko dla Niemiec, ale wszystkich
powiązanych z nimi gospodarek europej-
skich. 
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W oczach wielu ludzi upadek jednego re-
żimu socjalistycznego za drugim w póź-
nych latach osiemdziesiątych XX wieku
bezspornie dowiódł wyższości kapitalizmu
rynkowego. Niemniej jednak nastroje an-
tykapitalistyczne – czasem utajone, czasem
wyrażane otwarcie – nie tylko nadal utrzy-
mują się w niektórych kręgach, ale wręcz
uległy znacznemu rozpowszechnieniu
w następstwie kryzysu finansowego z 2008
roku. Antykapitalizm ponownie stał się
popularny w szczególności wśród inte-
lektualistów, czego przykładem jest cho-
ciażby uznanie, z jakim spotkała się w in-
teligenckich kręgach książka Thomasa
Piketty’ego Kapitał w XXI wieku. Lecz
antykapitalistyczne nastawienie intelek-
tualistów ma swoją długą tradycję.

„W istocie, antykapitalizm to najbar-
dziej rozpowszechnione i najczęściej prak-
tykowane przykazanie intelektualistów”,
jak ujął to historyk Alan S. Kahan. Thomas
Cushman wypowiada się w podobnym
tonie: „Antykapitalizm stał się pod pew-
nymi względami centralnym filarem świec-
kiej religii intelektualistów, habitusem

nowoczesnych krytycznych intelektualis-
tów jako grupy o określonym statusie”.

Nawet ci, którzy nie zgadzają się
z twierdzeniem, że większość intelektua-
listów to jawni antykapitaliści, będą chyba
skłonni przyznać, że krytyczne stanowisko
względem kapitalizmu jest w ich szeregach
szeroko rozpowszechnione – zarówno
wśród myślicieli lewicowych, jak i kon-
serwatywnych czy prawicowych. W istocie
tym, co często łączy ze sobą obie te grupy,
jest ich skłonność do popierania etatyz-
mu – przekonania, które mówi, że naj-
lepszym rozwiązaniem problemów spo-
łeczno-gospodarczych są interwencje pań-
stwa. Alain de Benoist, jeden z czołowych
i najbardziej płodnych intelektualnie
przedstawicieli francuskiego ruchu Nou-
velle Droite, czerpiącego inspirację z „re-
wolucji konserwatywnej”, jaka miała miejs-
ce w Niemczech w latach dwudziestych
XX wieku, stwierdził niedawno, że jego
„głównymi wrogami zawsze były kapita-
lizm w sensie ekonomicznym, liberalizm
w sensie filozoficznym i burżuazja w sensie
socjologicznym”.

rAiNer ZitelMANN
Doktor historii i socjologii oraz autor 26 książek. Wykładał historię na
Wolnym Uniwersytecie w Berlinie oraz pełnił funkcję kierownika
działu w wysokonakładowym niemieckim dzienniku „Die Welt”.
Niniejszy artykuł powstał w oparciu o Rozdział 10 z jego najnowszej
książki zatytułowanej Kapitalizm to nie problem – to rozwiązanie.

Intelektualiści nie są w stanie pojąć, dlaczego człowiek obdarzony „pod-
rzędnym intelektem”, który nie ukończył studiów i przeczytał jedynie uła-
mek tego, co oni, ostatecznie zarabia dużo więcej, mieszka w większym
domu i jeździ lepszym samochodem

Dlaczego intelektualiści 
nie znoszą kapitalizmu

https://wydawnictwofp.pl/ksiazki/kapitalizm-to-nie-problem/


Antykapitalizm przybiera różne
postaci. Po obu stronach spektrum poli-
tycznego objawia się on jako krytyka glo-
balizacji wymierzona przeciwko wolnemu
handlowi i jego rzekomo opartym na wy-
zysku praktykom, niwelowaniu różnic
kulturowych i domniemanej współodpo-
wiedzialności za pogrążanie Afryki w ubó-
stwie. Może też przybrać formę antyame-
rykanizmu – postrzegania Stanów Zjed-
noczonych jako uosabiających wszystkie
wartości bezdusznego światopoglądu, ja-
kim jest kapitalizm. W latach siedem-
dziesiątych antykapitalizm przeniknął
również do ruchu ekologicznego, który
obwinia kapitalizm za zmiany klimatyczne
i niszczenie środowiska naturalnego. Pod
koniec lat sześćdziesiątych i w latach sie-
demdziesiątych swój renesans przeżywał
marksizm. Od końca lat dziewięćdziesią-
tych coraz bardziej wypierała go ideologia
„alterglobalizmu”. Niemniej jednak an-
tykapitalizm konsekwentnie brał na cel
tego samego wroga i napędzały go te same
antyrynkowe resentymenty.

