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Elektryczność, głupcze! Takie hasło po-
winni sobie powiesić w gabinetach polscy
politycy. Transformacja energetyczna wisi
nad polską gospodarką. Niezależnie od
sympatii politycznych i ideowych, jest to
obecnie najpoważniejsze wyzwanie, przed
którym stoi Polska. Poważne zagadnienie
ginie tymczasem w sosie politycznej pro-
pagandy. 

Spory oderwane od realiów

Zamiast przekładać realne problemy spo-
łeczno-ekonomiczne na konkretne pro-
jekty, toczymy ideowe boje o pryncypia.
Polski system elektroenergetyczny stał
się ofiarą sporów oderwanych od realiów.
Mamy tutaj obrońców polskiego węgla
jako nieomalże podstawy polskiej niepo-
dległości. Są politycy, publicyści i nieliczni
specjaliści, którzy sprowadzają zagadnienie
do śmiechów z globalnego ocieplenia, bo
przecież jeżeli w Polsce będzie trochę cie-
plej, to tylko dobrze. Z drugiej strony
mamy nawiedzonych ekologistów, którzy
nie tylko chcieliby zamknięcia natychmiast

wszystkich kopalń, bez oglądania się na
skutki społeczne, ale jeszcze łączą to z go-
towością do wymuszania na społeczeń-
stwie zmian w sposobie życia, które wy-
nikają z ich skrajnie ideologicznej agendy.
Najgorsze jest jednak to, że polska ener-
getyka od dekad już stała się ofiarą krót-
koterminowego myślenia decydentów po-
litycznych. Zawsze liczą się najbliższe wy-
bory, choć nie ma tutaj istotnej różnicy
między PO, a PiS. Najwyższy już czas
zająć się tematem na poważnie, bo na
własnej skórze odczuwamy negatywne
skutki wieloletnich zaniedbań. 

Zdaję sobie sprawę, że rządy PiS zde-
waluowały znaczenie takich górnolotnych
słów, ale dzisiaj, poza sprawami bezpie-
czeństwa narodowego, transformacja ener-
getyczna jest największym wyzwaniem,
przed którym Polska stoi. Dlatego stwo-
rzenie takiego Programu jest wymogiem
nie tylko polityki ekonomicznej czy spo-
łecznej, ale polskiej racji stanu! Nie wynika
to bynajmniej tylko z konieczności wpi-
sania się Polski w walkę z ocieplaniem
się klimatu, ale ze skali zmian, które wy-
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Stan polskiej energetyki jest fatalny, a w imię bieżących interesów politycy
bronią węgla jak niepodległości. Postuluję stworzenie strategicznego
i całościowego programu transformacji
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stępują w światowej polityce energetycznej.
Jeżeli nie podejmiemy radykalnych kro-
ków, wypadniemy z kręgu państw mają-
cych potencjał do dynamicznego rozwoju.
Transformacja energetyczna to podsta-
wowy wymóg nowoczesności.

Czas węgla, ropy, gazu

Przez tysiąclecia ludzka cywilizacja roz-
wijała się mniej więcej w ten sam sposób.
Energia pochodziła głównie z siły mięśni
ludzi i zwierząt, a do ogrzewania i oświet-
lania używano biomasy drzewnej, leśnej,
odzwierzęcej. Napęd pochodził wyłącznie
z sił natury, czyli mięśni, wiatru, płynącej
wody. Sytuację zmieniło w XVIII wieku
wynalezienie maszyny napędzanej parą
pochodzącą z podgrzewanej przez węgiel
wody. Rozpoczęła się era paliw kopalnych,
która „uwolniła” energię. Wiek XVIII
i XIX to czas węgla. Wtedy to w większości
krajów europejskich rozpoczęło się wy-
dobycie węgla kamiennego na przemy-
słową skalę. Przodowała w tym oczywiście
Anglia, ale tuż za nią były Niemcy, Francja
czy Belgia. Na terenach Polski przemy-
słowe wydobycie węgla kamiennego rów-
nież zaczęło się w połowie XVIII wieku.
Dzięki temu Górny Śląsk został jednym
z nowoczesnych centrów przemysłowych
w skali Europy. Dzięki wydobyciu węgla,
rozwojowi technologicznemu i wynikającej
z tego przewagi państwa Zachodu zbu-
dowały swoją globalną pozycję mocar-
stwową i kolonialną. 

W końcu XIX wieku wynaleziono sa-
mochód spalinowy i coraz efektywniejsze
metody rafinacji ropy naftowej. Jako rów-
norzędne technologie rozwijały się wtedy
samochody elektryczne i na parę. Jednak
powszechna dostępność ropy, jej niska
cena, możliwości transportu i logistyki
paliwowej, rozwój efektywnych technologii

napędu spalinowego spowodowały, że na
długie dziesiątki lat to ropa naftowa stała
się najważniejszym paliwem pierwotnym
napędzającym samochody, a później rów-
nież statki, lokomotywy, samoloty, a nawet
parowe turbiny elektryczne. W ten sposób
wiek XX stał się wiekiem ropy i gazu. Do
pierwszego kryzysu naftowego na początku
lat 70. ropa była bardzo istotnym surow-
cem na rynku produkcji energii elektrycz-
nej. Przez wiele dekad gaz ulatniający się
prawie zawsze przy produkcji ropy trak-
towano jako groźny odpad. Dopiero w dru-
giej połowie XX wieku rozwijały się tech-
nologie i metody używania gazu ziemnego.

Początkowo podstawowym problemem
było to, że efektywne wykorzystanie gazu
wiązało się z rozbudową infrastruktury
rurociągowej. Dopiero efekt skali w postaci
rozbudowy infrastruktury do skraplania
gazu w USA po rewolucji łupkowej do-
prowadził do błyskawicznego rozwoju po-
tencjału LNG i wprowadzenia mechaniz-
mów konkurencji na rynku gazu. Dzisiaj
około 1/3 gazu dostarcza się do odbiorcy
w postaci płynnej, a biorąc pod uwagę
skutki wojny w Ukrainie można progno-
zować, że na pewno będzie następował
w tym segmencie szybki wzrost. 
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Od starej do nowej gospodarki

Gospodarki krajów rozwijających się
w drugiej połowie XX wieku powielały
z powodzeniem model rozwoju przyjęty
w Europie Zachodniej i USA. Podstawą
sukcesu ekonomicznego, a poprzez to
społecznego był przemysł. Perłą w koronie
przemysłu był zaś segment produkcji po-
jazdów, oczywiście napędzanych paliwami
pochodzącymi z rafinacji ropy naftowej.
Był, a nawet jest to dla nas w Polsce nadal
podstawowy model rozwojowy. Po gigan-
tycznym sukcesie Japonii i Korei Połu-
dniowej zaczęły go wprowadzać komu-
nistyczne Chiny. 

Prawdziwy przełom nastąpił po upadku
komunizmu, kiedy to nastała era globali-
zacji kosztowej. Chiny stały się fabryką
świata, a kraje globalnego Południa przy-
spieszyły rozwój, powielając model za-
chodni. Symbolem sukcesu były nowe sa-
mochody, statki, samoloty, a globalne
łańcuchy dostaw oplotły świat. To wszystko
potrzebowało energii. Napędu dostarczała
głównie ropa naftowa. Kolejne miliardy
baryłek ropy, miliardy metrów sześcien-
nych gazu i miliony ton węgla napędzało
wzrost gospodarczy, a setki milionów
ludzi wsiadało do nowych samochodów.

Zaczęły się pojawiać pytania, czy taki mo-
del rozwoju jest do udźwignięcia przez
naszą planetę. 

W międzyczasie rozwijały się techno-
logie cyfrowe, które zwiększały efektyw-
ność gospodarki, ale z drugiej strony po-
trzebowały coraz więcej prądu. Produkcja
nowych urządzeń cyfrowych to również
niezbędna elektryczność. Urządzenia te
potrzebują do działania „tylko” jednego,
czyli prądu. Na początku XXI wieku po-
wrócono do idei elektrycznego samochodu.
Rozwój technologii spowodował, że po-
jawiła się możliwość wystarczającego ma-
gazynowania prądu do swobodnej jazdy.
Geniusz przedsiębiorcy Elona Muska udo-
wodnił, że można na masową skalę pro-
dukować samochody elektryczne, podob-
nie jak Henry Ford zrobił w przypadku
samochodów spalinowych. Plusem sa-
mochodów elektrycznych jest oczywiście
to, że przy jeździe nie emitują spalin, ale
również to, że potrzebują dużo mniej psu-
jących się części. Samochód elektryczny
to właściwie bateria, która daje napęd –
i elektronika. 

Czas elektryczności

Tak jak samochód spalinowy był kwint-
esencją starej gospodarki, tak samochód
elektryczny jest kwintesencją nowej. To
pojazd napędzany zmagazynowaną energią
elektryczną, będący częścią sieci cyfrowej.
Do dalszego technologicznego rozwoju
samochodów elektrycznych niezbędna
jest sztuczna inteligencja, a jazda auto-
nomiczna jest tuż za progiem. Powszechnie
dostępna sieć cyfrowa wymaga nieustan-
nego transferu ogromnej ilości danych,
które wymagają centrów przetwarzania,
a te są zasilanie elektrycznością. Tak czy
inaczej wszystko sprowadza się do za-
pewnienia prądu. 
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Już dzisiaj życie prawie każdego czło-
wieka (a na pewno każdego aktywnego
zawodowo) polega na byciu częścią cyf-
rowej sieci. Najmłodsze pokolenia prak-
tycznie nie funkcjonują bez smartfona
i elektroniki. Jeżeli nam się wydaje, że
już dziś żyjemy w cyfrowym świecie, to
nam się wydaje. Jesteśmy na progu re-
wolucji cyfrowej, a człowiek będzie się
dopiero stawał częścią cyfrowego świata.
Do tego są oczywiście potrzebne coraz
bardziej wydajne sieci cyfrowe i coraz
większa liczba urządzeń elektronicznych,
które – z natury rzeczy – potrzebują tym
więcej energii, im większą ilość danych
przetwarzają. Wszystko, co nas czeka
w przyszłości, będzie wymagało elektrycz-
ności. Świat cyfrowy to świat elektrycz-
ności. 

Ktoś mógłby zaoponować, wskazując,
że mieszam energię pierwotną i wytwo-
rzoną. Nie można przecież porównywać
prądu z węglem, bo węgiel jest zasobem
naturalnym, a prąd trzeba wyprodukować,
najlepiej z węgla. Do niedawna produkcja
prądu pochodziła prawie w całości ze spa-
lania paliw kopalnych (z wyjątkiem –
oczywiście – elektrowni jądrowych i roz-
wijających się odnawialnych źródeł ener-
gii). Napędem do rozwoju gospodarki
i cywilizacji był w XIX wieku węgiel, w XX
wieku – ropa naftowa i po części gaz
ziemny, a w XXI wieku będzie nim prąd
elektryczny. 

Skąd wziąć prąd (by się nie zadusić)?

Ogromne ilości energii pierwotnej, po-
trzebnej do wytworzenia prądu elektrycz-
nego, mogłyby doprowadzić do zaduszenia
planety, gdyby oparte były na paliwach
kopalnych. Samochód elektryczny jest
prawdziwie ekologiczny, o ile porusza się
dzięki energii bezemisyjnej i najlepiej, je-

żeli wyprodukowany jest dzięki takiemu
samemu prądowi. „Samochód elektryczny
napędzany prądem z Bełchatowa” – to
brzmi śmiesznie i nielogicznie. Ludzkość
stanęła przed dylematem, w jaki sposób
zapewnić tak ogromne ilości energii dy-
namicznie rozwijającemu się światu. Mu-
simy w tej układance spojrzeć na świat
nie tylko przez polskie okulary. Dzisiaj
Chiny są największym na świecie konsu-
mentem nośników energii i energii elek-
trycznej. Odpowiadają za ponad 1/3 glo-
balnej emisji CO2, nie wspominając o in-
nych zanieczyszczeniach. Jednocześnie
konsumują mniej niż 50% energii elek-
trycznej na głowę mieszkańca niż USA.

Indie, z porównywalną liczbą ludności co
Chiny, konsumują około 10% tego co
w USA. Wyobraźmy sobie tylko, że oba
te kraje (łącznie ok 2,7 miliarda ludzi)
chcą osiągnąć poziom konsumpcji energii
zbliżony do amerykańskiego dzięki pali-
wom kopalnym. Komentarz jest chyba
zbędny. Elity tych krajów zdają sobie
sprawę z potencjalnej katastrofy i szukają
z tej trudnej sytuacji wyjścia. Chiny są
dzisiaj liderem w zakresie dodanej mocy
zainstalowanej w każdym źródle energii.
Oczywiście najwięcej przyłączają źródeł
odnawialnych, a mimo to mają kłopot
z nadążeniem za rosnącym popytem. 
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Chiny już kilka lat temu zdefiniowały
swoje cele w gospodarce przyszłości. Do
nich zaliczane są energia odnawialna i sa-
mochody elektryczne. Cel jest jeden: być
zdecydowanym liderem tych technologii
na świecie. I dzisiaj już ten cel osiągnęły.
Żeby tylko pokazać skalę, w 2021 roku
uruchomiły 17 gigawatów mocy zainsta-
lowanej w morskiej energetyce wiatro-
wej — czyli więcej niż łącznie w pozostałej
części świata, i w następnych latach nie
planują zwolnienia tempa. W fotowoltaice
Chiny zainstalowały w 2021 roku 53 GW,
czyli tyle mocy w ciągu roku, ile w Nie-
mczech jest zainstalowane ogółem. Są
jednocześnie bezapelacyjnym liderem
w produkcji paneli fotowoltaicznych i sys-
temów energii wiatrowej – zarówno na-
ziemnych jak i morskich. W 2021 roku
w Chinach sprzedano jednocześnie 3 mln
samochodów elektrycznych – prawie po-
łowę łącznej sprzedaży na całym świecie.
Państwo Środka chce być oczywiście li-
derem również w gospodarce cyfrowej
i zdaje sobie sprawę, że oba te segmenty
gospodarki napędzają się nawzajem. 

Poza kwestiami klimatycznymi i śro-
dowiskowymi równie ważny jest jeszcze
jeden aspekt: obaj giganci azjatyckiej gos-
podarki, Chiny i Indie, nie dysponują ża-
dnymi istotnymi własnymi zasobami paliw
kopalnych poza węglem. Dlatego ucieczka
w nowe technologie jest dla nich szansą
na niezależność energetyczną. 

Rewolucja w zarządzaniu siecią

Podobnie jest w Europie. Jeszcze przed
inwazją Rosji na Ukrainę, w 2021 roku,
importowała ona 96% ropy naftowej, 87%
gazu i 36% węgla. Tyle tylko, że opłacalne
ekonomicznie złoża węgla są praktycznie
wyczerpane. Przecież ten węgiel zaczęliśmy
wykopywać prawie 200 lat wcześniej niż

kraje eksportujące go dzisiaj. Dlatego nie
możemy tkwić w skansenie, a uzależnienie
od importu paliw kopalnych nie jest wy-
łącznie kwestią rosyjską. Inne państwa
eksportujące paliwa kopalne stają się
coraz bardziej asertywne i wyzwolenie
się od importu z Rosji nie rozwiązuje za-
leżności strategicznej od potencjalnie nie-
stabilnego importu z innych kierunków.
Musimy rozwijać nowoczesne technologie.

