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Egalitarny świat, jakim miał być Internet
i jego szybki koniec, przypomina opisy-
wane przez XIX-wiecznych socjologów
przemiany, jakie dokonywały się przez
setki czy tysiące lat w społeczeństwach
„w realu”. Ale w negatywie, w odwróconej
logice. Przejście od solidarności mecha-
nicznej społeczeństw pierwotnych do or-
ganicznej współczesnych, o którym pisał
Émile Durkheim, było ewolucją od ko-
lektywnej świadomości grup do zróżni-
cowania i indywidualizacji, które pozwoliły
na funkcjonowanie jednostek w bardziej
złożonym społeczeństwie. Internet ewo-
luuje odwrotnie – wytwarza kolektywną
istotę w pozornym zróżnicowaniu. Wcześ-
niej August Comte widział postęp jako
przejście społeczeństw przez kolejne etapy
rozwoju – od fazy teologicznej, przez me-
tafizyczną do pozytywistycznej, od tłu-
maczenia zjawisk przez pryzmat zmysłów
do analizy naukowej. Internet znów czyni
to odwrotnie – najpierw był narzędziem
dla nauki, dziś zarządza emocjami mi-
liardów.

Internet „zaczął się” jako hiperspe-
cjalistyczne narzędzie dla jajogłowych,
lecz szybko okazał się przydatnym narzę-
dziem wymiany myśli zróżnicowanych
grup osób. Ale początkowo nadał był sto-
sunkowo elitarny. W 2007 roku wraz
z pojawieniem się pierwszego iPhone’a
i upowszechnieniem taniego dostępu do
sieci, Internet stał się częścią naszego
życia na szeroką skalę. I zaczął en masse
w całym pozornym szumie przechodzić
ewolucję w stronę unifikacji: potrzeb,
emocji, aplikacji, zainteresowań. Dziś In-
ternetem sterują algorytmy, ustalające
priorytety monetyzacji treści. A aplikacje
upodabniają się do siebie, by zaoferować
to samo doświadczenie: rolki, shorty, fil-
miki na TikToku – to samo narzędzie,
ten sam cel. I żywią się naszymi danymi.
Bez nas żyć nie mogą, ale my bez nich też
już nie. I to one mają narzędzia, żeby nas
do siebie przywiązać, uzależnić, jeszcze
bardziej ugruntowane dzięki pandemii.
Ciągle aktualizowane i dopasowywane do
najnowszych trendów, które same wcześ-
niej wykreowały.

StaniSław MakSyMowiCz
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”, 
ekspert ds. socjologii medycyny

W lśniącej zbroi avatarów, ze sztuczną kawą na instastory, słuchając
wykładów coachów i skrolując niedbale występy tiktokowych księżniczek
oddajemy swą wolność na budowę zamków w Krzemowych Dolinach.
Nasza zbroja to w istocie płócienny worek, a dane – to dziesięcina
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Zresztą działanie algorytmów skiero-
wane jest ku lepszemu „zrozumieniu”
przez maszyny naszej pozycji na społecz-
no-kulturowej matrycy i zaproponowanie
zgodnie z jej kształtem gotowej oferty.
Dla eksperymentu zainstalowałem Tik-
Toka, choć jeszcze nie jestem jego bez-
pośrednia grupą docelową (a może tak
mi się tylko wydaje). Program zna mój
wiek (koło 40), płeć (mężczyzna), miejsce
zamieszkania (Polska) i kilka innych in-
formacji, które mu podajemy. Zasysa też
niewątpliwie informacje z różnych cias-
teczek nam przypisanych i pyta o zainte-
resowania. Do tego po obejrzeniu kilku
filmików, gdy tylko wykryje przystanek
przy jakiejś treści (w moim przypadku
głównie z niedowierzania), zapisuje to
jako część mojego algorytmu. W efekcie
mój stream to głównie ledwo ubrane panie
nadużywające kwasu hialuronowego, sa-
mochodowe i geekowe porady oraz okrut-
ne lipduby. Algorytm pragnie zaszuflad-
kować mnie w jakiejś z góry określonej
kategorii. Na razie kiepsko mu to idzie.
Ale już YouTube radzi sobie znacznie le-
piej, proponując mi filmy, które mogą
mnie zainteresować. Facebook natomiast
zadziwia mnie, niewątpliwie podsłuchując
prywatne rozmowy i proponując chirur-
gicznie dopasowane reklamy.

I co w tym złego? Gdzie tu utrata wol-
ności? Gdzie ta pańszczyzna? Masz za
darmo, to siedź cicho i korzystaj. Siedź,
pracuj, a wolny czas i zainteresowania
oddaj w ręce algorytmów, które na tym
zarobią miliardy dla swoich korporacji.
Nowe średniowiecze, w którym dziś żyje-
my, to również fałszywi prorocy, których
słuchamy. To zatrute treści serwowane
przez trolli, sterowanie demokratycznymi
mechanizmami i naszymi wyborami. I co-
raz mniej czasu na relacje twarzą w twarz.
Bo w ręce algorytmów oddajemy też to,

co nam najbliższe – rodzinę, miłość. Nasze
zhakowane umysły zaczynają myśleć tak,
jak chce tego algorytm. Małe dziecko pat-
rzące przez okno samochodu na ptaka
wykonuje gest uszczypnięcia, żeby go po-
większyć. Nastolatek słuchając kłótni ro-
dziców za drzwiami kompulsywnie skrol-
luje w nieskończoność TikToka i Insta-
gram. Przyjaciele przy stole w knajpie
aktualizują swoje profile, edytują zdjęcia
i układają idealną pianę z piwa na insta.
Dziennikarze i eksperci każdą chwilę po-
święcają na aktualizowanie tweetów. A Friz
z jego Ekipą wraz ze sztabem marketin-
gowców planują kolejne „spontaniczne”
filmy (już nie, bo ekipa się rozpadła).

Wszyscy oddają swoje dane, które w istocie
nie należą już do nich. Są elementem wy-
miany, ale nie ma od niej odwrotu. Masz
kawałek pola, ale oddajesz część plonów.
A twoje miejsce w tej strukturze jest do-
kładnie opisane i nie masz większych
szans na społeczny awans.

Wiem, brzmię jak dziaders. Boomer.
A może nawet marksista. Ale i ta tak
ujęta kategoria jest w istocie efektem sta-
rań algorytmów. To właśnie pokolenie,
które nie chce się poddać zhakowaniu,
powinno zostać w pierwszej kolejności
uciszone, wyśmiane memami, żeby nie
przeszkadzać w ekspansji. Prorocy Inter-
netu i ich wojska Sztucznej Inteligencji
natomiast szykują mechanizmy, by także
energię dziadersów wykorzystać do swoich
celów. Wszak ten tekst też przeczytasz
w Internecie.
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W nowym cyfrowym feudalizmie
wszyscy jesteśmy tylko pańszczyźnianymi
chłopami na łasce Big Techów. „Duże
platformy cyfrowe nie są po prostu wiel-
kimi graczami, ale restrukturyzują sam
cyfrowy kapitalizm, w którym stawką jest
nie tylko konkurencyjność, ale także to,
kto faktycznie kształtuje i jest właścicielem

naszej przyszłej cyfrowej jaźni” – mówi
w debacie „Digital feudalism: The Future
of Data Capitalism” (Feudalizm cyfrowy:
przyszłość kapitalizmu danych) Shoshana
Zuboff, naczelna dziaderka z Uniwersytetu
Harvarda. A może heretyczka, która prę-
dzej czy później spłonie na stosie zbudo-
wanym przez algorytmy? 
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Jakub Kamiński: Czy żyjemy w czasach
sprzyjających osamotnieniu?

Prof. Bogdan de Barbaro: Niechętnie
uogólniając, stwierdzę, że tak. Towarzyszą
nam „erzace” (substytuty). Na przykład
social media, zastępujące relacje. Nazwał-
bym to stanami kryptosamotności. Można
mieć poczucie, że się jest wśród ludzi, ale
to „bycie” jest wybrakowane, spłycone.
Ci, którzy nie chcą samotności, a zarazem
boją się więzi, mają tendencję do popa-
dania w kryptosamotność, a więc w stan,
który może sprawiać wrażenie, że ta osoba
jest towarzyska, ma wielu przyjaciół, mnó-
stwo znajomych, a jednak jest pozbawiona
takich związków, które mają swoją głę-
bokość, niebanalną jakość. 

Jakie mechanizmy decydują o tym, że
wybieramy te substytuty?

Myślę, że często są to okoliczności, które
sprawiają, że te substytuty są same w sobie

cenne. Bo cenne są związki internetowe
dla tych, dla których kontakty bezpośred-
nie i głębokie są – z przyczyn osobowo-
ściowych – trudne czy wręcz niemożliwe.
W takich sytuacjach dobrze myślę o tych
substytutach. Ale szkoda by było, żeby ci,
którzy mogliby sobie pozwolić na budo-
wanie więzi niebanalnych, pozostawali
przy wersji komputerowej czy smartfo-
nowej.

Czym to może grozić?

Określiłbym to jako pewną formę spłasz-
czenia psychicznego. Nie wchodząc w głę-
bokie relacje, tracąc możliwość budowy
przyjaźni czy związków, będziemy płytsi.
Niektórzy będą czuć się z tym dobrze,
inni odnajdą w tym poczucie bezpieczeń-
stwa, bo świat wirtualny potrafi dostarczyć
iluzji posiadania pełnowartościowych więzi. 

Taka iluzja wydaje się szczególnie nie-
bezpieczna, bo relatywny komfort i sta-

BoGdan de BarBaro
profesor dr hab. nauk med., psychiatra, psychoterapeuta,
emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W latach 1993–2016 kierownik Zakładu Terapii Rodzin Katedry
Psychiatrii UJ. W latach 2016–2019 kierownik Katedry Psychiatrii
Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. 

Nie wchodząc w głębokie relacje, tracąc możliwość budowy przyjaźni czy
związków, będziemy płytsi. A świat wirtualny potrafi dostarczyć iluzji
posiadania pełnowartościowych więzi

wśród ludzi, a jednak sami. 
Grozi nam kryptosamotność

z prof. Bogdanem de Barbaro 
rozmawia Jakub kamiński



bilność pozbawiają impulsu do zmiany.
Czy czekają nas przypadki życiorysów,
które wypełnione będą nieuświado-
mioną samotnością?

Nie lubię przepowiadać przyszłości, bo
jestem do niej nastawiony pesymistycznie.
Boję się jednak tendencji, w której świat
cyfrowy zacznie wygrywać z rzeczywistym.
Mimo, że z tego pierwszego również płynie
bardzo dużo dobra, musimy nauczyć się
wyciągać z niego to co pozytywne, niwe-
lując negatywne skutki. Dotyczy to też
walki z traktowaniem Internetu jako prze-
strzeni do siania i rozpowszechniania nie-
nawiści, postprawdy, czy zwykłej głupoty. 

Wróćmy do samotności. Może błędem
jest a priori założenie, że bycie samo-
tnym oznacza życie w nieszczęściu?

Życie samotne może być rozwojowe. Py-
tanie, czy tę samotność umie się wypełnić,
np. wrażliwością na sztukę czy pytania
metafizyczne. Jakaś część człowieka po-
winna być samotna, choćby po to, by za-
chować wewnętrzną wolność i w jej ra-
mach realizować się w różnych obszarach.
Z drugiej strony „niesamotność” pozwala
nam na spełnianie wielu ważnych potrzeb;
bliskości, bezpieczeństwa, dawania i bra-

nia, potrzeb erotycznych, czy przyjaźni.
Najlepiej zatem zachować między samo-
tnością i jej brakiem dobrą proporcję.
Wierzę, że taka wewnętrzna, twórcza
uważność i dbanie o równowagę między
samotnością a niesamotnością pozwala
człowiekowi się rozwijać.

Jest jednak wiele osób, dla których
samotność stanowi przede wszystkim cier-
pienie. Może to wynikać z utraty kogoś
bliskiego albo choroby. Jako terapeuta
nie mógłbym wówczas zachęcać do po-
szukiwania w samotności siły twórczej.
Samo słowo „samotność” ma w sobie wy-
czuwalny wymiar określonego nastroju.
Gdy ktoś jest samotny, podświadomie ze-
stawiamy to z bolesnością tego stanu.

A czy wymienione przez pana potrzeby
można spełnić tylko dzięki „niesamot-
ności”?

Spełnienie części z tych potrzeb będzie
zależeć od tego, czy dana osoba ma w sobie
coś, co nazywam imperatywem rozwoju.
Mam na myśli wiarę i przekonanie danej
osoby, że na sensowność naszego życia
składa się także nasz rozwój wewnętrzny,
a także rozwój relacyjny, a więc pogłębienie
umiejętności bycia w relacjach z innymi.
Trudno będzie znaleźć alternatywę za-
spokajającą potrzebę bliskości, ale potrzebę
dawania już tak. Niektóre z nich są zatem
społecznie realizowalne.

Samotność wydaje się też być formą
pozostawania w bezpiecznej strefie.
Dlaczego unikamy bliskości? Dlatego,
że alternatywy są bardziej pociągające,
czy może z uwagi na strach przed nią? 

Lęk przed bliskością jest sytuacją znacznie
częstszą niż by się mogło wydawać. Zwykle
ma to swoje źródło w – nazwijmy to ogól-
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nie – trudach dzieciństwa. Bo jeśli ktoś
mając kilka lat zaznał odrzucenia albo
nie zaznał dość miłości, to tę ranę wnosi
w dorosłość i blokuje bezpieczny dostęp
do bliskości.

Można z tego wyciągnąć wniosek, że
trudno znaleźć alternatywę, która od-
powiadałaby na wszystkie potrzeby
związane z relacjami międzyludzkimi.

W ludzkim, niedoskonałym świecie nie
da się stworzyć czegoś, co odpowie na
wszystkie potrzeby. Bardziej wierzę w sens
drogi, niż samego celu. I to drogi krętej
i z potknięciami. Proszę sobie wyobrazić
człowieka, który jest całkowicie spełniony.
To straszna, a przynajmniej dziwna i po-
dejrzana wizja. No, bo co dalej?