Nieumiejętność zrozumienia
spontanicznej ewolucji kapitalizmu

Wielu intelektualistów zwyczajnie nie po-
trafi pojąć natury kapitalizmu jako po-
rządku gospodarczego, który wyłania się
i ewoluuje w sposób spontaniczny. Inaczej
niż socjalizm, kapitalizm to nie tradycja
intelektualna narzucona rzeczywistości:
wolnorynkowy kapitalizm ewoluuje w du-
żej mierze spontanicznie, oddolnie, a nie
w konsekwencji odgórnych dekretów. Ka-
pitalizm, podobnie jak języki, wykształcił
się w wyniku oddolnych i niekontrolo-
wanych procesów. Esperanto, opracowane
w 1887 roku jako sztuczny język, istnieje
już od ponad 130 lat, a mimo to nie osiąg-
nęło globalnego sukcesu, jaki wróżyli mu

jego twórcy. Socjalizm, jako system wy-
myślony przez intelektualistów, ma pewne
cechy charakterystyczne sztucznego języka. 

Nic dziwnego, że wielu dwudziesto-
wiecznych intelektualistów uważało mar-
ksizm za przekonujący i że nie inaczej
jest w wieku XXI – co pokazuje chociażby
odrodzenie marksizmu, które zbiegło się
w czasie z dwusetną rocznicą urodzin Ka-
rola Marksa. Wszak była to teoria, która
zrodziła się właśnie w głowach intelek-
tualistów, a po upakowaniu ją wewnątrz
skomplikowanych systemów należało ją

obwieścić „masom” (przede wszystkim
robotnikom) w drodze nieustannej rewo-
lucyjnej agitacji i propagandy. Kiedy wła-
dzę przejmie potrafiąca objąć tę teorię
umysłem elita, weźmie ona na siebie za-
danie wdrożenia jej wskazań w świecie
realnym poprzez niszczenie istniejących,
powstałych w trybie organicznym porząd-
ków – w tym gospodarki rynkowej, a także
tradycji i norm społecznych – oraz poprzez
wprowadzanie w ich miejsce „naukowego”
i racjonalnego systemu.

Kiedy zrozumiemy zasadniczą różnicę
między kapitalizmem jako porządkiem,
który wykształca się w sposób sponta-
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niczny, a socjalizmem jako konstruktem
czysto teoretycznym, powody, dla których
wielu intelektualistów czuje silniejszy
związek z tym drugim – w jakiejkolwiek
formie – stają się oczywiste. Wszak zaj-
mują się oni właśnie tworzeniem kon-
struktów myślowych i wykorzystywaniem
umiejętności językowych do ich kształto-
wania i komunikowania na piśmie oraz
poprzez porywające przemówienia. Po-
nieważ ich własny byt zależy od ich zdol-
ności myślenia oraz artykułowania racjo-
nalnych i spójnych (przynajmniej w mnie-
maniu intelektualistów) idei, czują większe
powinowactwo ze sztucznie zaprojekto-
wanym ładem gospodarczym niż z nie-
planowanym, spontanicznym rozwojem.
Wielu intelektualistom zupełnie obca jest
myśl, według której gospodarki mogą
funkcjonować lepiej bez państwowej in-
terwencji i odgórnego planowania.

Niektórzy antykapitalistycznie nasta-
wieni intelektualiści tworzą utopijne wizje
idealnych systemów społecznych, które
następnie porównują z rzeczywistością –
i nic dziwnego, że w zestawieniu z nimi
wypada ona blado. Ich utopie są zazwyczaj
skrajnie egalitarne, państwo dysponuje
rozległą władzą i niewiele jest w nich
miejsca na swobodne funkcjonowanie sił
rynkowych.

Aby zrozumieć, dlaczego tak wielu in-
telektualistów wyznaje antykapitalistyczne
poglądy, trzeba zdać sobie sprawę, że na-
leżą oni do elity, a w każdym razie do
wspólnoty, która tak siebie definiuje. Pod-
glebiem dla ich antykapitalizmu jest ich
uraza i niechęć wobec elity biznesu.
Wv tym sensie rywalizacja między tymi
dwiema grupami to po prostu walka róż-
nych elit o status we współczesnym spo-
łeczeństwie. Jeśli wyższe wykształcenie
nie gwarantuje intelektualistom wyższych
dochodów i bardziej uprzywilejowanej

pozycji społecznej, rynki pozwalające na
tę nierównowagę są z ich perspektywy
niesprawiedliwe. Życie w konkurencyjnym
systemie konsekwentnie przyznającym
najwyższe nagrody innym – systemie,
w którym nawet właściciele średniej wiel-
kości przedsiębiorstw osiągają wyższe do-
chody niż etatowy profesor filozofii, so-
cjologii, kulturoznawstwa czy historii sztu-
ki – prowadzi do ogólnego sceptycyzmu
wobec ładu gospodarczego opartego na
konkurencji.