Gospodarka przyszłości będzie napędzana
prądem elektrycznym i nie do utrzymania
jest wariant produkcji prądu z paliw ko-
palnych. Dlatego niezbędny jest zwrot
w kierunku czystych, nisko- lub bezemi-
syjnych metod wytwarzania. Źródła ni-
skoemisyjne będą wypierać paliwa kopalne
jako paliwa pierwotne.

Inną krytyczną zmianą, która następuje
na rynku energetycznym jest zmiana mo-
delu zarządzania siecią elektroenerge-
tyczną. Początki elektryczności były zwią-
zane z małymi niezależnymi wytwórcami
prądu. W ramach rozwoju pojawił się
system budowy wielkich elektrowni o dużej
mocy. W dawnym systemie sposób kon-
sumpcji też był inny. Zapotrzebowanie
na moc było związane z funkcjonowaniem
dużych zakładów przemysłowych i po-
trzebami grzewczo-oświetleniowymi dla
ludności. Urządzenia elektryczne w do-
mach były energochłonne, ale relatywnie
nieliczne. System pracował w sposób sta-
bilniejszy. 

7

THINKZINE, nr 10(148)/2022, październik 2022 www.nowakonfederacja.pl

Jeszcze przed inwazją Rosji

na ukrainę, w 2021 roku,

Europa importowała 96%

ropy naftowej, 87% gazu

i 36% węgla



System przyszłości – i w wielu miejs-
cach już obecny – musi działać inaczej.
Musi uwzględniać tysiące jednostek wy-
twórczych pochodzących głównie z roz-
proszonej energii odnawialnej i dużo więk-
szą ilość jednostek poboru. Każdy z nas
potrafiłby wymienić kilkadziesiąt urządzeń
elektrycznych, które wymagają stałego
podłączenia do sieci lub naładowania.
Dostępność prądu musi być powszechna
i w każdym momencie. Nowoczesny sys-
tem energetyczny to system rozproszony,
którym można zarządzać dzięki rozwojowi
usług informatycznych. Kiedy rozwijały
się źródła odnawialne, jako ryzyko okre-
ślono wpływ z natury niestabilnych źródeł
energii na funkcjonowanie sieci. Dzisiaj
Niemcy zarządzają systemem, który w po-
łowie składa się ze źródeł odnawialnych —
i nie mają z tym problemu. Oceniają jed-
nocześnie, że w roku 2030 pod względem
technologicznym będą w stanie zarządzać
systemem opartym w 100% na źródłach
odnawialnych. 

Jak magazynować energię?

Brakującym ogniwem rewolucji techno-
logicznej w energetyce są wielkoskalowe
i wydajne magazyny energii, które mogłyby
stabilizować system w sytuacji braku pro-
dukcji ze źródeł odnawialnych. W Nie-
mczech i Wielkiej Brytanii są już instalo-
wane magazyny o mocy 150 MW oparte
na „tradycyjnej” technologii bateryjnej
i należy zakładać, że ten sposób magazy-
nowania będzie się dynamicznie rozwijał. 

Największe nadzieje jednak są pokła-
dane w wodorze, który de facto pełniłby
funkcje magazynu energii. Wodór najpierw
trzeba byłoby wyprodukować za pomocą
elektrolizy, czyli przy pomocy nadwyżki
energii elektrycznej produkowanej przez
OZE, a następnie „spalić”, czyli z powrotem

przetworzyć go na prąd elektryczny. Sa-
mochody wodorowe to przecież samo-
chody o napędzie elektrycznym, bo prąd
jest produkowany w procesie spalania
wodoru, a odpadem w tym procesie jest
woda. Dzisiaj jednak technologie wodo-
rowe są bardzo drogie i nie jest wcale
pewne, że to wodór będzie tym brakującym
ogniwem. Wyścig technologiczny w tej
dziedzinie trwa i na pewno powstaną jesz-
cze inne techniki magazynowania prądu.
Na dzisiaj brak wielkoskalowych, efek-
tywnych magazynów energii jest często
traktowany jako wymówka przy braku
rozwoju energii odnawialnej, również

w Polsce. Jednak można już efektywnie
zarządzać systemem energetycznym, który
jest zasilany w 30-40% z „niestabilnych”
źródeł odnawialnych. Modele progno-
styczne są coraz lepsze, a rozwój techno-
logii informatycznych pozwolił na stwo-
rzenie możliwości elastycznego zarządza-
nia zdalnie stroną podażową i popytową
rynku energetycznego. 

Powrót atomu

W nowym świecie napędzanym elektrycz-
nością, alternatywą, czy też bardziej uzu-
pełnieniem dla OZE jest energetyka jąd-
rowa. Rynkowy rozwój tej technologii
wstrzymano na Zachodzie w efekcie obaw
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po katastrofach w Czernobylu i japońskiej
Fukushimie w roku 2011. W wariancie
europejskim paliwem przejściowym, który
miałby umożliwić dojście do dojrzałego
systemu w pełni opartego na OZE, miał
być gaz. Jest to jedyne paliwo, dzięki któ-
remu można regulować moc w systemie
energetycznym praktycznie bez ograni-
czeń. Opóźnienie w podaniu mocy w wy-
padku gazu można liczyć w minutach.
Jest to niemożliwe w wypadku węgla,
czy — tym bardziej – energii jądrowej.
Putin jednak skutecznie odstręczył od
przykładania strategicznego znaczenia dla
gazu w energetyce. 

Powróciła więc kwestia energetyki jąd-
rowej. Inwestycje w nią są jednak skom-
plikowane, czasochłonne i przede wszyst-
kim kapitałochłonne. Wszystkie ostatnie
inwestycje w energetykę jądrową (niezbyt
liczne), realizowane w krajach europejskich
czy też USA miały wielokrotnie przekra-
czane terminy i budżety. Niezależnie od
tego, należy zakładać powrót energetyki
jądrowej w europejskim miksie energe-
tycznym. Najpierw Francja, a następnie
Holandia ogłosiły już nowe inwestycje
w tę technologię. Zapewne zrobią to rów-
nież inne kraje. Musimy sobie jednak
zdawać sprawę, że pierwsze kilowaty z tych
inwestycji mogą realnie, ale optymistycz-
nie, popłynąć najszybciej za dekadę. 

Do nowego systemu energetyki roz-
proszonej dużo lepiej pasują małe, mo-
dułowe reaktory SMR. Opisywane ich za-
lety idealnie wpisują się w model rozpro-
szony. Jest tylko jeden problem. Na razie
jest to projekt działający w warunkach
laboratoryjnych. Pierwsze komercyjne
reaktory mają być instalowane w latach
2028, 2029 w Kanadzie i USA. W ostatnich
tygodniach pojawiły się doniesienia, że
Chiny, które bardzo aktywnie rozwijają
swój program jądrowy, uruchomią pierw-

szy reaktor SMR w roku 2026. Wszystkie
tego rodzaju zaawansowane technologie
mają problem z wiekiem dziecięcym, czyli
dojściem do pełnego zaawansowania. Jed-
nocześnie jest to inny typ reaktora niż
tradycyjne i wymaga zbudowania całego
łańcucha produkcyjnego, więc można za-
kładać, że za 20, 30 lat będzie to rozwią-
zanie dojrzałe. 

Nie można jednocześnie nie wspom-
nieć, że światowa energetyka jądrowa jest
zdominowana przez Rosję, a produkcja
paliwa jądrowego na dwóch ostatnich
etapach jest realizowana przez nią prawie
w 50%. Można to oczywiście zmienić, ale
wymaga to budowy nowych łańcuchów
dostaw i na pewno będzie dużo droższe
niż posiadająca efekt skali produkcja
w Rosji. 

W stronę transformacji 

W najbliższej dekadzie rozstrzygnie się,
czy rozwój technologii OZE, magazynów
energii i technologii wodorowych nie spo-
woduje, że również energetyka jądrowa
stanie się przestarzała i niekonkurencyjna.
Nie jest to pewne, ale możliwe, że doko-
namy takiego skoku w technologiach za-
rządzania energetyką rozproszoną opartą
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na OZE, że nie będziemy potrzebowali
innych źródeł. Nie oznacza to bynajmniej,
że należy przestać pracy nad rozwojem
energetyki atomowej. Nie mamy czasu,
by czekać na praktyczne zweryfikowanie
efektywności poszczególnych technologii. 

Podsumujmy dotychczasowe rozwa-
żania. Świat bezdyskusyjnie zmierza w kie-
runku poszukiwania czystej energii, która
sprosta wyzwaniom życia opartego na
elektryczności. Nasza planeta nie udźwig-
nie produkcji energii opartej na paliwach
kopalnych, jeżeli miliardy ludzi na świecie
chciałyby zbliżyć się do modelu życia Za-
chodu. Rozproszone systemy energetyczne
będą musiały obsługiwać miliardy klientów
potrzebujących elektryczności tu i teraz.

Rewolucja cyfrowa również będzie po-
trzebowała jednego napędu, czyli prądu,
ale z drugiej strony udostępni narzędzia
do zaawansowanego zarządzania siecią
zwiększając jej efektywność. 

Transformacja to zmiana. Wyjście
z punktu, w którym jesteśmy i dojście do
punktu pożądanego. Żeby osiągnąć sukces
należy dobrze zdefiniować punkt wyjścia
i dobrze zakreślić cel końcowy. Musimy
też pamiętać, że decyzje dotyczące tak
skomplikowanych zagadnień, jak inwe-
stycje w energetyce, mają horyzont wie-

loletni. Skutki decyzji lub ich braku widać
po kilku latach. 

Polska od wielu lat nie potrafi, lub
nie chce podjąć kluczowych decyzji zwią-
zanych z przyszłością polskiej energetyki.
Ten kluczowy obszar jest najbardziej za-
niedbanym sektorem polskiej gospodarki.
Jakie są tego przyczyny?

Problemy polskiej energetyki

Główną przyczyną jest pasywna obrona
polskiego wydobycia węgla, wynikająca
z krótkoterminowych interesów partii
rządzących. Historycznie odnosi się to
w równym stopniu do PO jak i PiS. W tym
strategicznym segmencie gospodarki mie-
liśmy bowiem w ostatnich 2 dekadach
więcej kontynuacji niż zmiany. Do nie-
udanej polityki węglowej przyczynia się
niezdolność polskiego państwa do reali-
zacji długoterminowych strategii, wycho-
dzących poza horyzont kadencji parla-
mentarnej. Drogą do naprawy tej sytuacji
jest uświadomienie sobie, że transformacja
polskiej energetyki jest w polskim interesie.
Bez nowoczesnej energetyki nie będzie
podstaw dla nowoczesnej gospodarki. 

Do 2014 roku Polska była eksporterem
netto energii elektrycznej. Korzenie tego
faktu tkwiły w przełomie lat 80. i 90.,
a jeszcze bardziej – w epoce Edwarda
Gierka, kiedy to zostały zbudowane sys-
temowe moce polskiej energetyki, oparte
na węglu i kamiennym i brunatnym. Pro-
ces ten w niewielkim stopniu został do-
kończony w latach 80-ych. Po upadku
komunizmu i zmianie modelu gospodar-
czego wiele energochłonnych zakładów
zostało zamkniętych, a w innych zaczęto
zwracać uwagę na koszty. Przez ponad
dekadę mieliśmy w polskim systemie
energetycznym nadwyżkę mocy i nie po-
trzebowaliśmy inwestować w nowe moce
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wytwórcze. Czerpaliśmy również korzyści
z eksportu energii – głównie do Niemiec.
Jedynym wyzwaniem były inwestycje eko-
logiczne, niezwiązane jeszcze z emisją
CO2, ale – na przykład – z wychwytywa-
niem pyłów i dwutlenku siarki, bo oczy-
wiście za czasów komunistycznych wszyst-
ko szło w komin. Z tym problemem pod
naciskiem i z pomocą państw zachodniej
Europy uporaliśmy się do początków XX
wieku. 

Tak się jednak składa, że klasyczne
bloki energetyki węglowej mają żywotność
około 40 lat. Jeżeli dzisiaj zamykamy
stare bloki węglowe, to i tak musielibyśmy
to zrobić, bo nie opłaca się ich eksploato-
wać, a dalsza ich praca stwarzałaby nawet
zagrożenie. Dodatkowo są one w więk-
szości dostosowane do starego modelu
energetyki, kiedy szczyt poboru mocy
przypadał na okres zimowy i spowodowany
był głównie potrzebami energochłonnego
przemysłu, a potrzeby konsumpcyjne lud-
ności i usług były mało znaczące. Dlatego
bloki węglowe były chłodzone wodą z rzek,
a latem planowano ich prace remontowe,
które w energetyce należy prowadzić w ści-
słym reżimie, również czasowym. Dlatego
jeżeli mieliśmy w Polsce w ostatnich latach
systemowe zagrożenie blackoutem – to
właśnie latem. To zagrożenie mija, głównie
z tego powodu, że mamy już zainstalowane

ponad 10 GW mocy w fotowoltaice,
a w ostatnich latach oddaliśmy do użytku
interkonektory z systemami energetycz-
nymi z Niemiec czy Skandynawii. Oczy-
wiście należy te działania ocenić jako po-
zytywne – ratują bowiem Polskę od real-
nego blackoutu.

Pierwszym krytycznym momentem,
kiedy należało podjąć decyzję, co dalej
z polską energetyką, był rok 2010. Wtedy
to z pompą ogłoszono wdrożenie polskiego
programu jądrowego, z którego to po wy-
daniu ponad miliarda złotych i ponad 10
latach nie mamy nic, co nadawałoby się
do użycia w bieżących negocjacjach. Ogło-
szono kilka nowych inwestycji odtworze-
niowych w polskim węglu, które to właśnie
się kończą, jak np. Opole, Jaworzno, czy
też Kozienice. Zaczął się proces inwesto-
wania w gazowe źródła energetyczne.
Przodował w tym Orlen, który już w tej
chwili dysponuje w Płocku i Włocławku
ponad 1 GW własnych mocy parowo-ga-
zowych. W następnych latach rząd PiS
zablokował na kilka lat rozwój energii
odnawialnej. W efekcie straciliśmy mnó-
stwo czasu odcinając polską energetykę
od najnowszych trendów technologicz-
nych. 

Bronimy węgla jak niepodległości

Na dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób,
że Polska próbuje bronić energetyki węg-
lowej tak długo, jak się da. Zgodnie z ofi-
cjalnymi danymi, w roku 2030 2/3 energii
z węgla produkowanej w Unii Europejskiej
będzie pochodzić z Polski. Pieniądze prze-
znaczone na transformację energetyczną
są w większości przekazywane na bieżące
potrzeby budżetowe. Od początku obo-
wiązywania systemu ETS do końca roku
2021 polski rząd uzyskał z niego 57 mld
złotych dochodów budżetowych. Na realne
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działania wspierające transformację prze-
znaczono 20%, chociaż w 2021 roku do-
chodów było ponad 25 mld, a formalnie
na cele transformacji wydano ok. 7 mld,
w tym – duża dotacja dla polskich kolei
w ramach wsparcia transportu niskoe-
misyjnego. Jak łatwo zauważyć, jest to
wykorzystanie furtki, bo trudno udowod-
nić, że polska kolej korzysta z bezemisyjnej
energii. Część tych pieniędzy wróciła rów-
nież do konsumentów w ramach obniżek
taryf w ramach tarcz antykryzysowych
i wsparcia przemysłu energochłonnego.
Co można nazwać absurdem, bo zamiast
inwestować te pieniądze, przejadamy je
na cele bieżące. 