Wejdźmy do świata idei. Częstym za-
rzutem kierowanym pod adresem li-
berałów światopoglądowych jest to,
że promowany przez nich indywidua-
lizm sprzyja alienacji jednostki. Zgadza
się pan z tym?

Owszem, w świecie liberalnym jest dużo
przestrzeni dla hedonizmu, konsumpcjo-
nizmu czy czasami wręcz nihilizmu, które
alienują człowieka. To wynika z zamiany
wolności w swawolę. Jednak do momentu,
gdy z wolnością idzie odpowiedzialność,
jest to piękna i służąca człowiekowi idea.
Zaletą liberalizmu jest jego zachęta do
ruchu, inicjatywy. Upodmiotowienie jed-

nostki stwarza jej dogodną przestrzeń do
samorealizacji. Kłopot w tym, że pono-
woczesny wzorzec everything goes jest
przyjemny (przynajmniej na krótką metę),

zaś wersja wolności sprzęgniętej z odpo-
wiedzialnością wymaga trudu. 
Z drugiej strony mamy tradycjonalis-
tów. Czy ich pragnienie powrotu do
rzeczywistości minionej jest jakąś od-
powiedzią na omawiane wyzwania?
Co jeśli powrotu do przeszłości nie
ma, a nawet może nie warto do niej
wracać?

W walce z tendencjami związanymi z sa-
motnością znaczącą rolę odgrywają cechy
osobowości, takie jak otwartość na dru-
giego człowieka, czy chęć współpracy. Lu-
dzi z tymi przymiotami znajdziemy wśród
różnych opcji światopoglądowych. Do-
strzegam jednak zagrożenie w strachu
przed Innym i innością, który zdarza się,
że tradycjonalizm podsyca.

Myślę, że światopogląd sprzyjający
najlepszemu podejściu do zjawiska sa-
motności we współczesnym świecie będzie
swoistym kolażem; umiejętnością czer-
pania pomysłów na rozwiązania z różnych
perspektyw. Światopogląd nie będzie więc
tu zmienną różnicującą.
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z przemianami w Chinach i ich polityce zagranicznej.
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Naukowcy o mózgu wiedzą coraz więcej
i chętnie się tą wiedzą dzielą, zwłaszcza
że świetnie się ona sprzedaje. Książki
o mózgu rozchodzą się w ostatnich latach
jak świeże bułeczki. Znajdziemy takie nie-
mal w każdym większym wydawnictwie.
Podcasty Andrew Hubermana biją rekordy
popularności, mają też swoje lokalne od-
powiedniki. Chcemy lepiej rozumieć, jak
działa nasze centrum dowodzenia, bo ma-
rzy nam się pełna kontrola nad wszystkim,
co się w nas dzieje. Tymczasem, szcze-
gólnie dzięki technologiom cyfrowym,
kontrolujemy się w coraz mniejszym stop-
niu. Pozwalamy, żeby naszym życiem rzą-
dziły interesy wielkich koncernów cyfro-
wych. Na sznurku, do którego udało się
nas uwiązać, chodzimy już nie tylko my,
ale też nasze dzieci, które patrzą i uczą
się życia od nas – wiecznie zapatrzonych
w ekrany; nasi niby-niecyfrowi rodzice,
tak podatni na manipulacje w internecie
i powtarzający kłamstwa i propagandę
wyczytane w krzykliwych leadach; nawet
nasi dziadkowie, którzy pragnąc jedynie

kontaktu z rodziną, mają smartfony i ciągle
wikłają się w jakieś oszustwa i wyłudzenia. 

Jak działa układ nagrody

Jasne – pracownicy gigantów technolo-
gicznych zgłębili wiedzę o tym, jak mani-
pulować naszymi mózgami w znacznie
większym stopniu niż my sami – ale nie
jesteśmy przecież bez szans. To, co już
wiemy, możemy wykorzystać w samoob-
ronie. Od wyników tej walki o kontrolę
nad samym sobą wiele zależy. Człowiek
wolny to człowiek zdolny do wpływania
na rzeczywistość, zdolny do przeciwsta-
wienia się złu. Człowiek zniewolony to
tylko maszynka do napędzania małych
zębatych kółek, które dają siłę najsilniej-
szym. 

A co wiemy?
Wiemy, jak działa układ nagrody (zbiór

struktur mózgowych związanych z moty-
wacją i kontrolą zachowania) i jak łatwo
nim manipulować za pomocą specjalnie
zaprogramowanych algorytmów sieci spo-

anna SzCzerBata
Członek zespołu „Nowej Konfederacji”

Trudno nam skupić myśli. Kiedy jesteśmy zestresowani czy przygnębieni,
sięgamy do wirtualnego świata. Pozwalamy, by rządziły nami interesy
koncernów cyfrowych. A jednak w grze z gigantami Big Tech nie jesteśmy
bez szans 

Gra w cyfrowy detoks. Jak bronić się przed
cyfrowym zniewoleniem 



łecznościowych, gier komputerowych czy
targetowanych reklam. To właśnie układ
nagrody, będąc jednocześnie motorem
napędowym naszego rozwoju, często staje
się współwinny uzależnieniom. A specja-
liści od modelowania algorytmów są nie-
stety prawdziwymi mistrzami warunko-
wania naszych zachowań przez tworzenie
nałogów. 

W skrócie: nasz mózg zachęca nas do
robienia rzeczy, które pomagają nam prze-
trwać i sprawiają nam przyjemność. W wa-
runkach pierwotnych to wszystko miało
sens. Kiedy nasi przodkowie widzieli zwie-
rzynę, czuli się zmotywowani, żeby ją
upolować, kiedy widzieli owoce na drzewie,
otrzymywali dawkę motywacji, żeby po
nie sięgnąć. Współcześnie mechanizm
podążania za nagrodą działa oczywiście
dokładnie tak jak u naszych przodków –
kiedy widzimy powiadomienie na Face-
booku (albo myślimy, że być może tam

na nas czeka) dążymy do tego, żeby je zo-
baczyć. O ile dawniej nagrodę otrzymy-
waliśmy raz na jakiś czas i musieliśmy
faktycznie dokonać jakiegoś wysiłku, żeby
np. zjeść smaczny i pożywny posiłek,
o tyle teraz setki przyjemności mamy na
wyciągnięcie ręki. Odcinek serialu – strzał
dopaminy, kubek lodów – strzał dopa-
miny, w tym samym czasie lajki na In-
stagramie – strzały dopaminy. I tak cała
przyjemność ulega inflacji. Po pierwsze
uzależniamy się od niej, a po drugie –
potrzebujemy jej coraz więcej, żeby w ogóle
coś poczuć. W skrajnych przypadkach nie
odczuwamy zupełnie nic w związku z ota-
czającym nas światem, a wystarczających
strzałów dopaminowych dostarcza nam
tylko kompulsywne produkowanie treści,
skrolowanie sieci społecznościowych
w oczekiwaniu na polubienia czy pogrą-
żenie się w rzeczywistości gry kompute-
rowej, skonstruowanej tak, żeby dostarczać
nam coraz więcej i więcej dopaminy. 

Wiemy, że korzystając z „darmowych”
aplikacji, w tym sklepów internetowych
i sieci społecznościowych, udostępniamy
w zamian nieskończoną ilość danych po-
magających jeszcze lepiej profilować od-
biorców (w tym oczywiście nas samych),
jeszcze skuteczniej zatrzymywać nas w in-
ternecie, na danym portalu, zachęcać do
kupienia kolejnych, niekoniecznie nie-
zbędnych nam produktów. 

Wielka gra przeciw cyfrowym
gigantom

Wiemy, że przez zaprzestanie korzystania
z wielu aplikacji moglibyśmy ograniczyć
dostarczanie ich właścicielom naszych
danych, ale nie robimy tego, bo wyżej ce-
nimy wygodę niż swoją prywatność. Mog-
libyśmy przestać pogrążać się w nałogach,
tracić mniej czasu i pieniędzy, ale nie ro-
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bimy tego, bo mniej obchodzą nas skutki
naszych działań niż dostarczanie sobie
chwilowych przyjemnych doznań. Jedną
ze znaczących cech nałogu jest fakt świa-
domego akceptowania jego negatywnych
konsekwencji. Z badań przeprowadzonych
na szczurach, ale też ze zwykłej obserwacji
osób uzależnionych wiemy, że potrzeba
otrzymania zastrzyku dopaminy jest sil-
niejsza niż obawa przed konsekwencjami,
a nawet bólem. Zwierzątka wiedzą, że
jeśli sięgną po środek uzależniający, zo-
staną porażone prądem – a mimo wszyst-
ko to robią. A my – wiedząc, że korzystanie
z szeregu aplikacji wiąże się z przekazy-
waniem danych, stratą czasu, stratą pie-
niędzy, pogrążaniem się w nałogu – i tak
to robimy. 

Wiemy, że możemy wiedzę cyfrowych
mistrzów warunkowania wykorzystać
„przeciwko nim”, a raczej dla własnej ko-
rzyści. Dlaczego by dla odmiany nie wziąć
udziału w innej grze? Słowem – dlaczego
nie zrobić użytku z założeń gamifikacji
dla wzmacniania zachowań pożądanych
przez nas, a nie przez cyfrowych gigantów?
Uwaga, za chwilę pojawi się zabawnie
brzmiąca nawałnica angielskich pojęć za-
czerpniętych od cyfrowych architektów.

Twórcy gier komputerowych rozpracowali
bowiem to wszystko dawno temu. Dali
nam tzw. „sense of epic purpose”, czyli
poczucie, że jesteśmy zaangażowani w coś
wspaniałego i ważnego. Nie jest to łatwe,
ale prawdziwym życiu też można taki
epicki cel sobie wyznaczyć. A później
można do niego dążyć, oczywiście skra-
cając „feedback loop” (czyli pętlę informacji
zwrotnej – oznacza to, że nasze wysiłki
są w jakiś sposób, i to często, weryfiko-
wane) i dając sobie „sense of progress”
(poczucie, że cały czas się poprawiamy
i realizacja naszych założeń idzie nam
coraz lepiej) poprzez strategię „baby steps”
(polegającą na wyznaczaniu sobie małych
celów, których realizacja daje nam satys-
fakcję i, oczywiście, strzały dopaminy).
Brzmi jak banał i jest banałem, ale nie
jest to banalne w realizacji. Każdy musi
bowiem włożyć we wdrożenie tych wska-
zówek sporo energii i znaleźć sposób,
który na niego zadziała.

Tresować – zamiast być tresowanym

Od czego zacząć? Najlepiej od cyfrowego
detoksu, który sam w sobie jest ciekawym
wyzwaniem. Zapewnia nie tylko oczysz-
czenie głowy z szumu informacyjnego
i wrażenie, że nagle na wszystko mamy
czas – ale też satysfakcję z kolejnych
godzin i dni bez smartfona, komputera
czy tabletu. Czas cyfrowego detoksu, na
przykład jedno- lub dwutygodniowego,
możemy poświęcić na zaplanowanie stra-
tegii programowania pożądanych przez
siebie nawyków i zachowań. Jaki cel sobie
wyznaczymy? Jak będziemy sprawdzać
jego realizację? Jakie nagrody przyznamy
sobie za skreślanie kolejnych punktów
z listy zadań? 

To oczywiście behawioralna tresura
i nie każdemu może się podobać zastoso-
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wanie jej na samym sobie, ale uświado-
mienie sobie, że i tak jej ulegamy, tylko
to nie my pociągamy za sznurki, pomaga
w podjęciu decyzji, że wolimy tresować
się sami niż być tresowani. 

I co? Przeczytali Państwo, pokiwali
głowami i uznali, że jasne – ale Państwa
to nie dotyczy, bo przecież co do zasady
sami Państwo decydują, co i kiedy robią,
a smartfona mają cały czas przy sobie, bo
tego wymaga Państwa praca/sytuacja ro-
dzinna? A ten cień niepokoju, który czai
się gdzieś z tyłu głowy zawsze, kiedy nie
możecie sięgnąć po telefon i sprawdzić,

co się dzieje, to tylko taki malutki cień
i nie trzeba się nim przejmować? A te
problemy ze skupieniem myśli i to, że
kiedy czują się Państwo zestresowani czy
przygnębieni, sięgają Państwo do wir-
tualnego świata – to tylko wynik prze-
męczenia? A te wszystkie paczki, które
cały czas przynoszą do Państwa kurierzy,
pełne są rzeczy Państwu niezbędnych?
Może i tak. A może powierzyli Państwo
znaczną część kontroli nad własnym ży-
ciem wielkim graczom, których interesów
nawet nie jesteście w stanie w pełni zro-
zumieć.
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Rozwój sztucznej inteligencji w ostatnich
latach nabrał bardzo dużego rozpędu.
O różnych sposobach wykorzystywania
AI mówi się nie tylko w sektorze cywil-
nym, ale także w służbach specjalnych,
wojsku – a także policji. „Robocop” to
co prawda fantastyka naukowa, ale sili-
konowi stróże prawa już teraz zaczynają
pełnić służbę. 

Krzemowy komisarz Alex na tropie 

Być może część czytelników kojarzy sym-
patycznego owczarka niemieckiego, ty-
tułowego bohatera serialu „Komisarz
Alex”, który towarzyszy policjantom w roz-
wiązywaniu trudnych spraw kryminalnych.
Dwudziesty pierwszy wiek sprawił, że
otworzyły się drzwi także dla krzemowych
odpowiedników Alexa. 

Prym wiedzie tutaj między innymi fir-
ma Boston Dynamics, niedawno wyku-
piona prez koreańskiego Hyundaia od ja-
pońskiego SoftBanku. Amerykańska spół-
ka pracuje nad kilkoma ciekawymi robo-
tami, robiącymi ogromne wrażenie – At-

lasem oraz Spotem. Ten ostatni, przypo-
minający psa krzemowy czworonóg w 2021
roku został zatrudniony w nowojorskiej
policji. Doprowadził przy tym do sporego
odzewu opinii publicznej, której niezbyt
spodobała się wizja patrolowania ulic
Wielkiego Jabłka przez metalowego stróża
prawa. NYPD ostatecznie wycofało się
pod naciskiem opinii publicznej z projektu
(na razie), ale nie jest to pierwsza taka
sytuacja. Ani ostatnia. Robo-psy od Boston
Dynamics pomagały w Singapurze nad
zachowywaniem dystansu społecznego
w czasie pandemii, pomagając ludzkim
stróżom prawa, a konkurencja Boston
Dynamics, Knightscope, wyprowadziła
już modele stróża prawa z serii K na kali-
fornijskie ulice. 