W swojej bestsellerowej książce The
Rich and the Super-Rich [Bogaci i su-
perbogaci] amerykański socjolog Ferdi-
nand Lundberg dokonuje następujących,
wymownych obserwacji: „Jeśli chodzi
o ogólny amerykański typ przedsiębiorcy,
który dorobił się dzięki własnej pracy
i inicjatywie, dziś i w przeszłości, można
powiedzieć, że jest to zwykle ekstrawertyk,
nieczęsto oddający się rozmyślaniom. […]
Jest raczej niewykształcony i nieoczytany,
a jego poglądy na świat oraz rolę, jaką on
sam w nim odgrywa, są zasadniczo naiwne.
[…] Sama jego pozycja sprawia, że jest
wyobcowany”. Tym samym większość
„kapitalistów” z rankingu Fortune 500
można by określić mianem „nieobezna-
nych z kulturą wysoką”, a wielu z nich,
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jak twierdzi Lundberg, „nie zdołało nawet
ukończyć szkoły średniej”.

Pogarda bijąca z tego wyrażenia uka-
zuje, do jakiego stopnia intelektualiści
mają tendencję do ustanawiania własnych
standardów wartości oraz do uznawania
ich za absolutne. Lundberg ocenia innych
na podstawie ich wykształcenia i kapitału
kulturowego, uważa więc za głęboko nie-
sprawiedliwe, by niewykształceni i nie-
wykazujący zainteresowania kulturą wy-
soką, a mimo to odnoszący sukcesy przed-
siębiorcy gromadzili wielkie majątki, pod-
czas gdy dobrze wykształceni i oczytani
uczeni akademiccy muszą się zadowolić
stosunkowo niewielkimi dochodami. Nic
dziwnego, że świat wydaje mu się posta-
wiony do góry nogami. W końcu intelek-
tualiści czerpią poczucie wyższości z tego,
że są lepiej wykształceni, dysponują więk-
szą wiedzą i potrafią się składniej wyrażać. 

Fałszywe przekonanie o wyższości
wiedzy deklaratywnej

To zrozumiałe, że intelektualiści utożsa-
miają zdobywanie wiedzy z edukacją aka-
demicką i nauką z książek. Psychologia
używa terminu „wiedza jawna” (ang. ex-
plicit knowledge) na określenie wiedzy
nabywanej poprzez uczenie się świadome
czy też formalne. Istnieje jednak także
inny rodzaj wiedzy, zdobywanej w drodze
uczenia się niejawnego, mimowolnego;
wiedzy znacznie bardziej pierwotnej i częs-
to potężniejszej – chociaż wielu intelek-
tualistów nawet nie zdaje sobie sprawy
z jej istnienia. Jak pokazują badania, to
tę drogę do zdobywania wiedzy wybiera
większość przedsiębiorców.

Termin „wiedza niejawna” zastosował
urodzony na Węgrzech brytyjski filozof
Michael Polanyi, który w swojej książce
The Tacit Dimension [Nieuchwytny wy-

miar] (z 1966 roku) ukuł często cytowane
wyrażenie „zdarza się, że wiemy więcej,
niż jesteśmy w stanie powiedzieć”. Innymi
słowy, uczenie się niekoniecznie stanowi
wynik świadomego i systematycznego
zdobywania wiedzy, ale często jest efektem
nieuświadomionych procesów. Wcześniej
wagę tego zagadnienia podkreślał eko-
nomista i laureat Nagrody Nobla Friedrich
August von Hayek. Wiedzy niejawnej nie
da się udokumentować tak jak edukacji

formalnej, którą można potwierdzać i po-
równywać za pomocą świadectw i dyplo-
mów. W oczach intelektualisty przedsię-
biorca, który przypuszczalnie nie przeczytał
wielu książek i nie wykazał się talentem
akademickim, nie może równać się z dok-
torem mogącym pochwalić się listą pub-
likacji naukowych. Dlatego na Wikipedii –
platformie stworzonej i prowadzonej przez
intelektualistów – profesor z przeciętną
listą publikacji ma większe szanse na to,
iż ktoś uzna, że zasługuje na poświęcenie
mu wpisu, niż inwestor, który na rynku
nieruchomości zawiera transakcje warte
miliardy dolarów.
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Intelektualiści nie są w stanie pojąć,
dlaczego człowiek obdarzony „podrzędnym
intelektem”, który nie ukończył studiów
i przeczytał jedynie ułamek tego, co oni,
ostatecznie zarabia dużo więcej, mieszka
w większym domu i jeździ lepszym sa-
mochodem. Godzi to w ich poczucie „spra-
wiedliwości”, co z kolei potwierdza ich
przekonanie o wadliwości kapitalizmu
lub rynku, który należy „naprawić” za po-
mocą masowej redystrybucji. Pozbawiając
bogatych części ich „niezasłużonego bo-
gactwa”, intelektualiści czerpią pociechę
z tego, że nawet jeśli nie są w stanie cał-
kowicie obalić brutalnego systemu kapi-
talistycznego, mogą go przynajmniej do
pewnego stopnia „skorygować”.