Trudno się odnosić bezpośrednio do
oficjalnej Polityki Energetycznej Polski
do roku 2040, bo w momencie publikacji
jest już ona nieaktualna, a poprzednie
dokumenty były rynkowo nieaktualne już
kiedy nad nimi pracowano. Rząd zakładał
np. 7 GW mocy zainstalowanej w foto-
woltaice w roku 2030, a ten poziom został
osiągnięty już w roku 2021. Nawet za-
bawne jest przyjęcie przez rząd ceny
uprawnień emisyjnych w wysokości 60
euro za tonę w horyzoncie roku 2030,
kiedy dzisiaj oscyluje ona nieco poniżej
100 euro. W związku z tym nie ma sensu
analizować konkretnych liczb podanych
w oficjalnej strategii, bo to strata czasu.
Można za to przyjrzeć się i ocenić główne
kierunki polskiej polityki energetycznej
w horyzoncie roku 2030. Polską strategię
można opisać w kilku słowach: teraz jest
chaos, a potem jakoś to będzie. 

Obok uporczywych prób obrony pol-
skiego węgla jako podstawy polskiej ener-
getyki do czasu powstania reaktorów jąd-
rowych, modna jest energetyka wiatrowa
na morzu. To akurat jest bardzo sensowny
kierunek, który stwarza duże możliwości
rozwoju dla polskich firm. Pierwszych ki-

lowatów z polskiego Bałtyku – z powodu
wcześniejszych zaniedbań – możemy się
spodziewać w latach 2026/27. Ze strategii
i bieżących działań wynika nadal, że pali-
wem przejściowym dla polskiej energetyki
ma być gaz, a prognozowany oficjalnie
wzrost konsumpcji gazu w Polsce jest
najwyższy w całej Europie w horyzoncie
roku 2030. Powielamy tu więc politykę
Niemiec, które chciały z gazu zrobić paliwo
przejściowe na drodze dojścia do pełnej
funkcjonalności systemu energetyki od-
nawialnej. Ta ostatnia, poza wiatrakami

morskimi, jest nadal traktowana niechęt-
nie, mimo że koncerny energetyczne uwiel-
biają chwalić się „zieloną stroną mocy”.
Koszt wytworzenia 1 MW energii w wietrze
naziemnym wynosi dzisiaj w Polsce poniżej
200 zł, a w fotowoltaice poniżej 300, przy
hurtowej cenie energii kontraktowanej
na przyszły rok dochodzącej do 2000 zł
za MW. 

Doskonałym przykładem polskiej
kwadratury koła jest historia sukcesu pro-
gramu „Mój prąd”. Dobrze skrojony pro-
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gram dla mikrokonsumentów za pieniądze
z ETS w ciągu 2 lat osiągnął szczyt możli-
wości polskich sieci energetycznych i de
facto został zamknięty. Operatorzy sys-
temowi mieli rację, że dalsze przyłączanie
w tym programie jest bez sensu, ponieważ
i tak nie byliby w stanie zagospodarować
wyprodukowanej energii i zostałaby ona
zmarnowana. To jakby w Polsce 15 lat
temu zakazać zwiększania ruchu samo-
chodowego zamiast zbudować autostrady.
Też byłoby to jakieś „rozwiązanie” pro-
blemu. Z drugiej strony ponad 10 GW
mocy zainstalowanej w fotowoltaice ratuje
nas przed blackoutem w szczycie letnim.
W gorących letnich dniach polska foto-
woltaika dostarczała prawie 100% swojej
zainstalowanej mocy, ukazując jednocześ-
nie zalety energetyki odnawialnej, pole-
gające na jej różnorodności. W tym samym
czasie w polskim rządzie trwa spór na te-
mat obsady Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji, który ma dysponować mi-
liardami złotych na wsparcie inwestycji
w tym obszarze. Ważne jest więc, kto bę-
dzie dzielił pieniądze, a nieważne, co bę-
dziemy robili.

Świadomie pominąłem powyżej bie-
żącą ocenę polskiego systemu energe-
tycznego, który znajduje się w stanie kry-
tycznym. Podstawowym wariantem jest
założenie, że jesienią bieżącego roku za-
braknie w Polsce węgla, gazu, a w energii
elektrycznej będą wprowadzone ograni-
czenia. Będzie to co najmniej w równym
stopniu zasługa Putina, jak i błędów i za-
niedbań w polskiej polityce energetycznej
ostatnich wielu lat.

Stworzyć sensowny system

Kwestia transformacji energetycznej z wie-
lu powodów jest najważniejszym wyzwa-
niem (poza oczywiście bezpieczeństwem

narodowym) co najmniej od czasu wejścia
do Unii. I to nie tylko z powodów klima-
tycznych. Brak działań w tym zakresie
stawia nas w ogonie rewolucji cyfrowo-
energetycznej, która dokonuje się dzisiaj
w świecie. Świadomie podawałem powyżej
przykłady z Chin, a nie z Europy, żeby
uniknąć bieżących wątków politycznych,
które polską debatę często tworzą bez-
sensowną. To nie Bruksela wymaga od
nas zmian, ale nowoczesny świat. Unia
Europejska mimo tego, że poprzez Niemcy
rozpoczęła zmiany technologiczne w ener-
getyce musi obecnie doganiać dużo bar-
dziej zaawansowane Chiny. Bezrefleksyjne
naśmiewanie się z samochodów elektrycz-
nych przypomina mi anegdotę z początków
motoryzacji w Polsce. W zasadzie aż do
dzisiaj, kiedy to dysponujemy najlepszą
siecią komunikacyjną w naszej historii,
polskie drogi, mówiąc łagodnie, nie nale-
żały do najlepszych. W początkach mo-
toryzacji w Polsce, czyli w latach dwu-
dziestych, podróż samochodem poza mias-
ta często kończyła się ugrzęźnięciem w bło-
cie i konie z gospodarstwa musiały ten
wynalazek jaśniepaństwa wyciągać z opres-
ji. Jakiż to był ubaw, że taki wymysł nie
potrafi przejechać po drodze, a nasz Kary
zawsze da radę. Elektryczność to przy-
szłość, a samochody elektryczne są jedną
z oznak przyszłości.

W najbliższych latach nie zabraknie
pieniędzy na transformację polskiej ener-
getyki, pomimo tego, że już przejedliśmy
dziesiątki miliardów złotych. Jerzy Buzek
ocenia, że na transformację energetyczną
Polska ma szansę uzyskać do 2027 roku
z różnych funduszy i transz europejskich
do 200 mld złotych. Do tego dochodzą
tak obrzydzane pieniądze z ETS, których
do roku 2030 może być około 300 mld
i albo je wydamy na sensowne inwestycje,
albo znowu przejemy i stracimy histo-
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ryczną szansę. A przecież to dalej nie
wszystko, bo najważniejsze są prywatne
inwestycje. Prywatni inwestorzy czekają
na możliwości zainwestowania w zieloną
energię. Nie ma żadnych problemów z pie-
niędzmi na inwestycje w morskie wiatraki,
jak i nie będzie żadnych problemów z in-
westycjami w fotowoltaikę i wiatraki na
lądzie. Trzeba tylko stworzyć sensowny
system. 

Jaka transformacja dla Polski?

Pozostaje pytanie, jak to zrobić. Recepta
nie wymaga jakiejś szczególnie tajemnej
wiedzy, którą ja bym dysponował. Po
pierwsze: transformacja energetyczna
wymaga całościowego podejścia. Nie
jest to dyskusja o tym, które źródło energii
jest najważniejsze. W rozproszonym sys-
temie każde ma swoje miejsce. Nie jest
rozwiązaniem ani fotowoltaika, ani wiatr
na lądzie i na morzu, ani energetyka jąd-
rowa, ani biogaz czy też biomasa, ani me-
tan poodpadowy czy też kopalniany, ani
geotermia czy też energetyka wodna. Ża-
den z nich z osobna nie jest rozwiązaniem
problemu. Rozwiązaniem są wszystkie te
źródła razem. 

Po drugie: kluczem do przyszłości
systemu energetycznego jest sieć
przesyłowa – i od tego trzeba zacząć.
Od inwestycji w inteligentne sieci elek-
troenergetyczne tak żeby były w stanie
obsługiwać rozproszone źródła wytwórcze
i rosnące potrzeby konsumentów. Sieci
dla prądu są tym czym droga dla samo-
chodów. Polska potrzebuje ogromnych
inwestycji w infrastrukturę energetyczną,
która często pochodzi sprzed kilkudzie-
sięciu lat. W tym samym czasie należy
odblokować i przyspieszyć inwestycje
w energetykę odnawialną i stworzyć wa-
runki dla rozwoju magazynów energii.

Tylko duże inwestycje w energetykę od-
nawialną są w stanie w ciągu kilku lat
poprawić nasz bilans energetyczny. Rozwój
odnawialnych źródeł energii powinien
następować bez ograniczeń, a jeżeli to
nie wystarczy, to energetyka jądrowa za
10 lat będzie w stanie zastąpić polski
węgiel jako stabilna podstawa funkcjo-
nowania systemu.

Dobrze działającego systemu energe-
tycznego poza państwem nie zbuduje
nikt poza państwem. Mechanizmy ryn-
kowe nie są w stanie w segmencie ener-
getyki wyręczyć państwa. W Polsce po-
trzeba całościowego Narodowego Planu
Transformacji Energetycznej. Za jego
wdrożenie powinien odpowiadać rządowy
pełnomocnik w randze co najmniej mi-
nistra, a najlepiej wicepremiera z objęciem
teki Ministra Energii i Klimatu. Takiemu
pełnomocnikowi powinny być podporząd-
kowane Rada ds. Sprawiedliwej Trans-
formacji, NFOŚ i inne instytucje odpo-
wiedzialne za sektor energetyki. Narzędzia
i możliwości wraz z finansami są w Polsce
dostępne. Wymaga to tylko decyzji poli-
tycznej. Decyzje dotyczące transformacji
energetycznej rozstrzygną, czy Polska jest
gotowa stanąć w pierwszym szeregu pań-
stw rozwijających się czy będziemy się
tego trzymać, że nasz węglowy Kary da
jakoś radę, a niemieckimi czy chińskimi
wynalazkami porządny polski patriota
przejmować się nie będzie.

*
Na koniec chciałbym państwu zareko-
mendować trzy książki, które w różnych
perspektywach pokazują wyzwania stojące
przed naszą cywilizacją i krajem w kon-
tekście rewolucji cyfrowo-energetycznej.
Vaclav Smil z perspektywy historyczno-
cywilizacyjnej, Daniel Yergin z perspek-
tywy geopolitycznej (jego książka była już
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recenzowana na stronach NK), a Marcin
Popkiewicz z perspektywy potrzeb pol-
skiego rynku. Polecam.
Vaclav Smil: Energia i cywilizacja. Tak

tworzy się historia,
Daniel Yergin: Nowa mapa. Jak ener-

getyka zmienia geopolitykę,
Marcin Popkiewicz: Zrozumieć trans-

formację energetyczną
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Nie po raz pierwszy szybki odczyt inflacji
GUS zaskoczył, ale tym razem wywołał
przerażenie nawet największych defetys-
tów, zarzucających rządzącym niekom-
petentną walkę z drożyzną. Inflacja CPI
(wskaźnik zmiany cen towarów i usług
konsumpcyjnych – przyp. red.) we wrześ-
niu 2022 podniosła się do poziomu 17,2
proc rok do roku (r/r), choć tzw. rynkowy
konsensus zakładał wskaźnik CPI na po-
ziomie ok. 16,5%. Wrześniowy odczyt to
rekord 25-lecia.

Najbardziej niepokoi wzrost cen noś-
ników energii, bo to wzrost aż o 160 proc.
r/r. Nie uspokaja dynamika cen żywności –
wzrost o 19,3 proc. r/r. Jedyna dobra
wiadomość w zalewie tych złych to uspo-
kojenie tempa wzrostu cen paliw, które
były o 18,3 proc. droższe niż przed rokiem,
ale już o 2,1 proc. tańsze niż w sierpniu. 

Jeszcze więcej niepokoju budzi pomiar
inflacji bazowej (z pominięciem cen energii
i żywności). Wszystko wskazuje na to, że
inflacja bazowa we wrześniu przekroczyła
magiczne 10 proc. To bardzo ważny zwias-
tun wskazujący, że w najbliższych mie-

siącach inflacja CPI może nadal przyspie-
szać i to nawet jeśli rządzący administra-
cyjnie zamrożą ceny energii i przedłużą
funkcjonowanie tarcz antyinflacyjnych. 

Czy to już obiecywany szczyt inflacji?
Zdaje się, że projekcje o wyhamowaniu
wzrostu cen autorstwa prezesa Glapiń-
skiego okazały się tak trafne jak jego
wcześniejsze tezy dotyczące rzekomo zbyt
niskiej inflacji (wypowiedzi sprzed roku!).
A może zbliżamy się do niepożądanego
scenariusza inflacji dwucyfrowej z dwójką
z przodu? Inflacja wrześniowa podniosła
ceny koszyka CPI o 1,6 proc. wobec sierp-
nia. Utrzymanie takiego tempa przez ko-
lejne 12 miesięcy oznacza, że inflacja za
rok może poszybować do 21 proc. Niewy-
kluczonym scenariuszem jest jednak szyb-
sze tempo wzrostu cen w pomiarze miesiąc
do miesiąca, bo przecież czeka nas tur-
bodoładowanie w postaci zwyżek taryf na
energię i gaz. W takiej sytuacji „dwójkę
z przodu” możemy zobaczyć już w połowie
przyszłego roku. 

Obok czynników zewnętrznych (wojna,
kryzys energetycznych) mamy w Polsce,

aNETa zElEK
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profesor i rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Jest autorem
ponad 230 publikacji naukowych, głównie z zakresu ekonomii, 
badań koniunkturalnych, zarzadzania w kryzysie i zarządzania
strategicznego. Od lat prowadzi szeroką działalność propagatorską
i publicystyczną

Dzisiaj dominująca prognoza wskazuje na skuteczną dezinflację dopiero
na rok 2025, a nawet 2026

szczyt inflacji? 
Nie, to szczyt niekompetencji decydentów



nasze krajowe wyzwalacze inflacji i nic
z nimi nie robimy! Polityka monetarna
w wykonaniu RPP zdaje się kapituluje,
a luźna polityka fiskalna w wykonaniu
rządu dokłada swoje. Ta ostatnia zresztą
będzie głównym determinantem poziomu
inflacji w 2023 roku, roku wyborczym.
Możemy, a w zasadzie musimy się spo-
dziewać kolejnych miliardów helicopter
money, które zwiększą podaż pieniądza
na rynku, wzmacniając presję inflacyjną.
Sytuację komplikuje też stosunkowo dobra
sytuacja na rynku pracy, która sprzyja
rozkręcaniu się spirali cenowo-płacowej.
Wynagrodzenia rosną w dwucyfrowym
tempie i zdają się gonić za tempem inflacji.
Nie zapominajmy też, że aktualnie działają
tarcze antyinflacyjne, które redukują wy-
miar bieżącej inflacji ok. 3 pp. Ich zakoń-
czenie – a przecież kiedyś to musi nastą-
pić – wywoła ponownie wysokie odczyty
CPI. W końcu, silne słabnięcie złotego
wobec głównych walut już za chwile sprawi
wtórne drożenie dóbr importowych.
Wszystko to sprawia, że perspektywy po-
wrotu inflacji do poziomu celu antyinfla-
cyjnego (2,5 proc. +/- 1 pp.) oddalają się
w czasie bardzo niebezpiecznie – dzisiaj

dominująca prognoza wskazuje na sku-
teczna dezinflację dopiero na rok 2025,
a nawet 2026. 