Rynek robotów w branży ochrony
i służbach będzie się prawdopodobnie
tylko zwiększał. Po zaprezentowaniu w Du-
baju robo-policjanta w 2017 roku, Zjed-
noczone Emiraty Arabskie zapowiedziały,
że roboty będą do 2030 roku stanowiły
dwadzieścia pięć procent wszystkich ofi-
cerów w służbie. 

Jan ŻerańSki
Z wykształcenia prawnik urodzony pod koniec lat 80, wykształcony
w Polsce, Niemczech oraz Japonii, z zamiłowania – między innymi –
publicysta wolny strzelec oraz transhumanista. Lubi fantastykę
naukową, dobrą kuchnię (zwłaszcza włoską, indyjską oraz libańską),
animację oraz futbol amerykański.

Zjednoczone Emiraty Arabskie zapowiedziały, że roboty będą do 2030 roku
stanowiły dwadzieścia pięć procent wszystkich oficerów w służbie. Robo-
psy pomagały w Singapurze nad zachowywaniem dystansu społecznego
w czasie pandemii. Czy to dobra tendencja?

Policyjne robo-psy na tropie. Społeczeństwo
pod nadzorem sztucznej inteligencji



Usieciowienie kolejnych aspektów
życia wraz ekspansją internetu rzeczy
oraz rozwojem narzędzi stosowanych
przez służby mundurowe doprowadzają
do powstania gigantycznych baz danych
o nas. Rozwój robotyki policyjnej budzi
poważne zastrzeżenia w zakresie prywat-
ności, o ile w dobie kamer monitoringu
działającego 24/7 jeszcze ona istnieje. 

W jaki sposób wykorzystywać można
zintegrowane systemy nadzoru – pokazują
Chiny, tworzące system zaufania społecz-
nego (social credit system), czy – w mięk-
kiej wersji – Korea Południowa, gdzie
w czasie pandemii zastanawiano się, jak
sieci neuronowe mogą pomóc w przewi-
dywaniu rozwoju pandemii Covid-19 oraz
jej przeciwdziałaniu. 

Krzemowy jasnowidz w akcji

W filmie science fiction „Raport mniej-
szości”, nakręconym na podstawie dys-
topijnego opowiadania Philipa K. Dicka,
z Tomem Cruisem w roli głównej, policja
wykorzystuje w pracy usługi jasnowidzów,
którzy przepowiadają pojawienie się zbrod-
ni i – zanim ta nastąpi – potencjalny
przestępca jest unieszkodliwiany. Jasno-
widze oczywiście nie istnieją, jednak po-
jawiła się już możliwość zbliżonego za-
stosowania sztucznej inteligencji w prze-
widywaniu występowania przestępstw.
Symbioza dużych baz danych, sztucznej
inteligencji oraz zaawansowanej analityki,
biometrii czy technologii rozpoznawania
twarzy w zakresie zwalczania przestęp-
czości jest już stosowana. Na lidera wy-
rastają kraje azjatyckie, przede wszystkim
Singapur, Chiny, Japonia, ale także Bra-
zylia. 

W czasie ostatnich lockdownów w ra-
mach polityki „zero Covid” świat obiegły
filmiki nagrane przez rezydentów Szan-

ghaju, którym z pomocą dronów chińska
policja przypominała o zachowaniu
w mieszkaniu spokoju. W ramach systemu
zaufania społecznego wykorzystywane
jest połączenie sztucznej inteligencji oraz
systemów rozpoznawania twarzy. Dane
pozyskane w ten sposób są wykorzysty-
wane między innymi przez policję do
przeciwdziałania przestępczości. 

Japonia przed olimpiadą zastanawiala
się nad technologią predykcyjną – jasno-
widzami krzemowymi. Algorytmy wyko-
rzystujące deep learning miałyby opierać
się – w zamierzeniu – na wykorzystywaniu
modeli matematycznych, zbieraniu in-
formacji na temat miejsca zdarzenia takich
jak pogoda, czas występowania przestęp-
stwa, czy warunki geograficzne. Przykła-
dowo, jeśli w Pruszkowie dochodziłoby
do serii włamań, przy wykorzystaniu
wszelkich dostępnych danych stworzonoby
prognozy, gdzie dojdzie do kolejnego wła-
mania i przez kogo. Władze prefektury
Kanagawa w Japonii, i tak już bezpiecznej,
idą z duchem czasu. Pomocne w tym celu
mogą być także wyniki analizy postów
umieszczonych w internecie, na przykład
na Facebooku. Zastosowanie podobnych
rozwiązań w Rio de Janeiro pozwoliło
uczynić miasto bezpieczniejszym. 
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Pracują też Amerykanie, którzy zma-
gają się obecnie z falą przestępstw. Jednym
z amerykaskich pomysłów na zmniejszenie
ich liczby jest lepsze wykorzystywanie
sztucznej inteligencji. Algorytmy mają
pomóc w wyznaczeniu miejsca występo-
wania przestępstwa. Te opracowane
w 2022 roku przez Uniwersytet Chicago
potrafią je przewidzieć, według ich twór-
ców, z tygodniowym wyprzedzeniem, po-
przez przeanalizowanie lat 2014-2016 pod
kątem konkretnych przestępstw. System
opiera się między innymi na stworzeniu
cyfrowej repliki miasta, dorzuceniu poli-
cyjnych danych, a następnie – na uczeniu
algorytmów na ich podstawie.

Twórcy systemu chicagowskiego za-
strzegają, że może rodzić on problemy
natury rasowej. Dotychczasowe prace wy-
kazały, że wykrywalność przestępczości
powodowanej w bogatszych dzielnicach
miasta doprowadziła do wzrostu aresz-
towań wśród czarnej mniejszości. Kwestie
rasowe muszą być brane pod uwagę w ta-
kich sytuacjach w krajach takich jak Ame-
ryka – obok kwestii prywatności oraz
przetwarzania danych zebranych przez
służby. Organizacje zajmujące się ochroną
praw człowieka alarmują już, że upo-
wszechnienie się korzystania ze sztucznej
inteligencji w ramach stosowania poli-
cyjnego nadzoru może skutkować podzia-
łami na tle rasowym oraz dyskryminacją
mniejszości. 

Ludzki nadzór natychmiast 

Postęp w zakresie robotyki, sztucznej in-
teligencji, zwłaszcza autonomizacji po-
dejmowania decyzji – wliczając w to de-
cyzję o użyciu siły przez robota-żołnierza,
czy robota-policjanta – każe w trybie pil-
nym zająć się zagadnieniem przechowy-
wania, dostępu oraz zakresu przetwarzania
danych. Jak długo policja oraz służby po-
winny gromadzić dane zebrane w czasie
patrolu robo-policjanta? Jak głęboko na-
leży monitorować internet przeciwdziałając
praniu brudnych pieniędzy przy pomocy
sztucznej inteligencji, czy terroryzmowi?

W jakiej sytuacji robo-policjant może
otworzyć ogień czy zastosować środki
przymusu bezpośredniego np. wobec tłu-
mu kibiców? Na wydziałach prawa, na
przykład Columbii, już trwa dyskusja na
podobne tematy. Być może potrzebna jest
także u nas. 
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Długotrwała i intelektualnie płodna dzia-
łalność Miltona Friedmana przyzwyczaiła
nas do postrzegania zmian w poziomie
cen jako skutku wyłącznie podaży pie-
niądza. Ten pogląd został utrwalony przez
publikacje najpierw Bundesbanku, a po-
tem Europejskiego Banku Centralnego.
Tymczasem, jak uczy historia gospodarcza
Stanów Zjednoczonych, inflacja z lat 60.
i 70. ubiegłego wieku była w wielkim
stopniu skutkiem nadmiernych wydatków
państwa – finansowania wojny w Wiet-
namie i programów pomocy społecznej
zwanych Great Society.

Na te czynniki będące wynikiem zmian
w polityce fiskalnej nałożyło się podwyż-
szenie cen ropy naftowej przez OPEC,
czyli wstrząsy od strony podaży, które
spowodowały gwałtowny wzrost kosztów
produkcji. Niemniej, jak wykazują F. Bian-
chi i L. Melosi, wstrząsy, które powodują
wzrost kosztów produkcji, mają tylko
przejściowy wpływ na poziom cen. Nato-
miast zmiany w zakresie i poziomie wy-
datków państwa mają na ogół wpływ dłu-
gotrwały. Z jednej strony „apetyt rośnie

w miarę jedzenia” – społeczeństwa ocze-
kują od polityków kolejnych form „po-
mocy” – z drugiej zaś te dodatkowe wy-
datki najczęściej są finansowane w drodze
zaciągania długu, a nie poprzez podwyżki
podatków. Tym sposobem szybko wzrasta
ogólny popyt i rodzą się czynniki infla-
cjogenne.

Walka z presją inflacyjną, która po-
wstaje na skutek ekspansywnej polityki
fiskalnej poprzez podwyżkę stóp procen-
towych jest trudna, albowiem, z jednej
strony taki krok powoduje zwiększenie
kosztów obsługi istniejącego zadłużenia
sektora publicznego, a z drugiej hamuje
tempo wzrostu gospodarczego. Tym spo-
sobem, szybko wzrasta względny poziom
zadłużenia, wartość długu w stosunku do
PKB. Im wyższy wskaźnik dług/PKB, tym
większa pokusa dla rządzących, żeby
zmniejszyć realny koszt obsługi zadłużenia
i jego realną absolutną wartość poprzez
wzrost poziomu cen (inflację).

To właśnie ta perspektywa jest głów-
nym motorem napędowym spirali infla-
cyjnej – podmioty gospodarcze „uciekają”

kaziMierz dadak
profesor ekonomii i finansów (Hollins University). Główne obszary
zainteresowań naukowych: europejska integracja gospodarcza,
makroekonomia porównawcza, polityka pieniężna, ekonomiczna
i polityczna transformacja Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 r.
oraz historia gospodarcza Polski

Grozi nam fiskalna stagflacja. Jedynym sposobem zwalczenia presji infla-
cyjnej jest obniżka całkowitego popytu. Osiągnięcie tego celu wymaga
poważnego zwiększenia poziomu bezrobocia, czyli recesji

nadmierne wydatki państwa pogłębiają
kryzys gospodarczy

https://www.kansascityfed.org/Jackson Hole/documents/9037/JH_Paper_Bianchi.pdf


od pieniądza (gotówki) i nabywają towary,
które są postrzegane jako te, których
realna wartość nie spadnie w wyniku spo-
dziewanego dalszego wzrostu cen. Tym
sposobem gwałtownie rośnie popyt na
kruszce i wszelkiego rodzaju „twarde” to-
wary, takie jak surowce i nieruchomości.
Wzrost cen tych towarów znajduje swe
odzwierciedlenie we wskaźnikach mie-
rzących inflację.

Ogólnie rzecz biorąc, w takich oko-
licznościach restrykcyjna polityka pie-
niężna (podnoszenie stóp procentowych)
przynosi efekty tylko na krótką metę. Wy-
ższe stopy procentowe powodują recesję
i spadek popytu ogólnego, a zatem spo-
wolnienie tempa wzrostu cen. Ale recesja
także powoduje wzrost względnego za-
dłużenia państwa (dług/PKB) i w dłuższym
okresie przeważa wspomniana obawa, że
rządzący uciekną się do najbardziej dla
nich bezbolesnego sposobu zmniejszenia
rzeczywistej wartości długu i kosztów jego
obsługi poprzez deprecjację pieniądza
(inflację).

Mówiąc wprost, użycie jedynie polityki
pieniężnej do walki ze wzrostem cen spo-
wodowanym nadmiernymi wydatkami
państwa skutkuje stagnacją gospodarczą
połączoną z inflacją, co Bianchi i Melosi
nazywają stagflacją fiskalną.

Pandemia i polityka fiskalna

Wybuch pandemii i spowodowane nią
kwarantanny obowiązujące w całych pań-
stwach spowodowały z jednej strony
ogromny wzrost wydatków państwa na
tarcze antykryzysowe i wynikający z tego
faktu wzrost zadłużenia sektora publicz-
nego, a z drugiej – niesłychany spadek
podaży dóbr i usług (spadek PKB), a co
za tym idzie – skok w poziomie względnego
zadłużenia państwa. 

W USA ekspansywna polityka fiskalna
została przedłużona przez obejmującą
rządy administrację Joe Bidena. Demo-
kraci, mając przewagę w obu izbach Kon-
gresu, uchwalili w 2021 r. ARPA (The
American Rescue Plan Act of 2021). L.
Summers przestrzegał przed inflacyjnymi
skutkami ARPA i jego przepowiednia
w pełni się ziściła. Tymczasem, winą za
wzrost cen obarczono Fed.

Bianchi i Melosi szacują, że gdyby
amerykański bank centralny zaczął pod-
wyższać stopy procentowe już w chwili,
gdy wystąpiły pierwsze objawy inflacji,
to wzrost cen byłby mniejszy zaledwie
o jeden punkt procentowy, natomiast
wzrost PKB byłby niższy aż o 3,4 punktu
procentowego. Tym samym, wzrost wskaź-
nika dług/PKB byłby jeszcze wyższy i na
dłuższą metę sytuacja byłaby jeszcze gorsza
niż ma to miejsce dziś.

W sumie restrykcyjna polityka pie-
niężna jest nieskuteczna w obliczu inflacji
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wywołanej nadmiernymi wydatkami pań-
stwa i rosnącego względnego zadłużenia
sektora publicznego. W USA inflacja z lat
60. i 70. ubiegłego wieku została pokonana
dzięki jednoczesnemu zastosowaniu res-
trykcyjnej polityki pieniężnej przez prezesa
Fed, P. Volckera, i ograniczeniu tempa
wzrostu wydatków rządowych przez obej-
mującą rządy administrację Ronalda Rea-
gana. Podobnie, przełamanie obecnej
presji inflacyjnej będzie możliwe dzięki
wspólnemu wysiłkowi rządu i banku cen-
tralnego.