W eseju z 1998 roku libertariański fi-
lozof Robert Nozick mierzy się z nastę-
pującym pytaniem: „Dlaczego intelektua-
liści odrzucają kapitalizm?”. Jego odpo-
wiedź opiera się na założeniu, że intelek-
tualiści czują się lepsi od innych. Od cza-
sów Platona i Arystotelesa przekonują
nas oni, że ich wkład w społeczeństwo
jest cenniejszy niż jakiejkolwiek innej

grupy. Skąd, pyta Nozick, bierze się to
poczucie wyższości?

I odpowiada – zaczyna się ono kształ-
tować w szkole, gdzie błyskotliwy intelekt
nagradzany jest pochwałami i dobrymi
ocenami. Zanim elokwentne dzieci za-
kończą okres edukacji formalnej, mają
już wpojone poczucie większej wartości
w porównaniu z mniej uzdolnionymi in-
telektualnie rówieśnikami, co z kolei wzbu-
dza w nich oczekiwanie, że całe społe-
czeństwo będzie ich oceniać zgodnie z tymi
samymi normami. Gdy uświadamiają so-
bie, że gospodarka rynkowa nie ceni ich
umiejętności równie wysoko, co szkolni
nauczyciele, reagują frustracją i zawiścią,
a te podsycają niechęć do systemu kapi-
talistycznego jako takiego.

Propagowany przez intelektualistów
antykapitalizm zyskał taką siłę tylko dla-
tego, że elita biznesu jak dotąd nie była
w stanie wystosować zadowalającej inte-
lektualnie odpowiedzi. Intelektualiści
przychylni kapitalizmowi – ekonomiści
tacy jak Ludwig von Mises, Hayek czy
Milton Friedman, a także pisarze tacy jak
Ayn Rand – próbowali podjąć walkę,
której elita biznesu nie chce lub nie potrafi
prowadzić – czy to z braku odwagi, czy
elokwencji i drygu intelektualnego. Wśród
swych kolegów intelektualistów zwolennicy
kapitalizmu zawsze byli outsiderami.

Gloryfikowanie Józefa Stalina i Mao
Zedonga

Czołowi myśliciele XX wieku i zwolennicy
kapitalizmu nie darzyli się wzajemnie
szczególną sympatią, z kolei w niektórych
intelektualnych kręgach dyktatorów po-
kroju Stalina i Mao wręcz gloryfikowano.
Mowa nie o wyrzutkach, nic nieznaczących
postaciach czy odszczepieńcach, ale
o członkach elity intelektualnej, którzy
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zaślepieni nienawiścią do kapitalizmu od-
dawali cześć jednym z najgorszych ma-
sowych morderców XX wieku. Francuscy
pisarze Henri Barbusse i Jean-Paul Sartre
to tylko dwa z licznych przykładów. Bar-
busse, którego powieść o I wojnie świa-
towej zatytułowana Ogień (z roku 1916)
została przetłumaczona na ponad sześć-
dziesiąt języków i zdobyła mu Nagrodę
Goncourtów, napisał pochlebczą biografię
Stalina, o którym mówił: „Jego życie to
seria zwycięstw nad szeregiem ogromnych
trudności. Od 1917 roku nie było ani jed-
nego roku, w którym nie dokonałby czegoś,
co każdemu innemu przyniosłoby wielką
sławę. To człowiek z żelaza. Imię, pod
którym jest znany, doskonale go oddaje –
słowo «Stalin» oznacza w języku rosyjskim
«stal»”.

W lipcowym numerze „Les Temps
modernes” z 1950 roku Sartre, dramaturg,
twórca egzystencjalizmu i jeden z czoło-
wych francuskich intelektualistów XX
wieku, zaprzeczał istnieniu sowieckich
gułagów. Po powrocie z podróży do Związ-
ku Sowieckiego w 1954 roku Sartre wy-
głosił absurdalne oświadczenie, że „w
ZSRR panuje całkowita swoboda krytyki”.
Nie umniejszyło to w żadnym razie uwiel-
bienia, jakimi darzyli samego Sartre’a
jego koledzy intelektualiści. To samo do-
tyczy Noama Chomsky’ego, jednego z czo-
łowych krytyków kapitalizmu w Stanach
Zjednoczonych, który twierdził, że masowe
morderstwa Pol Pota pochłonęły nie więcej
niż „kilka tysięcy” ofiar i że zostały rażąco
wyolbrzymione w ramach antykomunis-
tycznej kampanii propagandowej mediów
głównego nurtu. W telewizyjnej debacie
z Chomskym w 1971 roku francuski filozof
Michel Foucault, jeden z głównych przed-
stawicieli poststrukturalizmu i twórca
analizy dyskursu, w takich oto słowach
dał upust swojej wściekłości wobec kapi-