A więc wrześniowe 17,2 proc. to żaden
szczyt – no chyba, że szczyt niekompetencji
odpowiedzialnych za wartość i siłę na-
bywczą polskiego złotego. 
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Odbiorcy polskiego drewna – głównie
branża budowlana, okołobudowlana
i meblarska – już od ponad roku cierpią
z powodu szokujących podwyżek cen tego
surowca. Nic dziwnego, wydawałoby się –
skoro jest inflacja, to ceny szaleją. Jednak
rozmiary polskiej inflacji nie wyjaśniają,
a tym bardziej nie uzasadniają cyklu kil-
kusetprocentowych wzrostów cen drewna,
zapoczątkowanych już w I kwartale 2021 r.
Aktualnie cena sosnowego drewna kon-
strukcyjnego na polskich aukcjach bije
rekordy wszech czasów i dochodzi już do
1000 zł za m³ (do końca 2020 r. – ok.
200 zł). Jeszcze wyżej szybują ceny drewna
szlachetnego, np. cena tarcicy dębowej
to w tym roku już blisko 7000 zł za m³.
Dużo drożej też wyceniane są półprodukty,
np. cena kantówki do produkcji stolarki
okiennej wzrosła w ciągu kilkunastu mie-
sięcy 2,5-krotnie. Co oczywiste, te zwyż-
kowe tendencje nie omijają też cen drewna
opałowego. W tym przypadku nawet ude-
rzają z większą mocą, bo drewno uchodzi
dzisiaj za substytut radykalnie drożejących
nośników energii cieplnej. Kubik drewna

opałowego w ciągu ostatnich sześciu mie-
sięcy podrożał przynajmniej czterokrotnie. 

To nie jedyny problem na rynku drew-
na. Mimo skokowych wzrostów cen, ob-
serwujemy bardzo głęboki deficyt podaży.
Dzisiaj trwa wojna o każdy metr sześcien-
ny. Zaskakujące: wszak do niedawna kra-
jowe zasoby zabezpieczały około 90 proc.
krajowego popytu. Pozostałą część – od
0,5 do 1,5 mln m³ dostarczał import z kie-
runku wschodniego – głównie z Rosji,
Białorusi i Ukrainy. W pewnym stopniu
więc aktualne szczyty cenowe mogą być
wyjaśniane sankcjami i embargiem na
import z Rosji oraz przerwanymi łańcu-
chami dostaw z Ukrainy. 

Sytuacji nie poprawia też dynamicznie
rosnący popyt na drewno, zarówno kra-
jowy, jak i zagraniczny. Popyt na drewno
konstrukcyjne w Polsce i na świecie wzras-
ta już od wielu lat z uwagi na postulaty
ekologiczne. Warto pamiętać, że drewno
jest w zasadzie jedynym materiałem bu-
dowlanym, którego ślad węglowy jest ze-
rowy, stąd wzrost jego wykorzystania
w budownictwie. To dlatego eksperci

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

Ceny drewna szaleją. Główną przyczyną jest decyzja Lasów Państwowych
sprzed 5 lat

Chińczycy wykupują polskie drewno. 
Rynek w konwulsjach



światowego rynku drewna szacują, że nie
uda się uzyskać równowagi między podażą
a popytem przynajmniej przez kolejną
dekadę. 

W Polsce przedstawiciele branży roz-
paczają i sugerują, że histeria na rynku
tego surowca strategicznego została wy-
wołana przez błędną, rabunkową wręcz
politykę Lasów Państwowych, realizowaną
w ostatnich 6 latach. Pozyskiwanie drewna
z polskich lasów rośnie nawet o kilkanaście
procent rocznie. W 2021 roku było to bli-
sko 42,5 mln m³ (w 2015 roku niespełna
30 mln). Lasy Państwowe znajdują każ-
dorazowo jakieś usprawiedliwienie dla
takiej eksploatacji. A to kornik drukarz,
a to wyrąb lasów po huraganach, a to
wiatrołomy, a to rosnące zapotrzebowanie. 

Jednak głównym wyzwalaczem ak-
tualnego kryzysu na rynku drewna w Pol-
sce były zmiany regulacyjne wprowadzone
przez Lasy Państwowe w 2017 roku. Cho-
dzi o znowelizowane wtedy zasady sprze-
daży drewna redukujące pulę drewna dla

stałych odbiorców do 70 proc. historii
ich zakupów (wcześniej – 80 proc.). Od
5 lat zatem około 30 proc. pozyskanego
w Polsce drewna trafia na niczym nie-
ograniczoną sprzedaż aukcyjną. Ta regu-
lacja wywołała gigantyczny skok eksportu
polskiego drewna, bo zagraniczni kon-
trahenci licytują znacznie wyższe ceny
niż krajowi odbiorcy. W efekcie polski
eksport drewna w 2021 r. rosnąc prawie
trzykrotnie w stosunku do roku 2015 wy-
niósł ponad 6 mln m3 i trafił głównie do
Niemiec i Chin. Co istotne, Chińczycy to
na polskich aukcjach drewna nowy i trud-
ny do zignorowania klient, który jest
w stanie płacić wyższe ceny, bo w reek-
sporcie do USA doskonale na tym zarabia. 

Zastanawia tylko różnica zdań w tej
sprawie. O ile eksperci i analitycy rynku
drewna donoszą o eksporcie stanowiącym
od dziesięciu do kilkunastu procent pol-
skiego pozyskania drewna, o tyle Lasy
Państwowe zaprzeczają i podają wartość
2 proc. Rozstrzygnięcie sporu jest proste –
oto w ostatnim roku wolumen eksportu
6 mln w stosunku do 42,5 mln m³ pozys-
kania daje wynik 14 proc. Lasy Państwowe
podają wynik sprzed dekady i pozostają
nieugięte wobec apeli branży i Polskiej
Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego
w sprawie powstrzymania eksportu drew-
na surowego. A szkoda, bo w ostatnich
2 latach wiele krajów wdrożyło przepisy
uniemożliwiające eksport drewna nie-
przetworzonego, i tym samym uchroniło
swoje rynki przed takimi konwulsjami,
jakie przeżywa dzisiaj polska branża
drzewna. 
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10 października rozpoczął się kolejny etap
wojny. Przez cały poniedziałek trwały in-
tensywne bombardowania infrastruktury
krytycznej i miast na terenie Ukrainy.
Rosja użyła całego dostępnego arsenału
wojennego poniżej użycia broni jądrowej.
Rakiety balistyczne wystrzeliwane z ziemi,
samolotów i okrętów, artyleryjskie systemy
rakietowe i samobójcze drony z Iranu –
wszystko to ma służyć terroryzowaniu
Ukrainy. W rozumieniu Putina ten atak
oznacza również nadzieję na odzyskanie
inicjatywy w wojnie.

Zemsta za Most Krymski

Całą operację Putin w zasadzie zapowie-
dział dzień wcześniej, kiedy określił atak
na Most Krymski jako niedozwolony atak
terrorystyczny na infrastrukturę krytyczną.
Przyznał sobie w ten sposób prawo do
przeprowadzenia odwetu, czyli zaatako-
wania infrastruktury krytycznej w Ukrai-
nie. Cały wrzesień i początek października
to okres, w którym Ukraińcy prowadzili
ofensywę na terenie obwodu charkow-

skiego i chersońskiego. Nie tylko odbili
wielkie tereny spod okupacji rosyjskiej,
ale pokazali również zdolność do strate-
gicznej ofensywy swoich sił zbrojnych.
Dodatkowo zaatakowali most łączący
Rosję z Krymem. W wielu miejscach pod-
kreśla się znaczenie symboliczne tego ata-
ku, ale jeszcze ważniejsze są cele strate-
giczne. Most Krymski jest najważniejszą
żyłą w krwiobiegu rosyjskiej logistyki wo-
jennej, a atak ukraiński w poważnym
stopniu ograniczył zdolności mostu dro-
gowego i kolejowego w dostarczaniu za-
opatrzenia dla armii rosyjskiej na Krymie
i Chersoniu. Ukraińcy w ten sposób
w ostatnich tygodniach przejęli strate-
giczną inicjatywę w trwającej wojnie. Nie
tylko wzmocnili własne morale, ale po-
kazali sojusznikom, że dzięki uzbrojeniu
dostarczanemu przez Zachód posiadają
zdolności militarne do rozstrzygających
ofensyw. Zarysowała się ścieżka do zdo-
bycia przez Ukrainę trwałej przewagi na
froncie, a Rosjanie utracili zdolność do
przeprowadzania taktycznych operacji
kontrofensywnych. 

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

Brutalna wojna, kryzys gospodarczy i społeczny, a z drugiej strony – pro-
ponowane przez Rosję zawieszenie broni i pokój. Taką mamy w tej chwili
diabelską alternatywę 

Putin gra na wyniszczenie ukrainy.
Posłańcy złego pokoju już się pojawili



Już od wielu tygodni celem Putina
jest osiągnięcie zawieszenia broni na pod-
stawie uznania linii frontu jako linii roz-
graniczenia ukraińsko-rosyjskiego. Ogło-
szenie inkorporacji 4 obwodów ukraiń-
skich i przeprowadzenie „częściowej” mo-
bilizacji miało służyć zabetonowaniu frontu
co najmniej na kilka miesięcy po to, żeby
Rosja odzyskała zdolność do strategicznej
ofensywy, i by umożliwić rozpoczęcie roz-
mów pokojowych wymuszonych na Za-
chodzie. Ukraińcy zepsuli ten plan swoimi
udanymi, ofensywnymi posunięciami.
Wewnątrz Rosji zaczęto podważać spraw-
czość Putina, w kręgach militarystyczno-
patriotycznych krytykowano go coraz sil-
niej. Strach przed przegraną zaczął za-
glądać mu w oczy. Dopóki Rosja nie wpro-
wadzi istotnych sił zebranych podczas
mobilizacji, nie ma możliwości prowa-
dzenia działań ofensywnych. Rozważając
opcje strategiczne, którymi jeszcze dys-
ponuje, koncentrowano się na potencjal-
nym użyciu taktycznej broni jądrowej.
Użycie broni jądrowej w najbliższym czasie
wydaje się jednak mało prawdopodobne.
Ciągle ryzyko jej użycia istotnie przewyższa
potencjalne strategiczne korzyści, które
Moskwa może uzyskać. Atak nuklearny
to nawet z punktu widzenia Rosji nie jest
gra w pokera, ale rosyjska ruletka. Broni
jądrowej nie warto używać ofensywnie,
przynajmniej, jeżeli ciągle istnieją inne
opcje. 

W ostatnich kilku dniach Putin ujawnił
ostatnie opcje eskalacyjne, którymi jeszcze
dysponuje, poza bronią masowego rażenia.
Zaatakowanie ukraińskiej infrastruktury
krytycznej przy pomocy wszelkich do-
stępnych środków ma doprowadzić do
tego, że zimą Ukraina ma być ciemna
i zimna. Ma to nawet nie tyle sterroryzować
Ukraińców, których – jak się wydaje –
tej zimy sterroryzować się nie da, ale po-

kazać Zachodowi stopień determinacji
Rosji. Strona rosyjska będzie zapewne
analizować efektywność ataków z 10 paź-
dziernika. Niestety są one w wielu przy-
padkach skuteczne, a ich efekty będą po-
głębione następnymi nalotami. Dość podać
tylko jeden przykład. Ukraina od 11 paź-
dziernika zawiesza eksport prądu z po-
wodu konieczności zapewnienia własnego
bezpieczeństwa energetycznego naruszo-
nego rosyjskimi nalotami. A jest to eksport,
na który liczył m.in. polski rząd.

Drugą opcją eskalacyjną jest atak z pół-
nocy, czyli z Białorusi. Sygnały, które do-
cierają z Mińska, mówią o tym, że Łuka-
szenka już tylko opóźnia udział w wojnie.
Informacja o powołaniu „mieszanych”
oddziałów rosyjsko-białoruskich oznacza
zwiększenie zaangażowania armii biało-
ruskiej w wojnie. Atak z północy nie musi
oznaczać kolejnej ofensywy na Kijów, ale
np. związanie gorącą walką ogniową is-
totnych sił ukraińskich wzdłuż granicy.
Przy okazji wewnątrz Rosji udowodniłoby
to ciągłą polityczną sprawczość Putina
i wzmocniło jego pozycję. 

Nieustannie przypominam, że poza
frontem działań zbrojnych drugim frontem
tej wojny jest złamanie poparcia Zachodu
dla Ukrainy. Bez zachodnich dostaw broni,
sprzętu i finansów Ukraina mogłaby pro-
wadzić zorganizowaną obronę najwyżej
przez kilka tygodni. Rosja i Zachód po-
noszą ogromne koszty embarga na rosyj-
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skie surowce. Jak już pisałem, na krótką
metę Rosja poradziła sobie lepiej niż kraje
europejskie. Do lipca dochody Rosji ze
sprzedaży paliw kopalnych przewyższały
dochody sprzed wojny. Dzięki temu Rosja
ma zapewnione środki dla kontynuowania
wojny przez wiele miesięcy. We wrześniu

sytuacja na rynkach paliwowych zaczęła
się stabilizować, a dochody Rosji spadać
do poziomu, który powodował szybkie
wyczerpanie rezerw. 7 października Mosk-
wa mogła jednak odnotować jeden z naj-
większych sukcesów na froncie ekono-
micznym. Kraje OPEC+ podjęły bezpre-
cedensową decyzję o zmniejszeniu wy-

dobycia ropy o 2 miliony baryłek dziennie.
Natychmiast wpłynęło to na odwrócenie
spadkowego trendu cen ropy. Wcale nie
jest to sygnałem siły Rosji w ramach
OPEC, ale wyrazem niezależności Arabii
Saudyjskiej od nacisków amerykańskich
i europejskich. Swoją drogą pokazuje to
też rosnące znaczenie niezależnych od
Zachodu nowych potęg w światowej geo-
polityce. To jednak temat na inną roz-
prawę. Dzisiaj najważniejsze jest, że za-
pewnia to Rosji dodatkowe dochody na
prowadzenie wojny. Ceny ropy naftowej
to rzadki przypadek gry o sumie zerowej.
Wzrost ceny baryłki o każdego dolara jest
w interesie Rosji i wbrew interesowi Eu-
ropy.