Polityka fiskalna w USA i UE

Tymczasem w USA administracja J. Bi-
dena podejmuje kroki wręcz przeciwne.
Miesiąc temu Kongres uchwalił ustawę,
na mocy której w trakcie nadchodzącej
dekady zostaną wydane ogromne sumy
na „zielone” technologie, pomoc w dostępie
do ochrony zdrowia dla ubogich i inne
cele drogie demokratom. Programy te
mają być sfinansowane w drodze oszczęd-
ności w wydatkach rządowych, ale w prak-
tyce rzadko to ma miejsce. Wątpliwe jest
także osiągnięcie przez rząd wyższych do-
chodów poprzez uszczelnienie systemu
podatkowego.

Miesiąc temu prezydent Biden posta-
nowił spełnić swą wyborczą obietnicę
i umorzył pożyczki od rządu federalnego
(nawet do 20 tys. dolarów na osobę),
które Amerykanie zaciągnęli celem finan-
sowania studiów wyższych. Według wstęp-
nych szacunków to posunięcie ma przy-
nieść korzyści byłym studentom w wyso-
kości niemal 400 miliardów dolarów.
Znaczna część tych środków zapewne zo-
stanie wydana na bieżącą konsumpcję,
a więc zwiększy i tak niemałą presję in-
flacyjną.

Dla rynków finansowych i indywi-
dualnych podmiotów gospodarczych pod-
stawowe są oczekiwania tyczące się przy-
szłości. W tym zakresie nie jest łatwo
o optymizm, albowiem historia ostatnich
dekad wykazuje, że w USA obie partie
polityczne powiększają poziom zadłużenia.
Rozmiar wprowadzonej w życie przez re-
publikańską administrację Donalda Trum-
pa tarczy antykryzysowej w roku 2020
i spowodowany nią deficyt budżetowy
w wysokości 3,13 biliona dol., czyli 15,0%
PKB, nie miał precedensu od czasów II
wojny światowej. Deficyt w roku następ-
nym, 2,78 biliona dol. (12,1% PKB), też
w niemałym stopniu obciąża republikań-
skie konto. Zatem partia, która przez
długi czas stała na straży „fiskalnej po-
wściągliwości”, utraciła sporą część wia-
rygodności w tym zakresie.

W wyniku ogłoszenia programu Nex-
tGenerationEU (NGEU), w ramach któ-
rego mają być wydawane środki z Krajo-
wych Planów Odbudowy, sytuacja w UE
także uległa zasadniczej zmianie. Po raz
pierwszy w dziejach UE, Komisja Euro-
pejska zaciąga długi, a do tej pory po-
wszechnie uważano, że traktat z Maastricht
na to nie zezwala. W tej chwili nie jest
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jasne, czy NGEU i spowodowane nim za-
dłużanie UE jest jednorazowym, wyjąt-
kowym wydarzeniem, czy też otwiera dro-
gę do podejmowania dalszych tego typu
kroków, niemniej powstało zagrożenie,
że na ogromny poziom zadłużenia nie-
których państw, na przykład Grecji
i Włoch, zacznie nakładać się zadłużenie
w ramach UE. Fakt ten byłby kolejnym
czynnikiem rodzącym fiskalną stagflację.

Globalna nierównowaga

Inflacja jest wynikiem braku równowagi
pomiędzy całkowitym popytem i całkowitą
podażą. Ekspansywna polityka fiskalna
w USA napędza całkowity popyt w tej
największej gospodarce Zachodu i tym
samym w całym świecie. W obliczu obec-
nego kryzysu energetycznego inne potęgi
gospodarcze Zachodu, Wielka Brytania
i poszczególne państwa UE przygotowują
kolejne tarcze antykryzysowe, co zapewne
także przyczyni się do utrzymania się
ogólnoświatowej presji inflacyjnej.

Na te czynniki stymulujące wzrost po-
pytu nakłada się wstrząs od strony podaży
w postaci procesu deglobalizacji, który
jest wynikiem nowej zimnej wojny, tym
razem amerykańsko-chińskiej. Zakłócenia
w łańcuchach dostaw, pierwotnie spowo-
dowane pandemią, będą nadal występo-
wać, ale z powodów politycznych.

Wstrząsy od strony podaży, które przy-
czyniły się do pojawienia się presji infla-
cyjnych w latach 70. ubiegłego wieku,
miały charakter jednorazowy, natomiast
w obecnej dobie to zjawisko będzie mieć
charakter długotrwały, choć mniej dra-
matyczny. W sumie można oczekiwać
braku równowagi pomiędzy całkowitym
popytem i całkowitą podażą przynajmniej
w perspektywie kilku najbliższych lat

i niestety można mieć obawy, że istniejąca
w tej chwili presja inflacyjna nie zniknie.

Działalność banków centralnych

Biorąc pod uwagę groźbę pojawienia się
fiskalnej stagflacji, można z pewnym nie-
pokojem patrzyć na działalność banków
centralnych, które ulegają presji mediów
i polityków i szybko podnoszą stopy pro-
centowe. Do krajów anglosaskich na gwałt
dołącza strefa euro. Po lipcowej podwyżce
stopy refinansowej z 0,0 do 0,5% i depo-
zytowej z minus 0,5% do 0,0%, 8 września
EBC podniósł obie o 75 punktów bazowych
(0,75 punktu procentowego). 

Restrykcyjna polityka Fed wydaje się
nieuchronnie prowadzić do recesji, o czym
świadczy odwrócona krzywa rentowności
z amerykańskich obligacji rządowych.
Zwykle im dłuższy jest okres zapadalności
obligacji, tym wyższa jest ich stopa zwrotu,
natomiast czasami mamy do czynienia
z sytuacją odwrotną. W tej chwili (16 IX)
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stopa rentowności z obligacji 2-letnich
wynosi ok. 3,87%, zaś z 10-letnich – tylko
3,46%. Zatem różnica wynosi ponad 40
punktów bazowych: to bardzo duża roz-
piętość. Taki obrót spraw sygnalizuje re-
cesję.

Skoro obecny wzrost cen jest skutkiem
nadwyżki ogólnego popytu nad ogólną
podażą i nie ma perspektywy likwidacji
tej nierównowagi poprzez zwiększenie
podaży, jedynym sposobem zwalczenia
presji inflacyjnej jest obniżka całkowitego
popytu. Osiągnięcie tego celu wymaga
poważnego zwiększenia poziomu bezro-
bocia, czyli recesji. Biorąc pod uwagę wy-
niki pracy Bianchiego i Melosiego, recesja
przyniesie jedynie krótkotrwałe obniżenie
tempa wzrostu cen.

Nie wszystkie banki centralne przy-
stąpiły do tej antyinflacyjnej ofensywy.
Banki centralne Japonii i Chin wstrzymują
się od podnoszenia stóp procentowych.
Ostatnio Bank Ludowy Chin wręcz je nie-
znacznie obniżył. Zjawisko to nie dziwi,
ponieważ wzrost cen jest w tych krajach
niski, około 2,5% w skali rocznej.

To osiągnięcie jest wynikiem uniknięcia
skutków wojny rosyjsko-ukraińskiej. Ja-
ponia wcześniej zawarła wieloletnie kon-
trakty na dostawy gazu (LNG), natomiast
Chiny w ogóle nie biorą udziału w san-
kcjach nałożonych na Rosję i nadal kupują
tam nośniki energii z wielkimi zniżkami
w stosunku do cen rynkowych. Chiny
także nie cierpią z powodu deglobalizacji,
bo ich łańcuchy dostaw nie zależą od po-
stronnych krajów.

Ogólnie rzecz biorąc, zanosi się także
na „deglobalizację” w zakresie wzrostu
gospodarczego i inflacji. Zachód może
wpaść w fiskalną stagflację, zaś Daleki
Wschód, który nie likwiduje łańcuchów
dostaw skoncentrowanych w Chinach,
może jej uniknąć.

Prognozy dla Polski

Polska z własnej i nieprzymuszonej woli
postawiła się w sytuacji laboratorium,
w którym testuje się ideę Bianchiego i Me-
losiego. Od szeregu lat motorem rozwoju
gospodarczego były programy pomocy
społecznej, które napędzały spożycie.
Toteż w chwili wystąpienia zaburzeń od
strony podaży, presja inflacyjna ujawniła
się stosunkowo wcześnie. NBP rozpoczął
walkę z tym zagrożeniem także dużo
wcześniej niż Fed i EBC. Skutki tych po-
czynań, zgodnie z koncepcją fiskalnej
stagflacji są opłakane.

W II kwartale tego roku nastąpił spa-
dek PKB w stosunku do okresu poprzed-
niego. Rokowania są złe, ponieważ w lipcu
i sierpniu wskaźnik S&P Global PMI dla
przemysłu wyniósł, odpowiednio, 42,1
i 40,9 – wartość poniżej 50 sygnalizuje
spadek produkcji. Wysokość PMI w gra-
nicach 40 oznacza pojawienie się bardzo
ostrego kryzysu – w USA taki poziom za-
notowano tylko w czasie ogólnonarodo-
wych kwarantann spowodowanych pan-
demią.

Rynek nieruchomości także obrazuje
stan naszej gospodarki – w porównaniu
do tego samego okresu z roku 2021,
w pierwszych 7 miesiącach sprzedaż miesz-
kań spadła o 35%. Nieruchomości to jest
inwestycja postrzegana jako jedna z tych,
które chronią przed ujemnymi skutkami
inflacji, więc powinna panować hossa.

Natomiast w zakresie kontrolowania
inflacji – całkowita klęska. W żadnej więk-
szej europejskiej gospodarce ceny nie
wzrastają w tempie ponad 16% w skali
rocznej. Gorzej jest tylko w Czechach,
gdzie stopy procentowe są wyższe i gdzie
restryktywną politykę pieniężną zaczęto
stosować wcześniej. 
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Nieczęsto polityczna symbolika tak ściśle
współgra z konkretem układów interesów,
jak w tym przypadku. Wybierając się
z końcem sierpnia do Pragi, kanclerz nie-
miecki Olaf Scholz miał jasny cel: pokazać,
że po ciężkim nadszarpnięciu reputacji
swojego państwa podczas wojny rosyj-
sko-ukraińskiej, Berlin nie rezygnuje z roli
przywódczej w Unii Europejskiej. Że wy-
ciąga wnioski, tworzy nowe wizje, dosto-
sowuje się do zmieniających się realiów.
Wygłoszenie nowej niemieckiej wizji UE
akurat w Czechach miało być znakiem
dowartościowania rosnącej roli wschodniej
części Unii, jak również próby przekonania
jej do propozycji Berlina.

Wyszło jednak zupełnie inaczej. W swo-
jej praskiej mowie Scholz w zasadzie nie
wyszedł poza rytualny już kanon euroen-
tuzjastycznych postulatów (by nie powie-
dzieć: frazesów), dotyczących potrzeby
mocarstwowej i nowoczesnej Unii w dy-
namicznie zmieniającym się świecie. Je-
dynym istotnym novum były ukłony
w stronę Europy Środkowo-Wschodniej.
Ta ostatnia, reprezentowana w danej

chwili przez Czechy, odpowiedziała jednak
chłodno. Tamtejszy premier Petr Fiala
„z przyczyn technicznych” nie zdołał wy-
słuchać mowy Scholza, zdołał jednak chwi-
lę później zakwestionować jej główne ele-
menty, w szczególności propozycję od-
chodzenia od jednogłośności w decyzjach.
Trudno było też dostrzec oznaki entuz-
jazmu ze strony praskiej publiczności,
pozbawionej zresztą w końcu zapowia-
danej możliwości dyskusji po wystąpieniu.
Nie inaczej – przechodząc już z poziomu
symboli do politycznego „realu” – wyglą-
dała recepcja wizji Scholza w kolejnych
dniach w innych krajach regionu. Podob-
nie zresztą jak w innych częściach UE,
w tym w samych Niemczech. 

Trudno się temu dziwić. Dlaczego
wzmocniona wojną nad Dnieprem
wschodnia część UE miałaby teraz właśnie,
w dobie bezprecedensowego w ostatnich
dekadach osłabienia pozycji Berlina, za-
pałać entuzjazmem wobec niemieckich
wizji UE, zwłaszcza że nie zawierają one
niczego istotnie nowego? Jeśli kanclerz
Scholz liczył, że wystarczy tu kilka sym-

BartłoMieJ radzieJewSki
Dyrektor „Nowej Konfederacji”

Wystąpienie kanclerza Scholza w Pradze miało przyczynić się do odno-
wienia pozycji Niemiec w Europie i wzmocnienia Unii. Jednak jego efekt
jest i będzie raczej odwrotny od zamierzonego
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bolicznych gestów, to dostał od Czechów
jasną odpowiedź. Skądinąd zauważmy,
że Praga była tu pod każdym względem
mniejszym wyzwaniem niż – geopolitycz-
nie bardziej adekwatna z punktu widzenia
niemieckich celów – Warszawa. 

Porażka Scholza w Czechach odzwier-
ciedla dużo większy problem. Omawia-
liśmy tu jakiś czas temu kwestię narasta-
jącej próżni władzy w Europie. W wielkim
skrócie: po klęsce zarówno projektów fe-
deralistycznej ucieczki do przodu (à la
Macron), jak i swoistego kontynentalnego
dojutrkizmu (typu Merkel), w akompa-
niamencie różnic interesów i deficytów
potencjałów głównych graczy – brakuje
zarówno jasnej wizji przyszłości UE, jak
i mówców mogących ją wygłosić. Scholz
w Pradze tylko (perfekcyjnie zresztą) to
potwierdził. Jednak ważniejszy jest prze-
cież dalszy ciąg historii: próżnia wszak ze

swej natury domaga się wypełnienia. Osła-
bienie Niemiec i Francji z jednoczesnym
wzrostem znaczenia wschodniej i północ-
nej flanki NATO stwarza oczywistą szansę
na wzrost znaczenia Europy Środkowo-
Wschodniej i krajów skandynawskich.
Jednak brak im nie tylko potencjału i zdol-
ności koalicyjnych, ale też – co wyraźnie
potwierdza ostatnie pozycjonowanie się
w roli recenzentów, a nie konkurentów –
„woli mocy”. Jeśli tak będzie dalej, należy
oczekiwać dalszej ekspansji kompeten-
cyjnej cichych aktorów europejskiej sceny:
sędziowskiej międzynarodówki czy bru-
kselskiego establishmentu. 