talistycznej elity: „Proletariat nie prowadzi
wojny przeciwko klasie rządzącej dlatego,
że uważa taką wojnę za sprawiedliwą.
Proletariat prowadzi wojnę przeciwko
klasie rządzącej, ponieważ po raz pierwszy
w historii chce władzę przejąć. Gdy pro-
letariat przejmie władzę, niewykluczone,
że posłuży się pełnią przemocy, dykta-
torską, a nawet krwawą władzą przeciwko
klasom, nad którymi zatriumfował. Nie
rozumiem, jakie zastrzeżenia można by
co do tego wysunąć”.

Tragicznym paradoksem jest, że inte-
lektualiści – zaczynający jako projektanci,
twórcy lub przynajmniej główni obrońcy
systemów antykapitalistycznych (w wielu
przypadkach okrutnych dyktatur) – zawsze
kończyli wśród ich ofiar. Wszędzie tam,
gdzie antykapitalizm dochodził do władzy,
niszczył nie tylko dobrobyt gospodarczy,
ale też polityczną i psychologiczną wol-
ność – dokładnie te warunki, w których
intelektualizm rozkwita. Tylko ślepa, bez-
refleksyjna nienawiść do kapitalizmu mog-
ła skłonić czołowego intelektualistę, jakim
był Lion Feuchtwanger – jeden z najbar-
dziej utytułowanych niemieckojęzycznych
pisarzy XX wieku – do zapisania poniż-
szych słów w swoim dzienniku z podróży
do Moskwy, opublikowanym w 1937 roku:
„Nareszcie można odetchnąć, zostawiwszy
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za sobą opresyjną atmosferę fałszywej
demokracji i obłudnego humanizmu i zna-
lazłszy się w ożywczym klimacie Związku
Radzieckiego. Tu nikt nie chowa się za
mistycznymi, pozbawionymi sensu ha-
słami; króluje trzeźwa etyka, doprawdy
more geometrico constructa, i to właśnie
ta etyka wyznacza plan, zgodnie z którym
budowany jest Związek”.

Czołowi intelektualiści, w tym Feuch-
twanger, Bertold Brecht, Barbusse, Sartre
i Chomsky, konsekwentnie zaprzeczają
po pierwsze zbrodniom popełnionym

w imię komunizmu, który w XX wieku
pochłonął około 100 milionów ofiar, a po
drugie cywilizacyjnym osiągnięciom ka-
pitalizmu – systemu, który bardziej przy-
czynił się do wyeliminowania ubóstwa
niż jakikolwiek inny porządek gospodarczy
w historii ludzkości.

tłumaczenie autorstwa Katarzyny
Jopek zaczerpnięte z książki „Kapitalizm
to nie problem – to rozwiązanie”, opra-
cowanie: Przemysław Hankus.
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„Więc naprzód pójdzie dobry pies / a po-
tem świnia albo osioł”. No tak, zaczynam
Herbertem, ale tak naprawdę piszę o udo-
mowieniu. Bo rzeczywiście najpierw był
pies, co najmniej 20 tysięcy lat temu,
a pewnie więcej: najstarsza czaszka, która
jest wyraźnie psia, a nie wilcza (inna bu-
dowa żuchwy, nozdrzy, inna wielkość zę-
bów), odkopana na bagnach Goyet ma
około 30 tysięcy lat i dowodzi, że ówcześni
mieszkańcy ziem dziś znanych jako Belgia
mieli wiele cierpliwości. 

Podrapać żbika za uchem

A potem już szły po kolei, dobry dzik
przemieniony w świnię siedem tysięcy lat
temu, dobra koza i owca, dobry tur i gęś
gęgawa, dobre guanako, które przemieniło
się w lamę, a nawet, mimo że wiem, jak
sporne są opinie w tej sprawie – dobry
żbik, co przemienił się w kota. Tak, wiem,
szły na drapanie za uchem i leżenie z wy-
ciągniętymi ufnie łapami przy ogniu, ale
i pod nóż. Nie jest to jednak felieton we-
gański, lecz etologiczny, napiszę więc

tylko, że proces udamawiania jest do dziś
fascynujący i trudny do powtórzenia
z oczywistego powodu: brak nam per-
spektywy czasowej. Jak się ocenia, selek-
cjonowanie najłagodniejszych osobników
i ich krzyżowanie ze sobą w taki sposób,
żeby osiągnąć powtarzalny w kolejnych
pokoleniach wynik, wymaga pracy rozło-
żonej na kilkaset pokoleń. Zwykle trudno
o tak długi czas, owszem, ameba dzieli
się co 48 godzin, ale też w jej przypadku
niełatwo zaobserwować postępy w pracy
hodowcy. 