Brutalny atak terrorystyczny na ukra-
ińską infrastrukturę i ewentualne wpro-
wadzenie Białorusi do wojny ma pokazać
determinację Rosji i zdolność do prowa-
dzenia przez nią działań eskalacyjnych.
Zimna i ciemna Ukraina utrzymywana
przy życiu przez pogrążający się w kryzysie
Zachód. Brutalna wojna, kryzys gospo-
darczy i społeczny w Europie spowodo-
wany cenami energii i rosnącymi kosztami
życia. A z drugiej strony proponowane
przez Rosję… zawieszenie broni i pokój.
Taką mamy w tej chwili diabelską alter-
natywę. Pierwsi posłańcy takiego złego
pokoju już się pojawili. Nie muszę ich
wymieniać. 
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Od 24 lutego, kiedy to Rosjanie zaatako-
wali Ukrainę, Władimir Putin już kilka
razy musiał zmieniać taktyczne cele „spe-
cjalnej operacji militarnej”. Po wycofaniu
się z Kijowa i północnej Ukrainy na wiosnę,
jego celem stało się zdobycie całego Don-
basu. Powolne i kosztowne posuwanie
się naprzód zaowocowało „wyzwoleniem”
Ługańszczyzny, zameldowane Putinowi
przez ministra Siergieja Szojgu w dniu
5 lipca. Front ugrzązł i wydawało się, że
obie strony są mocno wyczerpane i nie-
zdolne do większych operacji ofensywnych. 

We wrześniu Ukraińcy przeprowadzili
jednak udane operacje, które zaowocowały
wyzwoleniem całego obwodu Charkowa
i postępami na Chersońszczyźnie na pół-
nocnym brzegu Dniepru. Stało się jasne,
że Rosjanie nie posiadają na froncie wy-
starczających sił dla efektywnej walki
z Ukraińcami. „Ochotnicza” rekrutacja
okazała się niepowodzeniem, a jedno-
cześnie na Zachodzie nie pojawiły się
żadne poważne oznaki wycofywania po-
parcia dla Ukrainy. Trzeba było sięgnąć
po kolejne narzędzia eskalacyjne, które

mają również pokazać wewnątrz Rosji,
że kierownictwo państwa kontroluje sy-
tuację. Stąd wzięła się powszechna mo-
bilizacja i aneksja czterech obwodów po-
łudniowo-wschodniej Ukrainy, która for-
malnie pozwala na udział w wojnie całej
armii, ponieważ walki toczą się na terenie
Rosji, oczywiście z punktu widzenia Mosk-
wy. Niewielka część zmobilizowanych zos-
tała od razu wysłana na linię frontu w celu
zalepienia dziur. Zdecydowana większość
jednak trafiła do ośrodków szkolenia
i Rosjanie przygotowują nowe związki
taktyczne do wprowadzenia za kilka ty-
godni/miesięcy na front. 

Po ostatnich sukcesach Ukraińców
w Polsce i nie tylko zapanowała euforia
i przekonanie, że Rosjanie wycofują się
w całej rozciągłości, a armia rosyjska to
już tylko zbieranina i bezhołowie. Niestety
tak nie jest, a Rosja wciąż posiada ogromne
zdolności do niszczenia sił przeciwnika.
Nie ma żadnych szans to, że jakikolwiek
opór społeczny będzie wywierał pokojową
presję na rosyjskie władze. Lud rosyjski
zbuntuje się dopiero wtedy, kiedy po licz-

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

Rosjanie nie są w stanie niszczyć ukraińskich baz logistyczno-magazy-
nowych na zapleczu frontu za pomocą precyzyjnej broni. W związku z tym
chcą „wyłączyć” Ukrainę

bez złudzeń. Czeka nas eskalacja walk



nych ofiarach z jego strony całej Rosji
zajrzy w oczy realna klęska. Putin podbija
stawkę i ryzykuje wciąż więcej i więcej,
ale jest jeszcze bardzo groźny. Nie stać
go na to, żeby tę wojnę przegrać. 

Przeprowadzenie w zasadzie powszech-
nej mobilizacji to przyznanie się przez
Putina do porażki, ale nie powinniśmy
tego działania lekceważyć. Kilkaset tysięcy
żołnierzy już wkrótce będzie gotowych
do walki. W miarę trwania tej wojny coraz
bardziej zawęża się pole strategicznego
manewru Putina, a jego ruchy są coraz
bardziej przewidywalne. Nie oznacza to,

że nie może osiągnąć sukcesu. Na dzisiaj
oczywistym celem Putina jest pokój. Aby
go osiągnąć, musi zwiększać koszty pro-
wadzenia wojny dla Ukrainy i jej sojusz-
ników i pokazać, że nie ma opcji, żeby
wycofał swoje wojska. Masa wojsk na
silnie umocnionych pozycjach ma udo-
wodnić, że Ukraińcy nie będą mieli szans
na kolejne ofensywy. Poza północnym
brzegiem Dniepru pod Chersoniem, gdzie
wydaje się, że Rosjanie realizują już tylko
działania opóźniające, które mają wyczer-
pywać siły ukraińskie. 

Od tygodnia Rosjanie prowadzą zma-
sowany atak na ukraińską infrastrukturę

krytyczną, niszcząc w pierwszej kolejności
stacje zasilania energetycznego. Jest to
cel stosunkowo łatwy i konsekwentne
bombardowanie może doprowadzić do
trwałych braków zasilania. Ma to niszczyć
morale, ale przede wszystkim utrudniać
logistykę opartą na elektrycznym trans-
porcie kolejowym i szerzej – funkcjono-
wanie całego wojennego zaplecza gospo-
darczego. Rosjanie nie są w stanie niszczyć
ukraińskich baz logistyczno-magazyno-
wych na zapleczu frontu za pomocą pre-
cyzyjnej broni. W związku z tym chcą
„wyłączyć” Ukrainę. W najbliższych dniach
i tygodniach możemy spodziewać się na-
silenia takich ataków. 

Bieżąca sytuacja finansowo-ekono-
miczna Rosji wciąż jest stabilna i lepsza
niż przewidywała większość ekspertów.
Prezentem dla Rosji jest stanowisko sau-
dyjskiego następcy tronu Mohammada
bin Salmana, który wpłynął na decyzję
OPEC+ o zmniejszeniu podaży ropy na-
ftowej. Pomimo tego, że nie jest to sojusz
saudyjsko-rosyjski, to Moskwa jest obok
Rijadu największym beneficjentem tej
decyzji. Obecnie prognozuje się spadek
rosyjskiego PKB w 2022 roku tylko na
około 2,4 %, a rosyjski rubel wciąż jest
mocniejszy wobec dolara niż przed wy-
buchem wojny. W związku z tym Rosja
posiada niezbędne zasoby finansowe do
prowadzenia wojny przez całą zimę bez
większych problemów. Pierwszych po-
ważnych kłopotów gospodarczych w Rosji
można się spodziewać dopiero w drugiej
połowie przyszłego roku. Czynnikiem,
który dodatkowo wpłynie negatywnie na
rosyjską gospodarkę, jest mobilizacja.
W warunkach niskiego bezrobocia zdejmie
z rynku pracy setki tysięcy mężczyzn.
W dłuższej perspektywie sankcje odbiją
się bardzo niekorzystnie na całej gospo-
darce. Krótkoterminowo można stwierdzić,
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że Rosja sobie lepiej radzi ekonomicznie
w warunkach wojennych niż państwa eu-
ropejskie, gdzie narasta kryzys energe-
tyczny, a w przyszłym roku zapewne
pojawi się również recesja. Na to liczy
Putin, zakładając, że odporność społe-
czeństw zachodniej Europy na kryzys jest
mniejsza niż odporność Rosjan. 

Dla Ukrainy zawarcie zawieszenia bro-
ni lub pokoju na podstawie obecnego roz-
graniczenia sił byłoby klęską. Po tak strasz-
nych ofiarach istniałoby państwo kadłu-
bowe, niezdolne do rozwoju. Oznacza to,
że po stronie Ukrainy nie ma żadnego
pola do prawdziwych rozmów zmierzają-
cych do zawieszenia broni. Ta wojna nie
może zakończyć się kompromisem. Ktoś
musi wygrać i ktoś musi przegrać. Ukraina
jest więc zmuszona i gotowa walczyć, po-
nieważ walczy o swoją egzystencję. Pań-
stwo ukraińskie jest nadal wspierane gos-

podarczo i militarnie przez Zachód. Grupa
wsparcia w Ramstein pracuje efektywnie.
Po ostatniej fali rosyjskich ataków przy-
spieszyły rozmowy na temat wysłania sys-
temów ochrony powietrznej. Pierwsze
z nich już w najbliższych dniach dotrą
nad Dniepr. Amerykański sekretarz obrony
Lloyd Austin stwierdził, że należy zapewnić
Ukraińcom możliwość prowadzenia ofen-
sywy w warunkach zimowych, co oznacza
nowe dostawy uzbrojenia. Trwają nadal
szkolenia ukraińskich żołnierzy w pań-
stwach europejskich, a ich zakres ma się
zwiększyć w najbliższym czasie. Logika
konfrontacji powoduje, że musi nastąpić
eskalacja. Nie ma żadnych przesłanek,
które by wskazywały na zamieranie walk,
nawet czasowe.

To wszystko oznacza, że czeka nas
ciężka i długa zima, a wojna bynajmniej
nie jest rozstrzygnięta. 
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„Mobilizacja wojskowa jest sprawdzianem
stanu zdrowia całego organizmu pań-
stwowego” – pisał Aleksander Swieczin
w wydanej w 1927 roku pracy poświęconej
strategii. Praca ta do dziś jest jednym
z podstawowych podręczników w rosyj-
skich uczelniach wojskowych. Jeśli pod
tym kątem spojrzeć na ogłoszoną przez
Putina tzw. częściową mobilizację, która
jest takową tylko z nazwy, bo – jak ujawniły
opozycyjne media emigracyjne – docelowo
do służby w rosyjskich siłach zbrojnych
ma być powołane od 1 do 1,2 mln ludzi,
to jej przebieg wiele mówi nam o stanie
państwowości rosyjskiej i nastrojach wśród
elit w siódmym miesiącu od rozpoczęcia
wojny. Jakie obserwacje możemy poczynić
na podstawie jej przebiegu?

Po pierwsze, aparat administracyjny
nie poradził sobie z jej sprawnym prze-
prowadzeniem. Mobilizacja bardziej przy-
pominała brankę, nie przestrzegano pod-
stawowych kryteriów powoływania do
służby określonych przez same władze,
w niektórych podmiotach Federacji Ro-
syjskiej można było wręcz mówić o „współ-

zawodnictwie pracy”. W typowy dla Rosji
sposób niektóre komisje wojskowe po-
stanowiły „wykazać się”, dążąc do wcielenia
każdego, kogo się uda złapać, po to, aby
być pierwszymi, którzy wypełnią narzu-
cone przez górę wskaźniki. Pojawiły się
informacje o zmobilizowanym 63-latku,
media społecznościowe obiegały zdjęcia
„koszar” zlokalizowanych w lesie pod go-
łym niebem, czy całkowicie zardzewiałych,
niezdatnych do użytku karabinkach AK,
które otrzymali nowi rosyjscy żołnierze.
Doszło to tego, że oficjalnie w sprawie
nadużyć administracji wojskowej, zwłasz-
cza w rejonach Rosji zamieszkałych przez
mniejszości wystąpił Walery Fadiejew,
rosyjski rzecznik praw człowieka, a gu-
bernator Jakucji, zaapelował do władz,
aby ci, którzy zostali wcieleni niezgodnie
z obowiązującym prawem, mogli wrócić
do domu. 

Po drugie, wskaźniki mobilizacyjne,
jak się okazało, miały wyraźnie asymet-
ryczny charakter. Władze zaplanowały,
że największa liczba rekrutów w odnie-
sieniu do wielkości populacji zostanie po-

MaREK budzisz
Były dziennikarz, doradca dwóch ministrów w rządzie Jerzego Buzka,
analityk. Obecnie w biznesie. Z wykształcenia historyk.
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ściowe obiegały zdjęcia „koszar” zlokalizowanych w lesie pod gołym nie-
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Mobilizacja obnażyła 
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wołana w ubogich, zamieszkałych przez
ludność nierosyjską regionach, w rodzaju
Dagestanu, Buriacji czy Tuwy. Na Krymie,
gdzie karty mobilizacyjne w 90% otrzymali
przedstawiciele mniejszości tatarskiej,
można wręcz mówić o czystkach etnicz-
nych, realizowanych pod przykryciem
mobilizacji. Podobne opinie formułowali
przedstawiciele opozycji w Buriacji.
W dłuższej perspektywie doświadczenia
mobilizacji wpłynąć musza na relacje na-
rodowe w obrębie Federacji Rosyjskiej.

Po trzecie, proces ten ujawnił skalę
korupcji w siłach zbrojnych i stopień nie-
przygotowania armii do operacji o tej
skali. Nawet niektórzy gubernatorzy, w ro-
dzaju Romana Starowojta z Kurska, pub-
licznie krytykowali stan przygotowań do
mobilizacji i kondycję ośrodków, do któ-
rych kierowani są rekruci. Andriej Guru-
liew, członek komitetu Dumy ds. Obrony,
ujawnił, że zniknęło 1,5 mln kompletów
mundurów zimowych, które winny znaj-
dować się w magazynach wojskowych
a ich brak oznacza, że kierowani na front
żołnierze nie mają elementarnego zaopat-
rzenia. W efekcie powszechnej krytyki

zwolniony został przez Putina z funkcji
wiceministra obrony odpowiadającego za
zaopatrzenie sił zbrojnych generał Dmitrij
Bułgakow, który przez 12 lat nadzorował
ten segment. W obliczu narastającej kry-
tyki napływającej z regionów, jak i w związ-
ku z licznymi lokalnymi zbiórkami środ-
ków na zakup indywidualnego zaopat-
rzenia do powołanych, którym brakuje
wszystkiego, premier Miszustin zmuszony
został oficjalnie zaakceptować to, że władze
lokalne kupują wyposażenie dla pocho-
dzących z ich terenu żołnierzy. W tym
wypadku nie chodzi wyłącznie o umun-
durowanie czy śpiwory, ale również o środ-
ki ochrony osobistej (kamizelki, ochra-
niacze), noktowizory, drony, racje żyw-
nościowe czy apteczki. W efekcie będziemy
mieli zapewne do czynienia z powstaniem
oddziałów o różnym poziomie wyposaże-
nia, silnie związanych lojalnościowo z lo-
kalnymi władzami, co w przyszłości może
wpłynąć na stan relacji między podmio-
tami Federacji Rosyjskiej.