Powyżej własnego potencjału, jak i wza-
jemnych sprzeczności interesów – trudno
wyskoczyć. Niemcy i Francja (jeśli w ogóle
są w stanie), wyraźnie potrzebują czasu
na wypracowanie nowych pomysłów przy-
wódczych. Pozbawione szerokiej legity-
macji grupy interesów – konsekwentnie
– zobaczą w tym szansę na dalszą eks-
pansję. Razem wzięte, czynniki te stwarzają
sytuację „okna możliwości” dla krajów
Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej,
o ile zdołałyby one szybko powściągnąć
swoje słabości i wykazać zdolność do efek-
tywnego konfliktu z rozpasanymi insty-
tucjami unijnymi oraz jednocześnie skłon-
ność do ugody z osłabionymi potęgami
zachodniej Europy.

Że kroki w tym kierunku zostaną w naj-
bliższym czasie podjęte – wydaje się
w świetle powyższej analizy sprawą jasną.
Czy będą wystarczająco dalekie – to jedna
z największych zagadek nieodległej przy-
szłości. 

22

THINKZINE, nr 09(147)/2022, wrzesień 2022 www.nowakonfederacja.pl

osłabienie niemiec i Francji

z jednoczesnym wzrostem

znaczenia wschodniej

i północnej flanki nato

stwarza oczywistą szansę na

wzrost znaczenia europy

Środkowo-wschodniej

i krajów skandynawskich

https://nowakonfederacja.pl/kryzys-przywodztwa-niemiec-i-francji-w-ue-nowa-perspektywa-dla-polski-i-jej-sasiadow/
https://nowakonfederacja.pl/kryzys-przywodztwa-niemiec-i-francji-w-ue-nowa-perspektywa-dla-polski-i-jej-sasiadow/
https://nowakonfederacja.pl/polska-w-nowej-unii-alternatywa-dla-polityki-europejskiej-pis-i-po-potrzebna-od-zaraz/
https://nowakonfederacja.pl/polska-w-nowej-unii-alternatywa-dla-polityki-europejskiej-pis-i-po-potrzebna-od-zaraz/


23

THINKZINE, nr 09(147)/2022, wrzesień 2022 www.nowakonfederacja.pl

Jeszcze w ubiegłym roku manipulacje do-
stawami gazu służyły podwyższeniu jego
cen. Miały pokazać Europie, a zwłaszcza
Niemcom, w jakim stopniu są uzależnieni
od rosyjskiego gazu. Teraz już wiemy, że
służyły również przygotowaniu agresyw-
nych działań wobec Ukrainy. Jednak reak-
cja Zachodu i UE – skoordynowana przez
USA akcja obejmująca pomoc militarną,
zajęcie rezerw walutowych Rosyjskiego
Banku Centralnego w wysokości ok. 300
mld USD i wprowadzenie sankcji ekono-
micznych – zaskoczyła Putina. 

Ryzyko Putina

Uderzenie w rosyjską gospodarkę miało
osłabić Rosję. Jednak na krótką metę po-
radziła sobie ona zaskakująco dobrze z ry-
zykiem kryzysu ekonomicznego. Po krót-
kim załamaniu rubel wzmocnił się do po-
ziomów sprzed wojny, a dochody z su-
rowców biją wszelkie rekordy. Między-
narodowa Agencja Energetyczna szacuje,
że w styczniu tego roku Rosja eksportowała
8 mln baryłek ropy dziennie, a w końcu

sierpnia – wciąż 7,4 mln. Wzrost cen zre-
kompensował lekki spadek eksportu, na-
wet przy uwzględnieniu wielkich rabatów,
które Rosja przyznaje swoim nowym kon-
trahentom spoza Europy. W związku z tym
np. „The Economist” szacuje, że rosyjski
bilans handlowy będzie miał w tym roku
rekordową nadwyżkę w wysokości 265
mld usd. Pozwala to na bieżąco finansować
rosyjskie wydatki na wojnę z Ukrainą.
Polityka embarga okazała się porażką,
ponieważ przynajmniej na razie Europa
ponosi większe koszty niż Rosja. Dlatego
pojawiły się propozycje zmiany podejścia. 

Surowce energetyczne są jednym
z frontów wojny, która kinetycznie toczy
się na Donbasie i Zaporożu. Politykę su-
rowcową i szantaż energetyczny Putin
traktuje jak operację wojskową na froncie.
Od kilku już dni rosyjski gaz nie płynie
gazociągiem Nord Stream 1. Formalnie
z powodów kłopotów technicznych, ale
nikt nie ma wątpliwości, że decyzja została
podjęta na najwyższym szczeblu politycz-
nym. Można zadać pytanie, dlaczego Putin
zakręcił kurek z gazem, a nie z ropą na-

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

Od kilku dni rosyjski gaz nie płynie już gazociągiem Nord Stream 1. Putin
liczy na kryzys w Europie i wycofanie wsparcia dla Ukrainy. Zachód płaci
za błędy, które popełnił na początku wojny

Putin atakuje europę. 
zakręca kurek z gazem

https://www.economist.com/leaders/2022/08/25/are-sanctions-working


ftową. Odpowiedź jest bardzo prosta: Eu-
ropa w krótkim horyzoncie nie ma fi-
zycznych możliwości zastąpienia importu
gazu z Rosji importem z innych kierunków.
Infrastruktura gazociągowa z Afryki Pół-
nocnej, ani produkcja gazu w Norwegii,
ani przedłużanie zdolności operacyjnych
złóż w Holandii, ani techniczne możliwości
importu gazu LNG nie dają szansy na za-
stąpienie gazu z Rosji. Dochody z eksportu
gazu nie są jednocześnie tak krytyczne
i wielkie dla Rosji jak z ropy naftowej.
Rosja podejmuje w ten sposób ogromne
ryzyko dlatego, że nie jest w stanie prze-
kierować dostaw gazu, które eksportuje
do Europy, na inne kierunki. Nie ma do
tego wystarczającej infrastruktury gazo-
ciągowej ani zbudowanych fabryk skra-
plania gazu do postaci LNG. Najnowsze
dane wskazują na to że Rosja przepala
w tak zwanych świecach ogromne ilości
gazu, który nie jest eksportowany do Europy. 

Dlaczego Putin rezygnuje z dochodów
z gazu i doprowadza do kolejnych pro-
blemów ekologicznych ryzykując jedno-
cześnie bardzo dużo? Prezydent Rosji
liczy na zdestabilizowanie gospodarek eu-
ropejskich i doprowadzenie do kryzysu
gospodarczego, a następnie społecznego
w Europie – i wycofanie wsparcia dla
wysiłku wojennego Ukrainy. Nawet naj-
większa waleczność Ukraińców bez wspar-
cia militarnego i finansowego Zachodu
nie wystarczy, by wytrzymać w konflikcie
zbrojnym z Rosją. Putin widać wyraźnie
uznał, że nadchodząca zima i wstrzymanie
dostaw gazu do Europy w krótkim terminie
daje mu największe szanse na zdestabili-
zowanie polityki europejskiej. Przez całą
Europę przechodzi fala potwornych pod-
wyżek cen energii elektrycznej i gazu. Po-
jawiają się już pierwsze protesty społeczne
skierowane przeciwko drożyźnie, a które
są ewidentnie w interesie Putina i Rosji.

Negatywnie odbija się tu stopień uzależ-
nienia gospodarki europejskiej, a przede
wszystkim niemieckiej od importu gazu
z Rosji. Państwa europejskie, w tym Nie-
mcy, nie pozostają jednak bezczynne
i wdrażają szerokie programy oszczęd-
nościowe, które mają zmniejszyć koszty,
a jednocześnie przygotować gospodarki
do przetrwania zimy. 

Nawiasem mówiąc, po raz pierwszy
w swojej współczesnej historii Europa
jest tak mocno uzależnienia od warunków
pogodowych. Mikołaj II mawiał, że Rosja
ma tylko dwóch sojuszników – armię
i flotę. Parafrazując to powiedzenie, można
stwierdzić, że Rosja w tej chwili liczy na
trzeciego sojusznika, czyli Generała Mroza,
który w tym roku, zgodnie z interesem
Rosji, powinien zaatakować Europę. Ostra
zima mocno pogłębi ewentualne kłopoty
gospodarcze Unii Europejskiej.

Konsekwencje błędów Zachodu

W ostatnich tygodniach Putin wiele razy
wysyłał sygnały, formalne i nieformalne,
o gotowości Rosji do rozmów w sprawie
zawieszenia broni. Widać, że Rosja w woj-
nie na Ukrainie znalazła się w impasie
i nie ma potencjału żeby przełamać ukra-
iński opór w ciągu kilku najbliższych mie-
sięcy. Narastający kryzys energetyczny
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ma zachęcić Zachód do poparcia zawie-
szenia broni i rozmów na temat pokoju.
Przecież upragniony pokój jest na wy-
ciągnięcie ręki, a kryzys energetyczny
i polityczne kłopoty dla europejskich przy-
wódców do zamknięcia w ciągu kilku ty-
godni. Wszystko to jest jednak zbyt czy-
telne. Rosja straciła swoją przewagę stra-
tegiczną, polegającą na nieustannym przy-
krywaniu swoich prawdziwych celów i asy-
metryczności działań. Nie ma wątpliwości,
że w wojnie surowcowej musi być jasny
wygrany i przegrany. Zaakceptowanie
propozycji Putina będzie oznaczało wy-
raźną porażkę Zachodu i jego przywódców,
a do tego jeszcze daleko. 

Zachód koryguje swoją politykę i pla-
nuje działania, które mają doprowadzić
do realnego spadku dochodów Rosji ze
sprzedaży surowców energetycznych. Dzi-
siaj największym i realnym ciosem w armię
rosyjską będzie doprowadzenie do spadku
dochodów Rosji z eksportu. Zachód na
początku wojny popełnił błędy, które teraz
mają swoje konsekwencje. Zastosował te
same metody embarga, które stosował
wobec takich krajów jak Wenezuela, czy
też Iran. Przy tak wielkiej pozycji Rosji
na światowych rynkach surowcowych oka-
zały się one nieskuteczne, ponieważ jest
zbyt wielu chętnych, by zastąpić Zachód.
Ale najważniejsze jest to, że nie docenił

zmian geopolitycznych i geoekonomicz-
nych, które nastąpiły ostatnio w świato-
wym układzie sił. Państwa Zachodu nie
są już czynnikiem zdecydowanie domi-
nującym. Są, owszem, najważniejszym,
ale tylko jednym z wielu elementów glo-
balnej polityki i ekonomii. Na przykład
kraje G7 jeszcze 30 lat temu odpowiadały
za 70% światowego PKB, a obecnie – za
45%. Tak zwana „reszta” ma już duży po-
tencjał ekonomiczny i niekoniecznie po-
dziela te same wartości co Zachód. Polityka
Zachodu musi być bardziej zniuansowana
i musi uwzględniać w swojej kalkulacji
interesy „stron trzecich”. 

Zastosować sankcje ekonomiczne

W ramach kolejnego etapu konfliktu Za-
chód nie wywiesza białej flagi, ale koryguje
swoją politykę i zamierza wprowadzić
ceny maksymalne na rosyjskie surowce.
Nie jest jednak pewne, czy będzie ona
skuteczna. Informacja o próbie wprowa-
dzenia przez kraje G7 ceny maksymalnej
na rosyjska ropę i jej pochodne dopro-
wadziła bezpośrednio do podjęcia przez
Putina decyzji o zakręceniu kurka gazo-
wego. Następnie szefowa Komisji Euro-
pejskiej zaproponowała wprowadzenie
ceny maksymalnej na rosyjski gaz. Eko-
nomiczna wojna na wyniszczenie weszła
w nową fazę. Nieformalna propozycja dla
Rosji polega na tym, że może ona sprze-
dawać swoje surowce nawet w Europie,
ale po ograniczonej cenie powyżej kosztów
wydobycia. 

Najbardziej skuteczne wobec Rosji są
sankcje technologiczne. Ich minusem jest
jednak to, że realnie są w stanie oddzia-
ływać dopiero w dłuższej perspektywie.
Rosja i Związek Sowiecki zawsze miały
z tym problem. W latach 80. XX wieku
Ronald Reagan wymusił embargo na eks-
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port rur gazociągowych i w efekcie tej
decyzji uniemożliwił większy eksport gazu
z ZSRR. Potężny Związek Sowiecki nie
był w stanie wyprodukować rur o odpo-
wiedniej jakości i przekroju. Długoter-
minowo zerwanie relacji z zachodnią tech-
nologią będzie miało dewastujący wpływ
na gospodarkę rosyjską. W międzyczasie
jednak toczy się krwawa wojna i obie
strony liczą na osłabienie przeciwnika
w ciągu kilku najbliższych miesięcy. 

Osobiście prognozuję, że Zachód prze-
trzyma najbliższą zimę, a światowe rynki
surowcowe w przyszłym roku ustabilizują
się na niższych poziomach cenowych niż
w bieżącym roku. Rosyjska wojna przy-
spieszy również dekarbonizację europej-
skiej gospodarki, doprowadzając do trwa-

łego spadku popytu na rosyjskie węglo-
wodory. Należy zakładać, że o ile nie wy-
stąpią dodatkowe czynniki, to szok po-
dażowy, który nastąpił w zakresie dostaw
węglowodorów w gospodarce światowej
w tym roku, przestanie oddziaływać z taką
mocą w przyszłym. Rynki poddadzą się
procesom dostosowawczym i ostatni lewar,
który Rosja posiada wobec państw Za-
chodu, nie będzie odgrywał już tak wielkiej
roli. Dlatego też, licząc na sojusznika
w postaci Generała Mroza, Putin atakuje
Europę w tej chwili odcięciem dostaw
gazu. Wie, że na dłuższą metę czas na
froncie ekonomicznym gra na jego nie-
korzyść – i eskaluje konflikt. Dokonuje
wielkiego gambitu i rzuca ostatnie odwody
na linię frontu. 
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Niemal na każdym kroku widać, również
u nas, że świat nam się zmienił, a do-
tychczasowa siła hegemoniczna, czyli –
od ponad dwóch stuleci – Zachód, rozu-
miany przede wszystkim jako Europa Za-
chodnia i USA, nie jest już jedynym i naj-
ważniejszym graczem na światowej scenie.
Coraz bardziej odczuwamy, chociaż nie
u nas, tektoniczną zmianę, czyli przesu-
wanie się ośrodka siły z Atlantyku na Pa-
cyfik, a wraz z tym narastającą rywalizację
dotychczasowej wszechmocnej potęgi,
czyli Stanów Zjednoczonych Ameryki
z szybko – dotychczas – rosnącym pre-
tendentem i rywalem, czyli Chińską Re-
publiką Ludową. Oba te procesy nie są
dla nas tu w Europie zbyt przyjemne, bo-
wiem przesuwają centrum uwagi w inny
region świata, a nas, jeśli nie będziemy
uważni i zapobiegliwi, mogą skazać na
peryferyzację, a nawet margines.