Czasem zdarzają się, co prawda, suk-
cesy: jeden z kanadyjskich instytutów
biologii eksperymentalnej pracuje nad
trwałym udomowieniem wydry (bo nie
trzeba chyba dodawać, że sukces Jana
Chryzostoma Paska niemal się nie liczy,
chodzi o oswojenie nie osobnika, lecz ga-
tunku), ktoś w Chile pracuje podobno
nad nietoperzami, a docent Dmitrij Bie-
liajew z Instytutu Genetyki i Cytologii
w Nowosybirsku, choć wiem, że brzmi to
jak kolejny dowcip o radzieckim naukow-
cu, chlubił się pod koniec lat 80., że już

WOjciech StANiSłAWSKi
Doktor historii, publicysta

Gada się w Polsce w kółko o hejcie, o głębi podziałów, o zjawiskach, które
kojarzą nam się z wyszczerzonymi kłami i pazurami orającymi ziemię –
a ja wam powiadam: udomowienie, przysłowiowe jedzenie z ręki jest
o krok

Naprzód pies. Nie, naprzód Wilq



po 12-14 pokoleniach jego zespół osiągnął
znaczne postępy w udamawianiu sreb-
rnego lisa syberyjskiego. Młode były wy-
raźnie ufniejsze, często pozwalały się głas-
kać, zaczęły wykształcać odruch merdania
ogonem na znak zadowolenia, a także, co
równie rozczulające, jak mierzalne (a to
ważne dla naukowca!) – zaczęły im opadać
uszy. I całe szczęście – w połowie lat 90.,
w trakcie postsowieckiej zapaści, okazało
się, że program badawczy i Instytut można
uratować jedynie sprzedając małe, słodkie
liski Amerykanom.

Benzyna tanieje i będzie tanieć!

Z reguły jednak procesy domestykacji po-
zostają dla nas zagadką i dlatego ucieszyła
mnie możliwość przyjrzenia się temu zja-
wisku na materiale badawczym łatwiej
dostępnym niż chilijskie nietoperze: myślę
mianowicie o polskich mediach. Gada się
w kółko o hejcie, o nienawiści i głębi po-
działów, zjawiskach, które kojarzą nam
się z wyszczerzonymi kłami i pazurami
orającymi ziemię – a ja wam powiadam:
udomowienie, przysłowiowe jedzenie z ręki
jest o krok. 

Malowniczy tego przykład podał oneg-
daj prof. Antoni Dudek, pokazując pod
koniec lipca na swym Facebooku rozkła-
dówkę „Gazety Polskiej”. Jest to rzeczy-
wiście widok niezapomniany, szczególnie
kiedy wspomnieć na buntownicze rodo-
wody członków redakcji. Na przykład
Piotr Lisiewicz, taki był chmurny i twardy,
zawsze podkreślający, że jest chłopakiem
z miasta, a może nawet z żylety, nie jakimś
tam ulubieńcem wychowawczyni, inteli-
gencką miękką fają, „nieprzytomny Li-
siewicz sobaczył kochał wył” – można by
nawet powiedzieć, skoro już sięgamy po
frazy Herberta, każda władza była dla
niego za miękka i zbyt się cackająca, twar-

do trzeba, twardo i konkretnie!, pokrzy-
kiwał publicysta – a dziś? „Benzyna tanieje
i nadal będzie tanieć”. „Zamówień jest
tyle, że węgla wystarczy”. „Polska awansuje
w rankingu bogactwa”. „Cukru nie za-
braknie”. Tylko cztery tytuły (na dwóch
sąsiadujących kolumnach) a ile ciepła,
ile spokoju: jak dobrze jest leżeć z łapami
ufnie wyciągniętymi przy ogniu! 

Udomowienie jest jednak fenomenem
ponadgatunkowym: do Arki Przymierza
obok guanako szedł zapewne wigoń, bark
w bark z turem postępował osioł afry-
kański. Piękny jest widok Piotra Lisiewicza
leżącego przy ogniu, ale równie piękny –
widok spoczywającego nieopodal serwisu
internetowego ASZdziennik. Kiedy Rafał
Madajczak zakładał ASZdziennik w roku
2011, był to prawdziwy polski „The Onion”,
tylko lepszy: czysty pure nonsens, destylat
Słonimskiego i Woody Allena, zmyślone
newsy cudownie podkręcające rzeczywis-
tość we wszystkich jej wymiarach i we
wszystkich kierunkach: dinozaury, króliki,
grawitacja, pani Jadzia i serwowane na
plaży mojito („modżajto”) kłębiły się, wy-
wijały koziołki i wybuchały śmiechem.
„Jest to wspaniała zabawa w oceanie mu-
sującej energii”, by zacytować innego niż
Herbert autora. 