Niektórzy rosyjscy eksperci są zdania,
że decyzja Miszustina wymuszona została
stanem rosyjskich finansów publicznych,
przede wszystkim tym, że budżet federalny
już zaczyna odczuwać brak środków na
prowadzenie wojny o obecnym poziomie
intensywności i w związku z tym zmuszony
jest sięgnąć do budżetów lokalnych, które
w tym roku, w przeciwieństwie do centrali,
będą miały skonsolidowaną nadwyżkę.
Z ujawnionego przez dziennik ekono-
miczny „Wiedomosti” oficjalnego doku-
mentu na temat polityki budżetowej ro-
syjskiego rządu w latach 2023-25 wynika,
że Moskwa planuje znacząco zwiększyć
nakłady zarówno na siły zbrojne, jak i na
służby porządkowe, spodziewając się za-
pewne wzrostu niepokojów wewnętrznych.
Mowa jest o skoku z wcześniej zatwier-
dzonego poziomu wydatków rocznych
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https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2022/09/23/942188-rashodi-na-natsionalnuyu-oboronu
https://www.ng.ru/economics/2022-10-04/1_8556_regions.html
https://www.ng.ru/economics/2022-10-04/1_8556_regions.html
https://www.moscowtimes.eu/2022/09/24/posle-nachala-mobilizatsii-putin-uvolil-generala-otvechavshego-za-obespechenie-voisk-a24648
https://www.moscowtimes.eu/2022/10/02/kuda-delis-15-mln-komplektov-formi-v-gosdume-vozmutilis-otsutstviem-ekipirovki-dlya-prizivnikov-a24920
https://www.kommersant.ru/doc/5595150?from=top_main_8
https://www.theguardian.com/world/2022/sep/22/russia-mobilisation-ukraine-war-army-drive?CMP=Share_iOSApp_Other


wynoszących 3,4 bln rubli do 5 bln. Jed-
nak, jak obliczył opozycyjny ekonomista
Władimir Miłow, środków tych nie wy-
starczy nawet na wypłatę obiecanych
świadczeń uczestniczącym już w walkach
na Ukrainie żołnierzom kontraktowym,
nie mówiąc już o wypłatach dla tych,
którzy do armii w ramach mobilizacji
mają trafić. W jego opinii Putinowi „kończą
się pieniądze” na wojnę, a to oznacza, że
hojne świadczenia dla żołnierzy i wetera-
nów, o których władze mówią od początku
wojny, mogą okazać się oszustwem,
zwłaszcza w sytuacji silnej presji infla-
cyjnej, z jaką nadal boryka się Rosja. Jaki
wpływ na morale walczących może mieć
wstrzymanie wypłat – nie warto nawet
wspominać, zwłaszcza że już w toku mo-
bilizacji zaczęły się protesty i bunty re-
krutów powołanych do wojska, a nieza-
dowolonych z warunków, w jakich prze-
bywają i z braków elementarnego wypo-
sażenia. 

Trzeba wreszcie wspomnieć o fali przy-
spieszonej emigracji młodych mężczyzn,
wśród których byli nawet synowie depu-
towanych do Dumy, odprawiani za granicę
przez własnych ojców. Portal Forbes ujaw-
nił, powołując się na dane administracji
prezydenckiej, że wyjechało od momentu
ogłoszenia mobilizacji co najmniej 700
tys. osób. Z pewnością będzie miało to
wpływ na sytuację na rynku pracy i per-
spektywy wzrostu gospodarczego Rosji
w kolejnych latach, tym bardziej, że wy-
jechali najlepiej wykształceni i przedsię-
biorczy specjaliści. Już w mediach pojawiły
się doniesienia o brakach kadrowych 
w służbie zdrowia czy przestojach
w portach Dalekiego Wschodu wywoła-
nych brakiem rąk do pracy.

Rosyjskie władze liczą, że szkolonych
właśnie, jak powiedział Szojgu, 200 tys.
zmobilizowanych, pozwoli Rosji odzyskać
inicjatywę strategiczną na Ukrainie już
w okresie zimowym i doprowadzić do za-
kończenia wojny na własnych warunkach.

Specjaliści są co do tego sceptyczni, po-
wołując się również na Swieczina i argu-
mentując, że źle wyszkolony żołnierz kosz-
tuje państwo tyle samo, co dobry, a pożytek
z niego na wojnie nie jest wielki. Z woj-
skowego punktu widzenia mobilizacja
może nie przynieść zatem oczekiwanych
efektów, z pewnością jednak, tak jak
w roku 1914 i w 1941 roku wstrząśnie
fundamentami państwa rosyjskiego. Stalin,
aby stłumić jakiekolwiek odruchy buntu,
posługiwał się bezwzględnymi metodami.
Zasadne jest w tej sytuacji pytanie, czy
Putin pójdzie tą samą drogą, czy urucho-
miona przezeń we wrześniu 2022 roku
lawina, pochłonie obecną władzę. 
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https://www.bbc.com/russian/features-62757109
https://www.bbc.com/russian/features-62757109
https://www.kommersant.ru/doc/5594432
https://www.moscowtimes.ru/2022/10/05/mobilizatsiya-dokonala-dalnevostochnie-porti-suda-nedelyami-stoyat-nareide-a25044
https://www.moscowtimes.ru/2022/10/05/iz-rossii-pobezhali-visokokvalifitsirovannie-vrachi-a25042
https://www.forbes.ru/society/478827-rossiu-posle-21-sentabra-pokinuli-okolo-700-000-grazdan
https://www.forbes.ru/society/478827-rossiu-posle-21-sentabra-pokinuli-okolo-700-000-grazdan
https://faridaily.substack.com/p/562
https://twitter.com/ChuckPfarrer/status/1577633032042938368
https://theins.ru/opinions/vladimir-milov/255654
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Protesty, do których doszło w ostatnich
tygodniach, są być może największe od
czasu powstania Islamskiej Republiki Ira-
nu. Tym razem protestujący nie domagają
się walki z „wypaczeniami”, lecz oczekują
zmiany całego reżimu – wprost nazywają
Najwyższego Przywódcę, Chameneia, dyk-
tatorem i życzą mu śmierci. Z tego względu
rządzący Iranem wykorzystali przeciwko
młodym ludziom uzbrojone jednostki
szkolone specjalnie w celu walki z kontr-
rewolucją – Basidż, czego skutkiem jest
rozlew krwi i dziesiątki zabitych. Już teraz
władze irańskie ogłosiły, że demonstracje
są kierowane – a jakże – przez Ameryka-
nów i „reżim syjonistyczny”, dlatego należy
spodziewać się eskalacji i brutalnego tłu-
mienia protestów. Nawiasem mówiąc ani
Stany Zjednoczone, ani Izrael nie są po-
pularne wśród protestujących – wręcz
odwrotnie, ale „oznakowanie” protestu-
jących tymi flagami ma posłużyć władzom
jako usprawiedliwienie dla brutalnego
stłumienia protestów.

Przypomnijmy, że protesty w całym
Iranie wybuchły w związku ze śmiercią

Mahsy Amini, młodej Iranki kurdyjskiej
pochodzenia zatrzymanej przez policję
obyczajową za niewłaściwie nałożony hi-
dżab. Miała ona umrzeć w wyniku pobicia
(wersji tej naturalnie zaprzeczają władze
twierdząc, że Amini doznała ataku serca),
po nieudanej próbie uratowania jej życia
w szpitalu. W tym miejscu warto zauważyć,
że od paru miesięcy Iranki coraz śmielej
protestowały przeciwko obowiązkowi no-
szenia hidżabu, demonstracyjnie zdejmu-
jąc go np. w metrze czy na ulicy, a pozycja
społeczna kobiet w Iranie, zwłaszcza
w miastach, jest silniejsza niż w konser-
watywnych państwach arabskich. Internet
obiegły nagrania, na których Iranki ścią-
gają hidżaby, palą je, a także – na znak
protestu – obcinają sobie włosy. Te obrazki
stały się symbolem protestów, do których
przyłączyło się tysiące osób w całym kraju. 

Protesty nie trafiłyby na tak podatny
grunt, gdyby nie kryzys gospodarczy w Ira-
nie wywołany przez wieloletnią izolację
(sankcje) oraz COVID-19. 60% populacji
Iranu to ludzie poniżej 30. roku życia.
Jednocześnie kolejne pokolenia Irańczy-

PaTRyK GoRGol
Prawnik z doświadczeniem managerskim w branży nieruchomości

Młode pokolenia Irańczyków, są coraz bardziej liberalne, wiedzą, jak się
żyje za granicą i nie poddają się łatwo propagandzie. Fala niezadowolenia
będzie narastać

Protesty w iranie 
najpotężniejsze od dziesiątek lat



ków, szczególnie tych z ośrodków miej-
skich, są coraz bardziej liberalne (polecam
poczytać na temat… imprez organizowa-
nych przez irańską młodzież), korzystają
ze smartfonów, mediów społecznościo-
wych, wiedzą, jak żyje się za granicą,
w Internecie czują się jak ryba w wodzie,
a ich umysłów nie da się opanować za
pomocą reżimowej propagandy. Z łatwo-
ścią obchodzą blokadę stron interneto-
wych. 

Irańczycy identyfikują się ze starożytną
Persją i uważają jej historię za część swojej
tożsamości, nie darząc takim sentymentem
islamskiej republiki, która istnieje od
nieco ponad 40 lat. Młodzież nie chce
żyć według zasad ustalonych przez poko-
lenie swoich dziadków, a jednocześnie
protestom sprzyja również fatalna sytuacja
gospodarcza (bezrobocie, inflacja, stag-
nacja) i brak perspektyw, w wyniku któ-
rego wielu Irańczyków emigruje. Oczy-
wiście nie znaczy to, że władze irańskie
nie mają swoich zwolenników – popierają
je osoby religijne o konserwatywnych po-
glądach, często zamieszkujące mniejsze
ośrodki. 

Protestującym trudno znaleźć będzie
odpowiedź na argument brutalnej siły

w postaci antyrewolucyjnych milicji, czy
nawet – w ostateczności – armii. Korpus
Strażników Rewolucji to państwo w pań-
stwie i wykorzysta on wszelkie środki,
aby utrzymać swoją pozycję, w tym liczne
przywileje. Jednocześnie jednak trzeba
pamiętać, że szach Pahlawi też krwawo
tłumił protesty – ale tylko do momentu,
gdy było już dla niego za późno. Z każdym
kolejnym wybuchem protestów w Iranie
zaobserwować można, że ludzie, którzy
wychodzą na ulicę, coraz mniej boją się
śmierci. Drugim problemem protestują-
cych jest brak liderów i reprezentacji po-
litycznej. Trudno oczekiwać, aby nawet
reformistyczne skrzydło polityków islam-
skiej republiki, optujące za częściową li-
beralizacją – znajdujące się zresztą w głę-
bokiej defensywie – mogło poprzeć po-
stulaty sprzeciwiające się szariatowi oraz
domagające się końca islamskiej republiki
samej w sobie. Do tego dochodzą oczywiste
ruchy rządzących w postaci odcięcia ka-
nałów komunikacji (Internet), co skut-
kować będzie tym, że protesty będą miały
charakter rozproszony. Nie widać oznak
pękania reżimu od środka (ale też przy
takiej blokadzie informacyjnej z zewnątrz
jest to nie do dostrzeżenia), co skłania do
poglądu, że nawet przy ogromnej deter-
minacji protestujących nie zdołają oni
doprowadzić do zmian.

Tyle tylko, że fala niezadowolenia bę-
dzie dalej narastać, a nawet najbrutal-
niejsze stłumienie protestów nie spowo-
duje, że domagający się zmian zmienią
swoje poglądy i oczekiwania. Najwyższy
Przywódca nie będzie żył wiecznie, a walka
o sukcesję po nim może być bardzo cie-
kawa, jeżeli politycy zdecydują się wyko-
rzystać w tej rozgrywce aspiracje milionów
młodych Irańczyków. 
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24 października minęło 8 miesięcy od
rosyjskiego ataku na Ukrainę. Od dwóch
tygodni wojna jest w nowej fazie, w której
głównym celem ataków rosyjskich stała
się energetyczna infrastruktura krytyczna
Ukrainy. Po tych dwóch tygodniach można
stwierdzić, że – zgodnie z oczekiwaniami –
Rosjanie odnieśli istotne sukcesy w nisz-
czeniu tej infrastruktury. Jest to cel sto-
sunkowo łatwy, a dodatkowo każdy kolejny
udany atak utrudnia jego efektywną od-
budowę. Ataki te mają charakter terrory-
styczny, ale z drugiej strony mocno utrud-
niają wysiłki wojenne Ukrainy. 

W niedzielę 23 października rosyjski
minister obrony, Siergiej Szojgu, odbył
rundę rozmów z ministrami obrony na-
rodowej najważniejszych państw NATO.
Opowiadał, że Ukraina szykuje tak zwaną
„brudną bombę”. Znając pokrętną i okrut-
ną logikę Rosjan, można zakładać, że to
właśnie Rosjanie szykują jeszcze większe
uderzenie, tym razem w jednostki wy-
twórcze w ukraińskim sektorze energe-
tycznym. Wszystko to ma służyć dalszej
eskalacji, ale jest również kupowaniem

czasu przez Rosjan. Moskwa w ciągu kilku
najbliższych tygodni będzie gotowa do
wprowadzenia do walki nowych jednostek,
między innymi z ostatniego poboru. Nie
możemy ulegać złudzeniom, że armia ro-
syjska to tylko i wyłącznie banda grabież-
ców mieszkających w chlewach. To wciąż
silna i wielka maszyna do zabijania i nisz-
czenia. 

Na froncie ekonomicznym

Od początku wojny powtarzam, że jej
drugim frontem jest front ekonomiczny.
Państwo ukraińskie, bez wsparcia mili-
tarnego, ale i finansowego Zachodu, nie
byłoby w stanie prowadzić działań zbroj-
nych. Tygodnik „The Economist” szacuje,
że od marca do początku października
Ukraina otrzymała 23 miliardy dolarów
pomocy ze strony państw i instytucji fi-
nansowych Zachodu. Nie tylko z budżetów
narodowych, ale również z Banku Świa-
towego czy Międzynarodowego Funduszu
Walutowego. Mówimy tutaj tylko o po-
mocy finansowej dla budżetu, nie wspo-

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

Zmieniająca się sytuacja geopolityczna i relatywne słabnięcie Zachodu
wzmacniają asertywność polityki arabskiej. Za wysoką cenę ropy Ukraińcy
płacą krwią

Finanse, bliski wschód i ukraina. 
Jak arabia saudyjska zyskuje na wojnie



minając o pomocy humanitarnej czy też
militarnej. Administracja prezydenta Joe
Bidena już zadeklarowała, że w przyszłym
roku będzie przekazywała 1,5 miliarda
dolarów miesięcznie na utrzymanie funk-
cjonowania państwa ukraińskiego. W Unii
Europejskiej podejmowanie takich decyzji
trwa zawsze dłużej i jest bardziej skom-
plikowane. Przewodnicząca Komisji Eu-
ropejskiej Ursula von der Leyen zadekla-
rowała, że Unia ma w planach w przyszłym
roku przekazywać półtora miliarda euro
miesięcznie na ten sam cel. Miejmy na-
dzieję, że obietnice zostaną zrealizowane,

ponieważ pieniądze te są niezbędne, by
państwo ukraińskie zachowało zdolność
do funkcjonowania. Dzisiaj w zdecydo-
wanej większości nie są to granty, tylko
niskooprocentowane pożyczki, ale oczy-
wiste jest dla wszystkich, że prawdziwa
dyskusja na temat ich teoretycznej spłaty
odbędzie się dopiero po zakończeniu woj-
ny. Również z tego powodu Zachód będzie
miał zasadniczy wpływ na decyzje związane
z przyszłością Ukrainy.