Jedno jest pewne: nie będzie już dalej
takiej Europy, jaką znamy, czyli mocarnej
i wielkomocarstwowej, a wielkim znakiem
zapytania jest to, czy w ogóle zostaniemy
w tej grze, która po rosyjskiej agresji na

Ukrainę coraz bardziej przybiera znamiona
nowej zimnej wojny. Znowu mamy ry-
walizację Wschodu i Zachodu, tylko z in-
nym głównym rozgrywającym po stronie
wschodniej, gdzie Moskwę zastąpił Pekin.
A nowa Wielka Gra toczy się już na dwóch
frontach – na terenie Ukrainy oraz na
Morzu Południowochińskim i wokół Taj-
wanu. Do nich wypadałoby dodać jeszcze
narastającą walkę o wpływy na światowym
Południu, a przede wszystkim konkurencję
w kosmosie i o wysokie technologie. To
jest treść wyłaniającej się „nowej zimnej
wojny”, której forma też będzie inna od
poprzedniej, bo tym razem ścierają się
naczynia dotychczas mocno gospodarczo
i handlowo połączone, czego nie można
było powiedzieć o byłym Związku So-
wieckim i USA.

Ameryka stawia na Chiny

By nie sięgać zbyt daleko wstecz – wia-
domo, kiedy i dlaczego obecni rywale się
do siebie zbliżyli. Trzeba zacząć od pa-
miętnych wizyt Henry’ego Kissingera,

BoGdan GóralCzyk
Polski politolog, sinolog, dyplomata, publicysta

„Nowa zimna wojna” będzie inna od poprzedniej. Chiny i USA to naczynia
mocno gospodarczo i handlowo połączone, w przeciwieństwie do Stanów
i ZSRR. Kiedy i dlaczego obecni rywale się do siebie zbliżyli?

tajwan – najwyższa stawka. Jak Stany
zbliżyły się do Chin i oddaliły od nich



a potem prezydenta Richarda Nixona
w całkowicie wówczas zamkniętych, au-
tarkicznych i izolowanych, ale za to „re-
wolucyjnych” Chinach. Nie ma wątpli-
wości – i raczej nie było ich od samego
początku – o co wówczas chodziło. Nie
zważając na wszelkie różnice i ideologiczną
odmienność połączono siły w jednym
„zbożnym” celu: osłabić, a nawet zniszczyć
Związek Sowiecki. 

Jak pisze wnikliwy biograf Kissingera,
Walter Isaacson: „Ich wspólny interes
opierał się głównie na niechęci do ZSRR”.
W tym celu odwrócono sojusze i stworzono
„strategiczny trójkąt”: USA – Chiny –
Związek Sowiecki z zawartą w nim prostą
logiką: dwóch na jednego. Kissinger był
dokonaną zmianą tak zaskoczony, że na-
tychmiast po otrzymaniu zaproszenia
i jeszcze przed udaniem się do Pekinu
oświadczył: „To najważniejsza wiadomość
dla amerykańskiego prezydenta od za-
kończenia drugiej wojny światowej”. A po
latach pisał w ważnym tomie „O Chinach”:
„Otwarcie się na Chiny dało szansę roz-
winięcia współpracy tam, gdzie interesy
były zbieżne, i zatarcia różnic tam, gdzie
istniały. W okresie zbliżenia się Chin ze
Stanami Zjednoczonymi groźba sowieckiej
napaści stała się siłą napędową procesu”.

Ta ostatnia była na tyle silna, że USA
poświęciły na tym ołtarzu dotychczaso-
wego sojusznika, czyli Tajwan, który po
pozbawianiu go amerykańskiego parasola
szybko stracił dotychczasową reprezentację
Chin w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.
Także w świetle tego, co dzieje się obecnie,
warto oddać głos Kissingerowi raz jeszcze,
gdy pisze: „Biorąc pod uwagę zbrojne
starcia poprzednich piętnastu lat, znaczące
było to, że Tajwan wymieniono jako jedyną
(podkr. H. K.) kwestię dzielącą Chiny
i Stany Zjednoczone – innymi słowy,
Wietnam nie stał na drodze do pojedna-

nia”. Jednakże senior amerykańskiej dy-
plomacji w innym miejscu dodaje, po
swoich osobistych rozmowach z Mao Ze-
dongiem, który odsunął „kwestię Tajwanu”
do rozwiązania przyszłym pokoleniom:
„Nie wolno jednak mylić modus vivendi
z trwałym stanem rzeczy. Żaden chiński
przywódca nigdy nie odstąpił od osta-
tecznego zjednoczenia i nie można ocze-
kiwać, że kiedykolwiek to zrobi”.

W podobne tony uderzył Zbigniew
Brzeziński, który z kolei był siłą sprawczą
po stronie amerykańskiej w procesie nor-
malizacji i nawiązania stosunków dyplo-
matycznych. On z kolei pisał w swych pa-
miętnikach „Cztery lata w Białym Domu”:
„Samo istnienie Związku Radzieckiego
było w tym kontekście (relacji z Pekinem –
B.G.) jedną z tych okoliczności, o których
«myśli się stale, ale nie mówi się nigdy»”.
Spoiwo było więc to samo – Związek So-
wiecki, ale podstawowy punkt sporny –
Tajwan – też. Ten pierwszy czynnik był
jednak na tyle istotny, że przed udaniem
się Brzezińskiego z kluczową misją do
Pekinu w maju 1978 r. został on upoważ-
niony przez prezydenta do przekazania
zgody na trzy warunki strony chińskiej
w sprawie normalizacji, czyli „zakończenia
oficjalnych stosunków z Tajwanem, wy-
cofania z Tajwanu całego personelu woj-
skowego i wszystkich instalacji militar-
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nych, oraz unieważnienia amerykańsko-
tajwańskiego układu obronnego (z 1954 r.)”. 

Usunięcie tych przeszkód – jak widać,
wszystkich dotyczących Tajwanu – po-
zwoliło na normalizację, ale uruchomiło
zarazem silne lobby protajwańskie, które
ostro zarzucało Brzezińskiemu i całej
ówczesnej administracji, że „sprzedała
sojusznika”. Efektem było przyjęcie
w kwietniu 1979 r. specjalnej Ustawy
o stosunkach z Tajwanem (Taiwan Re-
lations Act), a później, z uwagi na ówczes-
ną biedę i relatywną słabość Chin, jak też
ich głód amerykańskiej wiedzy i know
how, 17 sierpnia 1982 r. przyjęto jeszcze
tzw. trzeci komunikat (obok Komunikatu

szanghajskiego wieńczącego wizytę Nixona
i komunikatu z 15 grudnia 1972 r. o na-
wiązaniu stosunków dyplomatycznych),
który umożliwiał ponowne, ograniczone
dostawy amerykańskiego sprzętu wojsko-
wego na wyspę.

Tak narodził się syndrom, później na-
zwany i nazywany dziś „strategiczną am-
biwalencją”: Waszyngton oficjalnie współ-
pracował i robił interesy z Pekinem, a nie-
oficjalnie podtrzymywał stosunki z Tajpej.
Te „trzy komunikaty” stanowiły instytu-
cjonalną i formalnoprawną podstawę re-

lacji dwustronnych i poniekąd pozostają
takimi do dziś, chociaż już coraz częściej
słychać i widać, że są podważane, czy to
przez stronę amerykańską, czy nawet taj-
wańską, bo okoliczności ostatnio mocno
się zmieniły. Co prowadzi do coraz większej
pasji władze w Pekinie. 

Chiny rozczarowane Ameryką i pewne
siebie

Jak zwykle na Zachodzie, gdzie Chin nigdy
za bardzo nie rozumiano, a w XIX i XX
stuleciu lekceważono za wewnętrzny upa-
dek i osłabienie, nigdzie nie wzięto pod
uwagę faktu, że 1 stycznia 1979 r., do-
kładnie w tym samym dniu, kiedy znor-
malizowano stosunki z USA, władze w Pe-
kinie wydały – bardzo wówczas nagłoś-
nioną – „Odezwę do współrodaków na
Tajwanie”. Była to polityczno-medialna
salwa, która miał dowodzić, co jest
w oczach Pekinu najważniejsze: zjedno-
czenie z Tajwanem. Oczywiście, nie spot-
kała się z żadnym odzewem w Tajpej,
a świat zewnętrzny jej nie dostrzegł, trak-
tując ją jako jeszcze jeden przejaw chińskiej
propagandy czy polityki wewnętrznej
ChRL. 

Na kolejną „salwę” trzeba było pocze-
kać ponad dekadę. Na początku lat 90.
doszło wreszcie, na terenie neutralnym,
do bezpośrednich rozmów przedstawicieli
Chin i Tajwanu, pierwszych od podziału
w 1949 roku. Ostatecznie przyjęto wówczas
tzw. konsensus ‘92, na mocy którego –
prawdziwie po chińsku – ustalono, że „są
jedne Chiny, tylko inaczej traktowane po
obu stronach Cieśniny (Tajwańskiej)”.
Władzom w Pekinie wystarczyła tylko ta
pierwsza część: „Są jedne Chiny”.

Te drugie Chiny, formalnie zwane Re-
publiką Chińską na Tajwanie i będące
w sensie konstytucyjno-prawnym konty-
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nuacją reżimu Czang Kaj-szeka sprzed
1949 r., od końca 1988 r. zaczęły się de-
mokratyzować. W roku 2000 po raz pierw-
szy doszła tam do władzy opozycyjna De-
mokratyczna Partia Postępowa (DPP),
odsuwając rządzący dotąd stale i niepo-
dzielnie Kuomintang (KMT). Kiedy jednak
DPP i prezydent z jej nadania Chen Shui-
bian zaczął negować sens konsensusu ‘92,
a nawet mówić o „suwerenności”, Pekin
zareagował raz jeszcze i w marcu 2005 r.
przyjął specjalną ustawę antysecesyjną,
w ramach której zagwarantował sobie
możliwość „użycia wszelkich możliwych
sił” (w domyśle: z militarnymi włącznie)
w celu ewentualnego zastopowania takiego
procesu.

Początkowo nie musiał, bowiem
w 2008 r. do władzy powrócił KMT i jak
na nazwę – Partii Narodowej – przystało,
dumny z zauważalnych już osiągnięć Chin
kontynentalnych, natychmiast zgodził się
na bezprecedensowe zbliżenie po obu
stronach Cieśniny. Zerwano z dotychcza-
sową niemal pełną izolacją i podpisano
wówczas ponad 20 ważnych umów dwu-
stronnych w tym kluczową ECFA, tworzącą
poniekąd z obu organizmów naczynia po-

łączone w wymiarze gospodarczym i hand-
lowym. 

Kiedy jednak władze KMT chciały
pójść jeszcze o krok dalej i przyjąć uzu-
pełniającą do ECFA ustawę dotyczącą
znaków firmowych, praw własności, etc.
(CSSTA) zbuntowała się – po raz pierwszy
od 1949 r. – tajwańska młodzież i wiosną
2014 r. zademonstrowała tzw. ruch sło-
necznikowy, dowodzący, że mieszkańcy,
szczególnie młodzi, wyspy są zadowoleni
z demokratycznych zmian i wcale nie
chcą zbytniego podporządkowania się Pe-
kinowi czy też pokojowego zjednoczenia
forsowanego przez Chiny kontynentalne. 

Uruchomiony wówczas proces
w 2016 r. doprowadził DPP ponownie do
władzy, przy której zarówno ona, jak i jej
przedstawicielka, pani prezydent Tsai
Ing-wen pozostają do dziś. Oczywiście,
nadal kwestionując, a raczej ignorując
konsensus ’92 i całą ideę zbliżenia z Chi-
nami. Poprzedzał to jednak akt strzelisty,
albowiem w listopadzie 2005 r. na terenie
Singapuru doszło do pierwszego osobistego
spotkania „panów” Xi Jinpinga i prezy-
denta z ramienia KMT, Ma Ying-jeou. To
wtedy – co można obejrzeć na YouTube –
obaj przez blisko dwie minuty w milczeniu
ściskali sobie dłonie. W chińskiej cywili-
zacji, gdzie wszystko jest symbolem i zna-
kiem, przesłanie było proste: jesteśmy
razem.

Pekin już wcześniej miał jednak jeszcze
inne kłopoty, niż tylko poprzez oddalanie
się stale nabierającego własnej tożsamości
społeczeństwa Tajwanu. Co gorsza, poja-
wiły się rysy w stosunkach z USA. Pierwsze,
wielkie rozczarowanie przyszło podczas
pamiętnych wydarzeń na placu Tiananmen
wiosną 1989 roku. Z ujawnionych nie-
dawno dokumentów z wizyty specjalnych
wysłanników prezydenta George’a Busha
seniora do Pekinu tuż po tamtym przelewie
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krwi wynika, iż Deng Xiaoping, wydając
ostateczną zgodę na rozwiązanie siłowe,
kierował się przede wszystkim tym, iż
podejrzewał stronę amerykańską o to, co
się później przyjęło nazywać „kolorowymi
rewolucjami”, a więc – ignorując oddolną
presję – podejrzewał konspirację, mającą
na celu obalenie reżimu spod znaku KPCh. 