A w trzy lata później, w październiku
2014, ASZdziennik przeszedł z blogowej
platformy Wordpress na platformę serwisu
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NaTemat.pl, założonego przez Tomasza
Lisa i zarządzanego przez spółkę Glob
360. I proszę, niech się schowa tarpan
udomowiony w konia! Na łamach ASZ-
dziennika nadal pojawiają się zacne pu-
renonsensy, smaczne parafrazy lifesty-
le’owych njusików z innych portali („Na-
rodziny filozofa? 30-latek po ekstrakcji
ósemek od 3 dni rozmyśla o śmierci i cier-
pieniu”). Ilekroć jednak niby-newsy trak-
tują o strefie publicznej, wiadomo, że
traktować będą tylko o jednym: o obleś-
nych polaczkach-hejterach, o chciwym
i lubieżnym klerze, o ministrach-debilach
i złodziejach grosza publicznego, figle zaś
zatrącające o wiarę, czy mowa o relikwiach,
czy o hostii, są tego rodzaju, że Wolter,
czytając je, przeżegnałby się ze zgrozą.
Czyli „Benzyna tanieje i będzie tanieć”,
tyle że od innego zleceniodawcy. 

Pal wroty, makaronie

ASZdziennik od początku był jednak szcze-
gólnym medium: częściowo zanonimizo-
wanym, nastawionym na humor serwisem
internetowym. Ale Facecje? Jestem tak
stary, że widziałem nie tylko statki sztur-
mowe w ogniu sunące ku ramionom Orio-
na, ale i Facecje, w których najnowszy
dialog Platona komentują na Facebooku
Fedon („Słabe”), Hippiasz Większy („SŁA-
BEEEEE”) i Kriton („Nieprzemyślane, ale
masz lajka na zachętę :P”), wydarzenie
Idy Marcowe ogarniają Gajusz Kasjusz
i Marek Brutus, z tym że Gajusz Kasjusz
nie bardzo, Franciszek Ksawery Branicki
zwraca się do goszczącego w Warszawie
Casanovy z ciepłym apelem „Pal wroty,
makaronie” i te najdoskonalsze chyba,
z komentarzami do zdjęcia z imprezy
pierwszorozbiorowej, z futrem na klacie
Tadzia Rejtana na pierwszym planie.
Wspaniała zabawa, ocean musującej ener-

gii, z głęboką, nieprawdaż, nostalgią patrzę
na swoje ówczesne reposty pełne zachwytu. 

Tak, 2013 to był dobry rok, z tym, że
dość odległy. Dziś Facecje, w nienagannych
kolorach organizacyjnych (tło w barwach
ukraińskich plus pridemonthowa aureolka
w czerwcu) żartują sobie z inflacji i dro-
giego cukru, z kurdupla Kaczyńskiego,
który jęczy, że młodzież jest pod wpływem
smartfonów, z koszmarnego księdza Dę-
bskiego i z awantury o „idiotów” Tokar-
czuk. Śmieszne jest to wszystko ogromnie,
oczywiście, ale takie bardziej niczym opol-
ska noc kabaretowa; i równie przewidy-
walne. 

Zostawmy jednak Facecje, ten czuły
sejsmograf Warszawy, i zwróćmy się na
chwilę ku fenomenowi, który wyrósł ni-
czym morderczy bluszcz na pustyni, ni-
czym zebra z Bronxu: ku cyklowi komi-
ksowemu „Wilq superbohater” autorstwa
braci Tomasza i Bartosza Minkiewiczów. 

Ani centymetra kija

Kto zna, nie trzeba mówić, kto nie zna –
mówić byłoby daremnie, tylko więc z re-
dakcyjnego obowiązku notuję encyklo-
pedyczne „parafraza komiksów o super-
bohaterze, wydawana nakładem BM Vi-
sion, akcja toczy się w Opolu a bohaterowie
walczą ze skrytymi mocami”, by dać upust
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bezbrzeżnemu zachwytowi: o, Wilq! O,
kaskady fantazji! O, świecie jamników,
gołębi, potworów i komisarzy, niezliczonej
ilości szczegółów na drugim planie, wy-
szukiwanych podczas trzeciej, piątej, siód-
mej lektury! O, frazy AlcMana! O, Słaby
Wielbłądzie! Wilq, by zwierzyć się na
chwilę ze spraw prywatnych, stał się pierw-
szą zakazaną lekturą moich dzieci, które
wzgardziwszy „Pamiętnikami Fanny Hill”,
„Aniołami Piekieł” Huntera S. Thompsona,
a nawet „Będzie gorzej” Jana Pelca racz-
kowały z narażeniem życia na najwyższe
półki regału, by znaleźć tam ukryte przeze
mnie najnowsze komiksy i pławić się w –
jak ujmuje to nota o Wilqu w Wikipedii –
„języku pełnym wymyślnych wulgaryz-
mów”. 