Za dwa tygodnie w Stanach Zjedno-
czonych odbędą się tzw. „wybory połów-
kowe”. Bardzo wiele wskazuje na to, że
większość zdobędą w nich republikanie.
Trzeba odnotować stanowisko lidera
mniejszości republikańskiej w Izbie Re-
prezentantów, Kevina McCarthy'ego, który

w przypadku wygranej zostanie Spikerem
Izby. Twierdzi on, że jeśli nadejdzie praw-
dopodobna recesja, Stany Zjednoczone
będą musiały zmienić swoje podejście do
finansowania rządu ukraińskiego. Miejmy
nadzieję, że to jest tylko stanowisko wy-
borcze. Dotychczasowe głosowania w ame-
rykańskim kongresie pokazują, że prze-
ciwna finansowaniu Ukrainy jest mniej-
szość republikanów (choć jest to mniej-
szość wyraźna).

Manewry Rijadu

Innym ale co najmniej równie ważnym
odcinkiem frontu ekonomicznego jest ry-
nek surowców, a przede wszystkim ropy
naftowej, ponieważ największe dochody
do budżetu Rosji wpływają ze sprzedaży
ropy i produktów pochodnych. W po-
przednich komentarzach zaznaczałam tyl-
ko stanowisko Mohammada bin Salmana
(MBS), realnego władcy Arabii Saudyjskiej.
Proponuję, byśmy tym razem przyjrzeli
się dokładniej sytuacji na Bliskim Wscho-
dzie. Pod wpływem Arabii Saudyjskiej
5 października kraje OPEC+ plus podjęły
decyzję o zmniejszeniu podaży ropy na
globalnych rynkach o 2 miliony baryłek
dziennie. MBS, który miał główny wpływ
na jej podjęcie, nie traktuje tego jako
konsekwencji postanowień sojuszu z Rosją,
ale jako okazję do realizacji własnych in-
teresów. Po pierwsze – oznacza to utrzy-
manie potężnych i wcześniej niespodzie-
wanych wpływów budżetowych dla pań-
stwa saudyjskiego. Z powodu wysokich
cen ropy Arabia Saudyjska jest dzisiaj
głównym globalnym beneficjentem wojny.
Zmieniająca się sytuacja geopolityczna
i relatywne słabnięcie Zachodu wzmacniają
asertywność polityki arabskiej. Nie mo-
żemy abstrahować również od tego, że
MBS traktuje amerykańskich demokratów,
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a szczególnie Joe Bidena, jako swoich
osobistych wrogów. Utrzymanie wysokich
cen ropy ma dodatkowo utrudnić demo-
kratom działanie i przybliżyć powrót do
władzy Donalda Trumpa, który jest przy-
jacielem Salmana. W czasach prezydentury
Trumpa nastąpiło bardzo silne zbliżenie
między MBS i administracją republikań-
ską, a państwowy fundusz arabski zain-
westował 2 mld dolarów w fundusz za-
rządzany przez Jareda Kushnera – zięcia
byłego prezydenta. 

Pomimo bardzo silnych nacisków ze
strony Waszyngtonu, Paryża i Berlina Ri-
jad brutalnie realizuje własne interesy.
We wrześniu ceny ropy naftowej za baryłkę
zmierzały bardzo wyraźnie w kierunku
80 dol. Dzisiaj i w przyszłości zakłada
się, że nie spadną poniżej 90 dol. Za te
decyzje własną krwią zapłacą Ukraińcy.
Utrzymanie cen globalnych powyżej 90
dolarów za baryłkę oznacza, że Rosja bę-
dzie mogła przeznaczać kilkanaście dola-
rów z bieżących dochodów z jednej baryłki
na własny wysiłek wojenny, a realne ude-
rzenie w rosyjską gospodarkę odsuwa się
w czasie.

Iran i Izrael nie próżnują

Po drugiej stronie Zatoki Perskiej śmier-
telny wróg Arabii Saudyjskiej, Iran, rea-
lizuje własne interesy. Sprzedaje Rosji za
ogromne pieniądze (zarabiane przez Rosję
z powodu decyzji Rijadu) drony i już
wkrótce zapewne rakiety balistyczne. Dzię-
ki temu będzie rozwijał następne generacje
uzbrojenia, które mają zostać użyte prze-
ciwko Arabii Saudyjskiej. Teheran w ten
sposób utrudnia sobie zawarcie porozu-
mienia z USA, zniesienie sankcji i zmniej-

sza szansę na uruchomienie eksportu
ropy, co z kolei wpływa na wzrost jej cen.
Być może liczy, podbijając stawkę, że
w ten sposób wywrze dodatkową presję
na Waszyngton. 

Z kolei śmiertelny wróg Iranu – Izra-
el – wciąż traktuje agresywne plany Te-
heranu jako egzystencjalne zagrożenie.
Tel Awiw, pomimo licznych apeli Kijowa
i emocjonalnego powoływania się prezy-
denta Zełenskiego na żydowskie korzenie,

nie wysyła uzbrojenia nad Dniepr. Dlatego,
że również realizuje brutalnie swoje in-
teresy bezpieczeństwa. Kiedy izraelski
minister ds. diaspory stwierdził, że po
wysłaniu dronów przez Iran Izrael powi-
nien militarnie wesprzeć Ukrainę, na-
tychmiast stanowczo zaprzeczył temu za-
równo obecny premier Jair Lapid, jak
i były – Benjamin Netanjahu. Mimo że
prezydent Syrii Baszszar al-Asad, jako
alawita, jest wspierany przez szyicki Iran,
to militarna obecność Rosji w Syrii gwa-
rantuje Izraelowi brak ataków ze strony
tego kraju. Dopóki nie zmieni się choć
jeden element tej układanki, Izrael nie
wesprze militarnie Ukrainy, nawet jeżeli
jej prezydent jest Żydem. 
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„Żadnych marzeń, panowie” – znany cytat
z Aleksandra II, w innym kontekście his-
torycznym, należałoby dziś włożyć w usta
polskich decydentów. Tak jak ok. 170 lat
temu car uciął mrzonki fantastów, tak
dziś polska klasa polityczna powinna kie-
rować się zimną, pragmatyczną oceną sy-
tuacji i na jej podstawie podejmować
działania adekwatne do zmieniających
się realiów. Ktoś powie, że to truizm.
Przyjrzyjmy się, jak ta prawda odnajduje
się w praktyce i jak wygląda jej realizacja
na głównych kierunkach polityki z punktu
widzenia Warszawy.

Rosja i bezpłodna babcia

Od katastroficznych wizji upadku Rosji
puchną dziś szpalty. Spotkać można w sieci
nawet już mapy podzielonej Rosji. Możliwy
jest oczywiście pałacowy przewrót na
Kremlu, ale ocena jego prawdopodobień-
stwa jest wypadkową wiedzy o faktycznych
stosunkach wśród naczalstwa, układu sił
i stanu wiedzy Putina et consortes o tym,
co naprawdę dzieje się na Ukrainie. Wy-

daje się, że rozpad Rosji nie jest na rękę
mocarstwom z jednej przyczyny: ryzyka
proliferacji broni jądrowej. Powyższe nie
wyklucza możliwości emancypacji mniej-
szych fragmentów Rosji w przyszłości.
Rosja zatem zapewne przetrwa, choć
mamy do czynienia z jej osłabieniem
i sprowadzaniem ją przez USA do roli
gracza lokalnego. Powoduje to powsta-
wanie przestrzeni, próżni geopolitycznej
na wschód od Bugu.

Na zachód od Łaby próżno szukać
dziś triady, która zbudowała potęgę Eu-
ropy: rzymskiego prawa, greckiej filozofii
i chrześcijańskiego dekalogu. Wojna na
Ukrainie pokazała, że 500 lat później
mamy ponowne pęknięcie. Polityka nie-
miecka stwarza raczej wrażenie cichej osi
Berlin-Moskwa, niż istnienia jakiejkolwiek
jedności „Zachodu”. Sygnałem tego roz-
darcia były wcześniej doświadczenia CO-
VID-19, czy kryzysu w Grecji. Federalis-
tyczna presja, kompetencyjne „rozpychanie
się” TSUE, polityka klimatyczna, to próba
zjednoczenia, nie tyle „krwią i żelazem”,
ale paragrafami. Używając znanej meta-

PioTR MiCHał KosMęda
Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk
prawnych (Uniwersytet Śląski w Katowicach), zarządzający
funduszami nieruchomości, CCIM (Certified Commercial Investment
Member), przedsiębiorca. Onegdaj reprezentant Polski U-16 w piłce
nożnej. Dziś uprawia triathlon i biegi górskie.

Kontrola Bramy Smoleńskiej jest podstawą militarnego panowania
w Europie Środkowej. Zacząć należy od połączenia Polski i Białorusi
jakimś rodzajem celnej unii. Organiczna praca powinna też wiązać Króle-
wiec z Polską

Klucze do przyszłości Polski 
znajdują się w Mińsku i Królewcu

https://wgospodarce.pl/informacje/50974-niemcy-ciagnely-zyski-z-kryzysu-w-grecji
https://www.stefczyk.info/2020/03/16/tak-w-praktyce-wyglada-unijna-solidarnosc-niemcy-blokuja-dostawe-maseczek-do-wloch/?fbclid=IwAR3vK9POR8Ddo8HbHAMtFYA7MJNoT3oRcmbj-CH-uvaqWh_g56QMfIZr-dQ
https://www.stefczyk.info/2020/03/16/tak-w-praktyce-wyglada-unijna-solidarnosc-niemcy-blokuja-dostawe-maseczek-do-wloch/?fbclid=IwAR3vK9POR8Ddo8HbHAMtFYA7MJNoT3oRcmbj-CH-uvaqWh_g56QMfIZr-dQ
https://wpolityce.pl/swiat/614143-niemieckie-koncerny-nadal-wspieraja-armie-putina
https://wpolityce.pl/swiat/614143-niemieckie-koncerny-nadal-wspieraja-armie-putina
https://idel-ural.org/en/archives/de-putinization-is-inevitable-yet-experts-say-there-are-three-ways-to-make-it-happen/?fbclid=IwAR1X_7F9BJSm0VHgKzXlQ7zpqwcBil1ngGeL19-7EFeQ3c1LgFhvGvj34wA


fory – próbowano gotować żabę powoli,
karmiąc marchewką dotacji i podsycając
ogień tonami papieru unijnej „legislacji”.
Problem w tym, że żaba próbuje wysko-
czyć. Wyraźny i przede wszystkim arty-
kułowany staje się rozdźwięk między in-
teresami „starej Unii”, trwającej w pacy-
fistycznej nirwanie, czerpiącej ze zgro-
madzonego bogactwa i z quasi-kolonial-
nego statusu państw na wschód od umow-
nej linii Hamburg-Triest, które mają inną
percepcję zagrożenia rosyjskiego, a jed-
nocześnie są wciąż młode duchem i nie-
skażone lemowskim „mli-mli”, jeszcze
„niezbetryzowane”.

Jak mawiał George Friedman, Unia
Europejska została „zaprojektowana na
dobrą pogodę”. Powstaje pytanie, w jakim
stopniu Bruksela, jako ośrodek siły, jest
w stanie zachować dawną sprawczość
w czasie ostrego kryzysu. Parafrazując J.
Sowę, można rozważać czy longue durée
nie mamy do czynienia z fantomowym
ciałem imperium, czyli pozorami istnienia
tworu coraz bardziej wydrążonego z treści.
Wspólnota, którą oparto na założeniu, że
mozaikę narodów europejskich można
połączyć w jeden, spójny organizm pań-
stwowy, posiada przeregulowaną, prze-
żartą wręcz socjalizmem gospodarkę, któ-
rej sprawne funkcjonowanie było możliwe
w starym systemie: tanich surowców i siły
roboczej na wschodzie. Próby budowania
europejskiej demokracji napotykają jednak

opór, bo nie ma europejskiego demosu.
Alternatywną formą władzy i zachowania
status quo jest zatem dyktatura biurokracji
(lub, verba B. Radziejewski: międzyna-
rodówki sędziowskiej). Przywołując
J. Mearsheimera: nacjonalizm jest siłą
potężną i w sposób naturalny kształtuje
polityczne byty państw. Do jego przezwy-
ciężenia nie staje chyba siły pogrobowcom
Spinellego. 

Co z drugim filarem „Zachodu”? Będąc
pod wpływem bieżącego rozwoju wydarzeń
na Ukrainie, zapominamy, że trzy lata
temu E. Macron twierdził, że doświad-
czamy „śmierci mózgowej NATO”. Wbrew
propagandzie, to nie NATO pomaga dziś
Ukrainie, ale wybrane państwa. Mamy
znów do czynienia z „koalicją chętnych”.
Pragmatyczni Amerykanie, widząc to, roz-
ważają utworzenie specjalnego dowódz-
twa ds. pomocy Ukrainie, czyli w praktyce
nowej platformy współpracy. 

Niezależnie od dalszych losów UE
i NATO, oba te polityczne organizmy wy-
magają co najmniej redefinicji, dostoso-
wania ich do nowych okoliczności. Po-
wstaje zatem nowa przestrzeń również
na Zachodzie. 

Enfant terrible 

Polska powinna dostosować się do nowych
okoliczności, nawet jeśli słabnięcie filarów
Zachodu nie jest w jej interesie w krótkiej
perspektywie. Zarówno bowiem UE, jak
i NATO wiązały instytucjonalnie Niemcy.
Należałoby wspierać te elementy wspól-
noty, które są korzystne – wolny handel,
przepływ towarów i usług, wolność prze-
mieszczania się – jednocześnie grając na
czas w kwestiach ważnych dla Paryża
i Berlina, budując koalicje przeciwne pro-
jektom federalizacji. Nie z pozycji obra-
żonego dziecka, ale dorośle dyskutując,
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https://wpolityce.pl/swiat/612024-zmienia-sie-podejscie-waszyngtonu-do-wojny-na-ukrainie
https://wpolityce.pl/swiat/612024-zmienia-sie-podejscie-waszyngtonu-do-wojny-na-ukrainie
https://wpolityce.pl/swiat/612024-zmienia-sie-podejscie-waszyngtonu-do-wojny-na-ukrainie
https://www.wsws.org/pl/articles/2022/05/27/koal-m27.html
https://wpolityce.pl/polityka/612500-niemiecki-plan-poroznienia-polski-i-ukrainy
https://wpolityce.pl/polityka/612500-niemiecki-plan-poroznienia-polski-i-ukrainy
https://www.euractiv.pl/section/polityka-zagraniczna-ue/news/macron-nato-wchodzi-w-stan-smierci-mozgowej/
https://osrodekanaliz.pl/publikacja/altiero-spinelli-ernesto-rossi-manifest-z-ventotene-wraz-z-przedmowa-e-colorniego-tekst-tlumaczenie-komentarz/
https://ksiegarnia.nowakonfederacja.pl/produkt/wielkie-zludzenie-oprawa-miekka/
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/
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/135277/fantomowe-cialo-krola-peryferyjne-zmagania-z-nowoczesna-forma
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/135277/fantomowe-cialo-krola-peryferyjne-zmagania-z-nowoczesna-forma
https://en.wikipedia.org/wiki/Longue_dur%C3%A9e
https://en.wikipedia.org/wiki/Longue_dur%C3%A9e
https://www.youtube.com/watch?v=ywrjTZrEgF4
https://www.youtube.com/watch?v=ywrjTZrEgF4
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powr%C3%B3t_z_gwiazd
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powr%C3%B3t_z_gwiazd


wykorzystując fakt, że Francja i Niemcy
próbują trwać w starym systemie i nie
wyobrażają sobie zmiany. Mentalnie nie
są zdolne, by zaakceptować emancypację
Europy Wschodniej. Zwłaszcza Niemcy,
przyzwyczajeni do działania z pozycji siły,
brną wobec Ukrainy w kunktatorską po-
litykę przeczekania.