A potem, w krótkim odstępie czaso-
wym, przyszły jeszcze dwa wstrząsy, dobrze
udokumentowane niedawno w znakomi-
tym studium Rusha Doshiego, odpowie-
dzialnego w obecnej administracji za spra-
wy chińskie. Najpierw była to krótkotrwała
wojna w Kuwejcie na początku 1990 r.
kiedy to Amerykanie zastosowali na placu
boju nowoczesne technologie, dowodząc
tym samym w władzom i wojskowym
chińskim, jak bardzo przestarzały mają
sprzęt. Jednakże czynnikiem decydującym
był jednak rozpad Związku Sowieckiego,
z którym w „erze Gorbaczowa” Pekin po-
nownie się dość mocno zbliżył.

O tym rozpadzie napisano w Chinach
całe biblioteki. Szybko bowiem zrozumiano
nową sytuację władz ChRL i ich niebywałe
wyzwanie: jak zmienić wszystko, żeby
wszystko zostało po staremu, tzn. jak

utrzymać władzę, a przy tym nie podzielić
losu Gorbaczowa i ZSRR. Skorzystano,
nie bez wielkich wewnętrznych oporów,
z ogromnego doświadczonego, sędziwego
(miał już wtedy 88 lat) Deng Xiaopinga,
który – w przeciwieństwie do Borysa Jel-
cyna i Federacji Rosyjskiej – odrzucił
w imieniu Chin dwa pakiety forowane
wówczas przez „jedyne supermocarstwo”,
USA, a mianowicie: liberalną demokrację
(jako nieadekwatną do chińskiej spuścizny
cywilizacyjnej) oraz prorynkowy konsensus
z Waszyngtonu. W miejsce tego drugiego
skorzystano z doświadczeń Singapuru
i tzw. wschodnioazjatyckich tygrysów,
które wcześniej już skutecznie połączyły
rynek z interwencjonizmem państwowym,
co nazwano później naukowo „państwem
rozwojowym”. Na tej ścieżce, jak wiemy,
Chiny odniosły niebywałe sukcesy.

Ważnym kamieniem milowym na tej
drodze było przyjęcie Chin do Światowej
Organizacji Handlu (WTO), w tym samym
miesiącu, gdy USA wkroczyły z misja
ISAF do Afganistanu. Od tej chwili, czyli
od grudnia 2001 r., rozpoczął się proces
szybkiego dościgania USA przez Chiny
i wyrastania przez nie na czołową potęgę
gospodarczą i handlową na świecie. Na-
tomiast moment przyjęcia ChRL do WTO
traktuje się dzisiaj w USA jako kolejny
strategiczny błąd, podobnie jak całą „stra-
tegię zaangażowania”, forsowaną przez
Kissingera i Brzezińskiego, a forsowaną
też po rozpadzie ZSRR przez administracje
Clintona i następne, które wówczas przy-
jęły nową interpretację, i strategię. W od-
powiedzi na otwarcie ogromnego i chłon-
nego chińskiego rynku przez Deng Xia-
opinga po 1992 r., władze w Waszyngtonie
założyły: im więcej w Chiny zainwestujemy,
tym bardziej się zliberalizują. 

Dzisiaj już widzimy, że z tych planów
nic nie wyszło.
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Deglobalizacja zaczęła się. Nie wiemy
kiedy i jak się skończy. To spowodowana
erozją międzynarodowego ładu i katastrofą
demograficzną burza geopolityczna i eko-
nomiczna na światowym morzu. Nie wie-
my, które wspólnoty polityczne dopłyną
na drugi brzeg. Żeby nie utonąć, żeby
utrzymać jak najwięcej z suwerenności
i dobrobytu zdobytego w czasie srebrnego
wieku, my, Polacy, musimy opracować
i zrealizować odważną i radykalną strategię
przetrwania w czasach interludium, pro-
wadzącego do nowej, nieznanej epoki. Ta
strategia musi opierać się na głębokiej
integracji ekonomicznej z Niemcami, rów-
noważonej przez stworzenie pierwszej
w polskiej historii floty z prawdziwego
zdarzenia i – ogółem – silnej armii, a także
na umiejętnym użytkowaniu tych narzędzi. 

Kolosalny kryzys u bram

Tłem dla postawionych tez i proponowa-
nych elementów strategii jest nowa książka
Petera Zeihana „Koniec to dopiero po-
czątek – opis upadku globalizacji”. Praca

Zeihana jest doskonałym opisem głównych
trendów geopolitycznych i ekonomicz-
nych – tzw. trendów sekularnych które
ujawniają się w długiej perspektywie cza-
sowej i są spowodowane akumulacją róż-
nych zdarzeń w tym okresie. Trendów,
na które wola i sprawczość polityczna
mają ograniczony wpływ, lub może on
objawić się dopiero po wielu latach. Przy-
kładem takiego trendu sekularnego jest
kryzys demograficzny w świecie rozwi-
niętym, na który polityki społeczne mogą
mieć wpływ, ale ich efekty pojawiają się
w perspektywie dekad od przyjęcia danych
polityk – więc działania polityczne nie
mają znaczenia w najbliższej i średniej
perspektywie.

Zeihan stawia tezę, że kryzys demo-
graficzny, objawiający się przez starzenie
się społeczeństw w krajach rozwiniętych
i kurczenie się ich populacji, a także po-
stępujący izolacjonizm Stanów Zjedno-
czonych, prowadzi do deglobalizacji. Ma
to kolosalne konsekwencje dla światowego
ładu i jego elementów takich jak między-
narodowy transport, finanse, energetyka,
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przemysł, produkcja, handel materiałami
i rolnictwo. Globalne ocieplenie i chiński
rewizjonizm tylko pogarszają i napędzają
liczne kryzysy, związane z sekularnym
megatrendem demograficznym i z coraz
mniejszym zainteresowaniem USA świa-
tem zewnętrznym.

W wyniku kumulacji tych wszystkich
zdarzeń, Zeihan wieszczy rozerwanie się
światowych łańcuchów dostaw, zwłaszcza
morskich, na których oparty jest światowy
handel. Dotyczy to zwłaszcza energii, na-
wozów i żywności – produktów zapew-
niających życie miliardom ludzi. Konsek-
wencją tej zmiany ma być powrót do
świata niedostatku, walki o dostęp do
rynków i rywalizacji o zasoby. Oznacza
to powrót do historycznej normy sprzed
II wojny światowej, obowiązującej, zanim
zapanował obecny ład z wolnością handlu,
gwarantowaną przez flotę USA. Do naj-
ważniejszych konsekwencji upadku świa-
towego ładu i deglobalizacji, które Zeihan
omawia, należą generalny ekonomiczny
regres na dużej części globu, wynikający
z braku swobodnego dostępu do rynków

zbytu i czynników produkcji. W perspek-
tywie kryzysu energetycznego i żywno-
ściowego, załamanie światowych finansów,
niedobory podstawowych materiałów pro-
dukcyjnych i związana z nimi deindust-
rializacja wielu państw, są mniej istotnymi
problemami. 

Tezy Zeihana i jego narracja są nie-
pokojąco zbieżne z obecnymi wyłomami
w globalnym ładzie. Ciągowi wydarzeń,
dokonujących erozji aktualnego ładu, Zei-
han nadaje spójną i – niestety – przeko-
nującą narrację i interpretację. Według
niego, zasadniczo wszędzie poza Ameryką
Północną kończy się epoka dobrobytu
i stabilności, która była owocem gwaran-
towanego przez USA liberalnego ładu
międzynarodowego. Ład ten zrodził glo-
balizację i umożliwił wolny przepływ to-
warów i usług – co z kolei przyczyniło się
do bezprecedensowego w historii ludzkości
okresu pokoju i rozwoju.

Ameryka skupia się na sobie…

Deglobalizacja to według Zeihana także
konsekwencja wycofywania się Stanów
Zjednoczonych z roli globalnego policjanta
i gwaranta ładu, zapewniającego bezpie-
czeństwo i wolność handlu na oceanach.
Postępujący izolacjonizm Ameryki prze-
jawia się w mniejszym zaangażowaniu
militarnym na świecie w porównaniu
choćby z czasami zimnej wojny (mimo
zwiększenia stanu wojsk USA w Europie
w konsekwencji wojny na Ukrainie, są to
nadal skromne siły w porównaniu z tymi
z lat 70. i 80.), a także w niechęci do dal-
szego otwierania swoich rynków przez
USA dla krajów azjatyckich i europejskich
w ramach nowych umów handlowych.
Przykładowo, administracja Joe Bidena
nie wznowiła negocjacji nad umowami
TTP i TTIP po zerwaniu ich przez admi-
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nistrację Donalda Trumpa, a kraje Indo-
Pacyfiku narzekają na brak zaintereso-
wania szerszą współpracą gospodarczą
ze strony nowej administracji w Waszyng-
tonie, która proponuje tylko pogłębianie
współpracy militarnej. 

Ta zmiana strategicznej postawy USA
to długofalowy efekt zdobytej niezależności
energetycznej poprzez rewolucję łupkową.
Stany Zjednoczone dzięki temu stały się
eksporterem energii, co stoi w kontraście
do wcześniejszej konieczności importu
i zabezpieczenia stabilności dostaw ropy
z Zatoki Perskiej. Postępujący izolacjonizm
wynika też z konieczności zajęcia się na-
rastającymi problemami wewnętrznymi
USA, takimi jak nierówności społeczne,
czy przestarzała infrastruktura. Do pew-
nego stopnia to, że Stany przestają być
gwarantem obecnego ładu, wynika ze
sprzeczności pewnych jego elementów
z aktualnymi interesami Waszyngtonu.
To przecież dzięki wolności handlu, gwa-
rantowanemu przez flotę USA, Chiny
mogły dokonać swojego dziejowego skoku,
zindustrializować się i w swojej hybris
rzucić wyzwanie utrzymującemu je po-
rządkowi z ich amerykańskim gwarantem
na czele. Rewizjonizm Chin i konkurencja
z ich strony jest kolejnym ważnym czyn-
nikiem, sprawiającym, że w najbliższej
przyszłości Stany Zjednoczone, mimo
wciąż najpotężniejszej floty i supremacji
technologicznej, będą selektywnie i w spo-
sób bardziej transakcyjny chroniły wol-
ności handlu.

Mało przekonujące są w tym kontekście
argumenty, jakoby wycofywanie się Sta-
nów Zjednoczonych z bycia gwarantem
światowego ładu było fałszem, ponieważ
na ładzie tym oparta jest ich hegemonia,
z której czerpią wielkie zyski. Według tej
linii rozumowania Stany będą ten ład
nadal utrzymywać w obecnej formie. Wed-

ług Zeihana wycofywanie się USA i nowy
izolacjonizm to jednak po prostu fakt.
Owszem, Stany będą utrzymywać obecny
ład, lecz wybiórczo, w stosunku do nie-
których sojuszników, tam, gdzie im się
to akurat opłaca i gdzie nie ma zagrożenia
dla ich pozycji i konkurencyjności. A to
zupełnie zmienia postać rzeczy i samą
wizję ładu, która do tej pory była oparta
generalnie na wolnym handlu dla wszyst-
kich – nawet dla wrogów, a na pewno dla
takich konkurentów globalnego hegemona
jak Rosja czy Chiny. To fundamentalna

transformacja od paradygmatu wolnego
handlu do wizji świata podzielonego na
strefy i regiony handlowe. USA mogą
sobie na to pozwolić – z kilku powodów.
Po pierwsze nadal posiadają i będą po-
siadać najpotężniejszą flotę oceaniczną.
Po drugie są odizolowane bezkresem At-
lantyku i Pacyfiku. Po trzecie – jako eks-
porter energii i żywności są samowystar-
czalne, a jednocześnie ich gospodarka,
oparta na popycie wewnętrznym, może
obyć się praktycznie bez handlu z zagra-
nicą. W ostateczności wystarczają jej se-
lektywnie chronione przez flotę szlaki
handlowe.
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…a świat się starzeje

Drugą stroną deglobalizacji jest rozpo-
czynająca się w tej dekadzie prawie na
całym świecie zapaść demograficzna, spo-
wodowana przejściem na emeryturę glo-
balnie największego pokolenia w dziejach
– pokolenia boomerów. Jednocześnie ko-
lejne pokolenia są dużo mniejsze pod
względem liczebności, co ma ogromne
konsekwencje dla światowego popytu,
dostępności kapitału i finansów. 

Pokolenie boomerów stało za bezpre-
cedensowym, globalnym rozwojem gos-
podarczym. Teraz, przechodząc na eme-
ryturę, zaczyna generować koszty i prze-
staje tworzyć kapitał, który budowało
przez swoją produktywność. Przestaje też
przyczyniać się do bogactwa państw, do
którego przyczyniało się, płacąc podatki.

Oznacza to, że świat będzie miał ogromny
problem z podażą pracy, popytem, do-
stępnością kapitału i inflacją. Według Zei-
hana Ameryka Północna i jej strefa gos-
podarcza w postaci USA, Meksyku i Ka-
nady nie będą tak dotknięte tym kryzysem,
jak Europa i Chiny, właśnie ze względu
na swą relatywnie zdrową demografię. 

Znacznie gorsza demografia Europy
i brak zastępowalności pokoleń stawiają
pod znakiem zapytania socjaldemokra-

tyczny model gospodarczy na kontynencie.
To i tak optymistyczna wizja w perspek-
tywie katastrofy demograficznej w Chi-
nach, która oznacza skurczenie się popu-
lacji Państwa Środka o dziesiątki, jeżeli
nie setki milionów ludzi w perspektywie
przyszłych dekad. Jest to w dużej mierze
efekt maoistowskiej polityki jednego dziecka. 

Kryzys demograficzny oznacza koniec
chińskiego modelu gospodarczego opar-
tego na długu i w ogóle gospodarczy regres
dla tego państwa. Automatyzacja w nie-
wielkim stopniu ogranicza skutki tego
kryzysu, ponieważ będzie dotyczyła tylko
pewnych sektorów i obszarów. Aby bar-
dziej pomogła, musiałoby dojść do prze-
łomowych odkryć w dziedzinie robotyki
i systemów sztucznej inteligencji, na co
się nie zanosi.