Wulgaryzmy są znakomite, ja jednak
nie mogłem się doczekać kolejnych wy-
dawanych co kilka/naście miesięcy ze-
szytów z innego powodu: komiksy te, nie
mając w sobie nic z dziaderstwa, korwi-
nizmu, ani centymetra kija, który tak bo-
leśnie tkwi w różnych jamach ciała pra-
wicowych publicystów – kompletnie nie
przejmowały się żadną poprawnością.
I jechały, jak to się mawia, po wszystkich
równo: po psach, czworonożnych i mun-
durowych, po karkach (kto pamięta czy-
telnię-siłownię w piwnicy domu Mikołaja,
na zawsze będzie razem ze mną padał na
twarz przez Minkiewiczami), po studen-

tach, po wrażliwych blogerkach, po ty-
godnikach emancypacyjnych dla młodych
kobiet wydawanych przez wielki koncern
prasowy, po górnikach, po egzaltowanych
entuzjastkach kultury wysokiej, po ba-
chorach i bombelkach, oraz po Karotino –
marchewkowym pederaście. Tak było.
Były to oczywiście żarty brutalne, obraźliwe
i absolutnie po bandzie. Czyli: wspaniałe
i wyzwalające. 

Tymczasem jednak Bartosz Minkiewicz
zaczął co tydzień zamieszczać satyryczne
rysunki na łamach „Tygodnika Powszech-
nego”. Można się domyślić, co jest przed-
miotem żartów na łamach „Tygodnika
Powszechnego”. Przedmiotem żartów na
łamach „Tygodnika Powszechnego” jest
inflacja i drogi cukier, kurdupel Kaczyński,
który niszczy sądownictwo, a, i jeszcze
droga benzyna, drogie kredyty, zła tele-
wizja Kurskiego i tradycyjna polska niechęć
do uchodźców. 

Sikanie do herbaty

Są to oczywiście kwestie ważkie i niepo-
zbawione racji, w „Gazecie Wyborczej”
rysuje o tym pan Andrzej, w „Polityce”
pan Janek, a w „Tygodniku” pan Bartosz
i to się właśnie nazywa polifonia. Ale ja
nie o muzykologii, ja o etologii. Co bowiem
fascynujące to przemiana, jaka zaszła
w ostatnich kilku pokoleniach, to jest ze-
szytach, na łamach „Wilqa Superbohatera”.
Oto jak za dotknięciem trującego bluszczu
znikły z jego kolumn żarty o nawiedzonych
ekologach, o rowerzystach w tęczowych
frotkach, o wegańsko-pacyfistycznych
knajpach serwujących brunche, o całej
tej przezabawnej wielkomiejskiej kulturze
przekonanych o swej emancypacji, sfor-
matowanych wannabies. A marchewko-
wego pederasty Karotino to chyba w ogóle
nigdy w Wilqu nie było. 
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Są za to dowcipy o złych myśliwych,
o nudnych, roszczeniowych emerytach
(wiadomo, na kogo oni głosują), był cały
pakiet z uprowadzaniem księdza i pako-
waniem go do bagażnika (naprawdę, talent
Minkiewiczów do jazdy po bandzie błysnął
tu niczym Wisła pod Toruniem, doce-
niam!), a w najnowszym numerze 32
grupa bakterii obwołuje Chrystusa królem
szalki Petriego, też niezłe. Wszystko zmie-
rza we właściwym kierunku i nie zdziwił-
bym się, gdyby podczas najbliższych wy-
borów parlamentarnych Wilq, Entombet

i Doktor Wyspa zgodnie poparli na przy-
kład listę Szymona Hołowni. 

Jest to ewolucja co się zowie budująca,
która pokazuje, że specjaliści (zwłaszcza
ci z nowosybirskiego Instytutu Genetyki
i Cytologii) wiele jeszcze mogliby się nau-
czyć od redakcji „Tygodnika Powszech-
nego”. Bo, niestety, udomowionym lisom
w Stanach – jak skarży się w reportażu
PBS Amy Bassett z Canid Conservation
Center – ciągle zdarza się wskakiwać na
stół i sikać gospodarzom do herbaty. 
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Pod uwagę działaczom religijnym, 
politycznym i społecznym:

chrześcijańska myśl ekonomiczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

itd., itd.

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

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

jAN MichAł MAłeK
Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja

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

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

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

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

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

dialnym. 

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

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

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

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

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

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

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

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



„Nową Konfederację” tworzą

Stali Darczyńcy: Bartłomiej Kachniarz, Piotr Kubiak, Michał Macierzyński, Jerzy
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