Zapaści demograficznej nie mogą zre-
kompensować również kraje rozwijające
się, szybko pomnażające swoją populację,
ze względu na relatywnie niską produk-
tywność per capita i podległość ekono-
miczną względem świata rozwiniętego.
Wręcz przeciwnie: ze względu na uwa-
runkowania geograficzne to one będą naj-
większymi ofiarami deglobalizacji, do cze-
go przyczyni się przede wszystkim rosnący
głód i niedobór energii spowodowany nie-
stabilnością łańcuchów dostaw. Zeihan
mówi o setkach milionów ludzi umiera-
jących z głodu i bez światła. 

Nowa strategia dla Polski

Nasza wspólnota polityczna jest szcze-
gólnie narażona na rozpad światowego
ładu i konsekwencje tego rozpadu. Jes-
teśmy zależni od importu energii, a nasza
gospodarka jest oparta na eksporcie i w du-
żej mierze zależna od handlu z Chinami
poprzez Niemcy, dla których jesteśmy
podwykonawcami. Niestabilność świato-
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wych łańcuchów dostaw, zwłaszcza tych
morskich, jest bezpośrednim zagrożeniem
dla naszego bezpieczeństwa energetycz-
nego i dla naszego dobrobytu. Polska sy-
tuacja demograficzna jest także katastro-
falna, chociaż według niektórych szacun-
ków w wyniku migracji i wojny na Ukrainie
nasz kraj zamieszkują 42 miliony ludzi,
z czego bardzo duża część przybyszów to
osoby młode i dzieci. To może w znacznym
stopniu rozwiązać nasz problem demo-
graficzny. Nacjonalistyczne wizje możli-
wości uzupełnienia luki pokoleniowej
przez etnicznych Polaków nie mają szans
spełnienia, chyba że wprowadzona zo-
stanie totalitarna teokracja z wizji Margaret
Atwood. Tego nikt rozsądny nie chce, jes-
teśmy więc skazani na imigrantów. 

Aby jednak pozostać atrakcyjnym kie-
runkiem imigracji, Polska musi zabez-
pieczyć podstawy swojego dobrobytu. Na-
leżą do nich obecnie: po pierwsze dostęp
do importowanej energii (ropy i gazu),
a po drugie – do światowych rynków zby-
tów, zwłaszcza poprzez Niemcy. To wszyst-
ko powoduje wspinanie się naszego kraju
łańcuchach wartości przez tworzenie wy-
sokopłatnych miejsc pracy i wykonywanie
coraz wyżej cenionej pracy. Bez zabez-
pieczenia łańcuchów dostaw nie ma mowy
o wyjściu z pułapki średniego dochodu.

Strategia dla Polski w deglobalizującym
się świecie musi mieć u podstaw zbalan-
sowaną fuzję podejścia realistycznego,
geopolitycznego i konstruktywistycznego

w stosunkach międzynarodowych. Na-
zwałbym takie podejście długofalowym
pragmatyzmem. Wyklucza on i zwalcza
indolencję i intelektualny prowincjonalizm
naszej klasy politycznej. Te przywary pol-
skich elit objawiają się w mentalnej ko-
lonizacji (czyli w ślepym podążaniu za
trendami intelektualnymi przychodzącymi
z Zachodu i niezdolności do wypracowania
własnych idei) lub przez nieznajomość
wiodących trendów intelektualnych, co
uważa się wręcz za cnotę. Taka indolencja
opiera się na rzekomo rodzimych ideach,
które często okazują się recyklingiem
dawno porzuconych idei zachodnich, jak –
przykładowo – fascynacja Chinami.

Musimy zdać sobie sprawę, że do-
tychczasowy pewnik – bezpieczeństwo
na morzach i oceanach, połączone z per-
spektywą wzrostu i rywalizacji o udziały
w coraz większej gospodarce – już nie
istnieje. Gra będzie się toczyć o mniejsze
i mniej stabilne rynki, przy jednoczesnej
niepewności co do bezpieczeństwa handlu.
W takim świecie wielowymiarowo rozu-
miana siła jest niezbędnym narzędziem
wspólnoty politycznej do przetrwania
i prosperowania. Dostęp do kapitału, to-
warów, usług i innych zasobów znów staje
się ograniczony i trzeba będzie go sobie
wywalczyć – podobnie jak bezpieczeństwo.
Już nie będziemy dostawać ich w pre-
zencie. To prawdopodobnie oznacza ko-
nieczność militaryzacji Polski. W tym
kontekście polityka zagraniczna i obronna
powinny stać się absolutnym narodowym
priorytetem.

Filary nowej myśli strategicznej

Aby uratować jak najwięcej z tego, co
udało nam się osiągnąć po roku 1989,
niezbędne jest włączenie się do walki
o jak najdłuższe utrzymanie obecnego
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ładu międzynarodowego, a także odwle-
kanie jego upadku. Jednocześnie musimy
natychmiast zacząć przygotowywać się
na burzliwy okres interludium i na to, co
przyjdzie po nim. Środkiem i narzędziem
do prowadzenia takiej polityki, która musi
się opierać na jak najlepszych i pragma-
tycznych relacjach z Niemcami i Stanami
Zjednoczonymi, jest wystawienie pierwszy
raz w historii naszego państwa floty
z prawdziwego zdarzenia i armii (w tej
kolejności). Flota – pod kuratelą Stanów
Zjednoczonych – musi być zdolna do czę-
ściowego zabezpieczenia polskich i nie-
mieckich łańcuchów dostaw, a armia –
do zadbania o bezpieczeństwo w regionie. 

Tym działaniom musi towarzyszyć głę-
boka integracja gospodarcza Polski i Nie-
miec. Taki organizm gospodarczy musi
również stopniowo zmniejszać ryzyko
związane z długimi łańcuchami wartości
poprzez sukcesywne ich skracanie i prze-
noszenie produkcji z Azji do Polski (co
powoli się już dzieje). Tym samym należy
ograniczać zależność od handlu morskiego
z odległymi państwami tak bardzo, jak
jest to możliwe. Wzięcie odpowiedzialności
za regionalne bezpieczeństwo i częściowe
odciążenie Ameryki – przede wszystkim
na Atlantyku – działałoby kojąco na we-
wnętrzne nastroje po drugiej stronie ocea-

nu i spowolniłoby erozję systemu mię-
dzynarodowego. Polska pokazałaby też
w ten sposób swoją wiarygodność i siłę
w roli sojusznika dla amerykańskiego he-
gemona, pozwalając mu w większym stop-
niu skupić się na Pacyfiku.

Większa i świadoma integracja gos-
podarcza z Niemcami zapewni nam sta-
bilność ekonomiczną i jest konieczna za-
równo dla nas, jak i dla Niemiec. Silna
flota i armia są nam również niezbędne
jako faktyczny, strukturalny czynnik ba-
lansowania i równowagi względem zde-
militaryzowanych, lecz potężnych (w po-
równaniu z Polską) Niemiec. Na polu
gospodarki i demografii możemy konku-
rować z nimi tylko w bardzo ograniczonym
stopniu. Naszą przewagą w stosunku do
Niemiec jest jednak psychologiczna zdol-
ność Polski do dużych wydatków na zbro-
jenia i do użycia siły zbrojnej w celu
obrony naszych interesów w razie po-
trzeby. To oznacza także możliwość po-
mocy Niemcom w obronie naszych gos-
podarek. Słabością Niemiec jest pacyfizm,
niechęć do wysiłku militarnego i zbrojeń,
a także brak psychologicznej zdolności
do użycia siły zbrojnej w celu obrony ży-
wotnych interesów własnej wspólnoty po-
litycznej. Kwestią otwartą pozostaje moż-
liwość zmiany takiego podejścia, chociaż
wojna na Ukrainie pokazuje nam, że
w najbliższej przyszłości raczej to się nie
zmieni.

Nie możemy jednak być pewni stałości
pacyfizmu Niemiec, podobnie jak ich dłu-
gofalowego stosunku do nas. Dlatego ar-
mia i flota to nasze ubezpieczenie przed
nieprzewidywalną przyszłością. Istnieje
przecież mniej lub bardziej możliwy sce-
nariusz, w którym Niemcy nie będą już
naszym przyjacielem i partnerem, ale
konkurentem lub po prostu krajem, który
będzie chciał nas siłą uzależnić od siebie,
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chroniąc swój dobrobyt i przemysł, chcąc
mieć dostęp do zróżnicowanej i tańszej
siły roboczej w Polsce. Poprzez siłę mam
na myśli wszelkie pośrednie i bezpośrednie
środki do narzucenia nam swojej woli,
wbrew naszym interesom, definiowanym
jako zapewnienie Polsce bezpieczeństwa,
dobrobytu i środowiska do wzrostu jej
obywateli. Nie oznacza więc to tylko siły
militarnej. W tej perspektywie to właśnie
posiadanie silnej armii i floty zabezpie-
czającej wspólnej interesy ogranicza moż-
liwość używania siły Niemiec tam, gdzie
oni ją posiadają.

Posiadanie własnej floty zapewniłoby
też współpracę i bliższe relacje z naszymi
środkowoeuropejskimi sąsiadami, którzy
nie mają zdolności do wystawienia floty
i są pozbawieni dostępu do morza. Z kra-
jami regionu moglibyśmy również pogłę-
biać relacje gospodarcze, dając im dostęp
do naszych portów i bezpieczeństwa dla
ich importu i eksportu. Przy operowaniu
flotą moglibyśmy bardzo blisko współ-
pracować – w takim stopniu, w jakim
pozwolą na to interesy i realia ekono-
miczne – także z krajami, które są po
drodze do naszych portów, czyli ze Szwe-
cją, Danią, Holandią, Wielką Brytanią
i oczywiście Stanami Zjednoczonymi.
W ten sposób utrzymywalibyśmy i wzmac-
niali aktualny system bezpieczeństwa.
Optymalna współpraca powinna być pro-

wadzona pod parasolem natowskim i w po-
rozumieniu z Niemcami, z którymi mog-
libyśmy wystawić blisko współpracujące
floty.

A co z Rosją?

Największe zagrożenie dla Polski w śred-
niej i długiej perspektywie nie pochodzi
bezpośrednio z kierunku, o którym wszyscy
zazwyczaj myśleliśmy, czyli bezpośrednio
z Rosji. Konwencjonalna wojna z Rosją
jest oczywiście możliwa. Praca analityczna
i popularyzatorska dotycząca potrzeb
zbrojenia się i czujności, którą wykonują
eksperci tacy jak Jacek Bartosiak, Jarosław
Wolski, Krzysztof Wojczal czy Piotr Zy-
chowicz, ma ogromną wartość. Jednak
nie powinniśmy tak bardzo bać się kon-
wencjonalnej wojny z Rosją. Państwo Pu-
tina wykrwawia się właśnie na polach
Ukrainy, a ze względu na ekonomiczną
i technologiczną izolację oraz demogra-
ficzną katastrofę nie odbuduje w przewi-
dywalnym horyzoncie czasowym swojego
potencjału do prowadzenia takiej wojny.
Cały czas istnieje, rzecz jasna, zagrożenie
potencjalnym atakiem nuklearnym. Broń
jądrowa z czasem będzie jedną z niewielu
kart, które pozostaną atutem upadającej
Rosji. Dlatego należy oczywiście starać
się o uczestnictwo w natowskim programie
Nuclear Sharing oraz o stałą i jak największą
obecność sił zbrojnych USA w Polsce. 

Jednocześnie budowę silnej floty i ar-
mii uważam za polityczną konieczność.
Na ten cel muszą zostać zebrane odpo-
wiednie środki, nawet jeżeli oznacza to
ogromne cięcia w choćby wydatkach so-
cjalnych i ogromny wysiłek organizacyjny.
Alternatywą są jeszcze większe wyrzeczenia
i cierpienie w dłuższej perspektywie. Mogą
one wynikać z narzucenia nam czyjejś
woli i siłowego zaprzęgnięcia Polski do
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czyjegoś systemu gospodarczego. W ten
sposób nasz kraj znów stanie się rezer-
wuarem taniej siły roboczej na rzecz do-
brobytu kogoś innego. Tak może być,
jeżeli nie będziemy mieli zdolności do
obrony. Taka prawidłowość była i jest
historyczną normą. Ostatnie powojenne
dekady były wyjątkiem od tej reguły. Pod-
czas tego okresu stworzono materialne
warunki dla masowego moralnego wzmo-
żenia w postaci uczuć uniwersalistycznych

i liberalnych względem ludzi, którzy po-
litycznie nie są związani z naszym losem.
Niestety, to wzmożenie przeminie wraz
z warunkującym je pogorszeniem sytuacji
materialnej większości ludzi. Dynamika
niedoboru i przetrwania będzie decydu-
jąca, więc rządzące elity i w Polsce i gdzie
indziej będą musiały optykę przyjąć taką,
jeżeli będą chciały utrzymać się przy wła-
dzy – bo tego będą od nich oczekiwały
ich społeczeństwa. 
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Pod uwagę działaczom religijnym, 
politycznym i społecznym:

Chrześcijańska myśl ekonomiczna

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

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

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

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

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

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

5) sprzecznie z zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa, zalecane przez
Marksa opodatkowanie wybiórcze (progresywne) ludzi zamożniejszych, a tym
samym karanie ich za to, że w gospodarce rynkowej stali się nimi dzięki swej pra-

Reklama



cowitości, zaradności, uczciwości, wyrzeczeniom, oszczędzaniu i zaspokajaniu
potrzeb innych ludzi owocami swej działalności;

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

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

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

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

itd., itd.

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

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

Jan MiChał Małek
Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja

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

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

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

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

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

dialnym. 

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

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

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

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

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

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

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

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



„Nową Konfederację” tworzą

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

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

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

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

Współpracownicy: Michał Beim,  Ludwik Dorn, Błażej Duber, Stanisław Gasik,
Tomasz Geodecki,  Tomasz Grzegorz Grosse, Elżbieta Hibner, Maria Libura,
Damian Maziarz, Filip Memches, Tomasz Pichór, Radosław Piekarz, Tomasz
Pułról, Witold Repetowicz, Jan Rokita, Błażej Sajduk, Wojciech Stanisławski,
Zbigniew Stawrowski, Barbara Szewczyk, Artur Wołek, Krzysztof Wołodźko,
Roman Graczyk, Paweł Średziński, Andrzej Horubała
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