Słabnięcie „starej Unii” jest dla Polski,
być może, ratunkiem. Niewydolne polskie
państwo nie radziło sobie z opanowanym,
żmudnym wykuwaniem kompromisów,
raczej działało emocjonalnie: albo w kontr-
ze, albo służalczo wobec Brukseli. Nowy
podział na Łabie uwalnia wiele zmiennych
na szachownicy, przez co gra nie staje się
łatwiejsza, ale paradoksalnie pojawia się
więcej szans, by wymknąć się z żelaznego
uścisku skoordynowanej dotychczas po-
lityki na osi Paryż-Berlin-Moskwa.

Quo vadis? 

Sytuacja geopolitycznej próżni, jaka wy-
twarza się w Europie, już powoduje prze-
tasowania, a doprowadzić musi do nowego
punktu aequilibrĭum. Odwołując się do
łacińskiego źródłosłowu pytanie brzmi:
jakie odważniki położyć na wadze, by
uchwycić ten moment stabilizacji, ko-

rzystnej dla Polski. I zrobić to, zanim do-
konają tego inni. Startujemy z pozycji
postsowieckiej kolonii, która wzbogaciła
się na byciu montownią sąsiedniej, czwar-
tej gospodarki świata, z pozycji kraju
 „poszukującego hegemonów zastępczych”
(E. Thompson). 

Klucze do przyszłości Polski znajdują
się w Mińsku i Królewcu. Wystarczy rzut
oka na mapę oraz analiza wojen toczonych
pomiędzy Berlinem, Warszawą a Moskwą,
by zrozumieć, że kontrola Bramy Smo-
leńskiej jest podstawą militarnego pano-
wania w Europie Środkowej. Jednocześnie
władanie ujściem Wisły, Pregoły i Niemna
stanowiło zawsze o ekonomicznej bazie
polskiego konstruktu politycznego. Dziś
dodatkowo Królewiec stanowi bąbel A2AD
i grozi z flanki w razie starcia z Moskwą.
Podobnie jak sto lat temu, pojawiająca
się próżnia geopolityczna daje nam, po
kilkuset latach podległości, szansę na
uzyskanie wpływów w tych dwóch kry-
tycznych punktach. Mając lepszą niż 100
lat temu pozycję wyjściową, możemy karty
rozegrać lepiej, niż ówcześnie Józef Pił-
sudski. 

Brama Smoleńska

W interesie Warszawy jest intensywna
gra na przeciągnięcie Białorusi na stronę
nowej Europy, która powstaje między
Łabą a Dnieprem (Donem?). Wypadałoby
zatem porzucić rytualne potępienia „Baćki”
i nie demontując granicznego muru, bu-
dować mosty. Idealne ku temu jest pole
kulturalne, bo liczba stycznych, łatwość
kontaktów, odnajdywania wspólnych tro-
pów na poziomach lokalnych i państwo-
wych narzuca się sama: wspólne konkursy
recytatorskie, wymiany teatralne, koncert
muzyczny na moście granicznym. Drob-
nymi krokami należy budować relacje.
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https://lubimyczytac.pl/ksiazka/257455/pakt-pilsudski-lenin-czyli-jak-polacy-uratowali-bolszewizm-i-zmarnowali-szanse-na-budowe-imperium
https://lubimyczytac.pl/ksiazka/257455/pakt-pilsudski-lenin-czyli-jak-polacy-uratowali-bolszewizm-i-zmarnowali-szanse-na-budowe-imperium
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Smole%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brama_Smole%C5%84ska
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3104/Bielska%2C Lis przejawy mentalno%C5%9Bci postkolonialnej we wsp%C3%B3%C5%82czesnych polskich naukach spo%C5%82ecznych.pdf?sequence=2
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3104/Bielska%2C Lis przejawy mentalno%C5%9Bci postkolonialnej we wsp%C3%B3%C5%82czesnych polskich naukach spo%C5%82ecznych.pdf?sequence=2
https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/3104/Bielska%2C Lis przejawy mentalno%C5%9Bci postkolonialnej we wsp%C3%B3%C5%82czesnych polskich naukach spo%C5%82ecznych.pdf?sequence=2
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/
https://nowakonfederacja.pl/polska-w-nowej-unii-alternatywa-dla-polityki-europejskiej-pis-i-po-potrzebna-od-zaraz/


Wymiana sportowa, wspieranie kontaktów
na poziomie samorządowym i budowanie
więzów gospodarczych nie muszą oznaczać
otwartej akceptacji reżimu Łukaszenki.
Celem byłoby zbudowanie alternatywy
dla Mińska, wpychanego od lat w ręce
Moskwy. 

Zadaniem na przyszłość powinno być
połączenie Polski i Białorusi jakimś ro-
dzajem celnej unii, a domknięciem –
ustawienie wspólnych granicznych od-
działów za Orszą i Witebskiem. Ktoś
powie, że to wizja nierealna. Dziś tak, ale
w szybko zmieniającej się rzeczywistości
taki plan, rozpisany na lata, jest do zrea-
lizowania w ciągu dekady. Łukaszenka
biologicznie nie jest wieczny, słabość Rosji
i ekonomiczna zapaść tuż za Bugiem to
karty do rozegrania. Sam Łukaszenka
zresztą cyklicznie wysyła balony próbne
w celu nawiązania kontaktu z Polską.
Sygnały te są konsekwentnie ignorowane
i zbywane rytualnymi frazesami o „de-
mokracji i prawach człowieka”, co jest
wyrazem szkodzącego polskim interesom
ideologicznego skażenia, zamiast budo-
wania aktywów. Ciekawostką jest fakt, że
na ryzyko „utraty” Białorusi wskazuje
ostatnio nawet popularny bloger I. Girkin,
niewątpliwy rosyjski patriota.

Królewiec

Potwierdzeniem tez F. Braudela o długim
trwaniu historycznych cykli byłaby próba
naprawienia zaniedbań (a może świadomej
decyzji) Jagiełły, podjętych kilka dni po
14.07.1410 r. Odzyskanie wpływów w Sam-
bii nie odbędzie się jutro. W krótkiej per-
spektywie Królewiec zagrożony jest hu-
manitarną katastrofą. Obwód Kalinin-
gradzki jest bowiem samowystarczalny
w zakresie energetycznym, ale żywność,
leki czy większość innych produktów po-

chodzi z importu. Praktycznie odcięty od
świata, najboleśniej i najszybciej w całej
Rosji odczuwać będzie skutki sankcji.
Nieuchronny jest kryzys, którego zarysy
już widać na horyzoncie. Ryzyko rosyjskich
prowokacji (np. żądania od Polski prze-
jazdu przez przesmyk suwalski ciężarówek
z pomocą humanitarną) maleje, ale należy
przygotować się na konieczność udzielenia
pomocy. Operacja taka byłaby oczywiście
obarczona dużym ryzykiem propagando-
wym. Zamiast zawsze spóźnionych działań

reaktywnych, należy przygotować scena-
riusz, który zapobiegnie użyciu przeciwko
Polsce na arenie międzynarodowej argu-
mentów, że przez złych Polaków giną
dzieci i chorzy w Królewcu. W perspek-
tywie długoterminowej działanie takie
powinno być elementem większej strategii
zbliżenia. Być może należałoby wprowadzić
wyjątkowe traktowanie mieszkańców Ob-
wodu poprzez umożliwienie handlu, drob-
nej wymiany towarowej (żywność, leki,
odzież, AGD), przemieszczania się osób.
Nie jest to łatwe w sytuacji istniejącej
presji sankcji, ale Polska mogłaby na tym
zyskać również ekonomicznie, a przy
okazji – budować mosty porozumienia. 

Dziś, w sytuacji trwającej wojny jest
to trudne do wyobrażenia, ale wojna
kiedyś się skończy. Celem takiej polityki
powinno być nawiązywanie międzyludz-
kich relacji pomiędzy władzami Królewca,
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https://www.rp.pl/gospodarka/art37063521-kaliningrad-odciety-od-rosji-sytuacja-krytyczna-produkcja-wstrzymywana
https://www.rp.pl/gospodarka/art37063521-kaliningrad-odciety-od-rosji-sytuacja-krytyczna-produkcja-wstrzymywana
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1555873,1,kaliningrad-rosjanie-ktorym-do-nas-najblizej.read
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/swiat/1555873,1,kaliningrad-rosjanie-ktorym-do-nas-najblizej.read
https://historia.org.pl/2020/07/15/jagiello-i-niezdobycie-malborka-w-1410-krolewski-blad-czy-krzywdzacy-jagielle-mit/
https://historia.org.pl/2020/07/15/jagiello-i-niezdobycie-malborka-w-1410-krolewski-blad-czy-krzywdzacy-jagielle-mit/
https://www.youtube.com/watch?v=baK2u0VPX-c
https://multibook.pl/pl/p/Marek-Budzisz-Iluzja-wolnej-Bialorusi/11925
https://multibook.pl/pl/p/Marek-Budzisz-Iluzja-wolnej-Bialorusi/11925


Olsztyna, Elbląga czy Braniewa, co w per-
spektywie stworzy podstawę do oriento-
wania się lokalnej władzy w Królewcu na
Polskę. Jeśli bowiem Rosja poddana zo-
stanie tektonicznym wstrząsom, rozdzie-
rającym ten kraj po szwach narodowo-
ściowych, gdy Chiny „wezmą pod opiekę”
Syberię, władze nad Pregołą mogą ulec
pokusie, by np. wystąpić o uzyskanie sta-
tusu „wolnego miasta Królewca” pod pat-
ronatem Unii Europejskiej. Organiczna
praca powinna wiązać Królewiec z Polską,
np. poprzez przyznanie kiedyś jego przed-
stawicielom prawa zasiadania w polskim
Parlamencie w charakterze obserwatorów
i doradców (np. w ramach koordynacji
spraw środowiskowych – Zalew Wiślany).
Kto był tam, ten wie, że z Gołdapi czy
Braniewa bliżej zarówno fizycznie, jak
i duchowo do ujścia Pregoły. Działać
należy nie orężem, ale siłą grawitacji
ośrodka w Warszawie, większą atrakcyj-
nością europejskiego modelu rozwojowe-
go. W perspektywie kilku lat sukcesem
takiej polityki byłoby, gdyby generał
w Moskwie wydając rozkaz ataku na
Polskę brał pod uwagę niepewność, czy
załoga Obwodu w komplecie wykona za-
danie. 

„Co powie Tata”?

Używając cytatu z popularnej kiedyś pio-
senki trzeba też zauważyć, że pokazanie
przez Polskę zdolności do kreowania swo-
jego geopolitycznego otoczenia daje szansę
na utrzymanie dobrych relacji i wsparcia
USA. Jak pisał niedawno w NK J. Czar-
nocki, komentując myśli P. Zeihana „wy-
cofywanie się USA i nowy izolacjonizm
to jednak po prostu fakt. Owszem, Stany

będą utrzymywać obecny ład, lecz wy-
biórczo, w stosunku do niektórych so-
juszników, tam, gdzie im się to akurat
opłaca i gdzie nie ma zagrożenia dla ich
pozycji i konkurencyjności”. Wykorzystując
powstającą próżnię możemy stać się ame-
rykańskim lotniskowcem w Europie. Start
mamy łatwiejszy niż Niemcy po II wojnie
światowej, bo nie dzieli nas z USA 5 lat
walki po dwóch różnych stronach frontu. 

*
Przewrotnie oczywiście, w kontrze do cy-
tatu z Aleksandra II, ale, wbrew pozorom,
w całkowitej logicznej spójności: nie bójmy
się marzyć. Realizacja marzeń powinna
jednak polegać na chłodnej kalkulacji
i przemyślanej strategii „kroczenia przez
rzekę, czując kamienie pod stopami”. Wo-
bec prawdopodobnego końca wolności
żeglugi i pojawiającej się dominacji lądu
podział na Łabie znów będzie jednak
w grze – à rebours. 

Powyższe rozważania nie pretendują
do bycia kompletnym planem działania.
Pomijają szereg nie mniej ważnych zadań,
jak relacje z Turcją i Rumunią, wyko-
rzystanie szans na odcinku skandynaw-
skim czy zadanie ułożenia się z Ukrainą.
Nie pławiąc się w mocarstwowych mrzon-
kach lub oczekiwaniach, że USA „pomogą”,
należy zadbać, jak dorosły, o własne in-
teresy. Przedstawione propozycje nie wy-
magają miliardów dolarów na samoloty,
czołgi i helikoptery. Ich realizacja wymaga
raczej pracy intelektualnej, rozpisania
strategii na czynniki pierwsze, jasnego
zdefiniowania celów i ich konsekwentnej
realizacji. To dużo trudniejsze niż pójście
do sklepu i kupienie najnowszych drzwi
antywłamaniowych. 
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https://ksiegarnia.nowakonfederacja.pl/produkt/pacyfik-i-eurazja-o-wojnie-wydanie-2/
https://ksiegarnia.nowakonfederacja.pl/produkt/pacyfik-i-eurazja-o-wojnie-wydanie-2/
https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/w-nowej-transformacji-chiny-zbuduja-klase-srednia/
https://www.obserwatorfinansowy.pl/bez-kategorii/rotator/w-nowej-transformacji-chiny-zbuduja-klase-srednia/
https://nowakonfederacja.pl/strategia-dla-polski-w-czasach-deglobalizacji-jak-pozostac-na-powierzchni/
https://nowakonfederacja.pl/strategia-dla-polski-w-czasach-deglobalizacji-jak-pozostac-na-powierzchni/
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„Pracowaliśmy dzień i noc, sprawiało nam
to ogromną frajdę. Dziś w oczach przed-
stawicieli młodego pokolenia nie widzę
tego błysku, zapału. Zarówno pokolenie
Z, wcześniej X, milenialsi…” – żali się
Grażyna Kulczyk w „Gazecie Wyborczej”.
Wtóruje jej Tomasz Lis, który w „Krytyce
Politycznej” tak opowiada Agnieszce Wiś-
niewskiej: „W moich czasach nikt nie sły-
szał o czymś takim jak work and life ba-
lance. Przychodziłem do pracy, spraw-
dzałem na grafiku, kto jest wydawcą w so-
boty i w niedziele (…) Rozumiem, była
w tym skrajność, ale szczerze, była też
jakaś idea. Wiedzieliśmy, że jak chcesz
mieć sukces, to – używając twoich słów –
zapierdalasz, bo innej drogi nie ma”. Nie-
wiele ponad tydzień dzieli te dwa wywiady,
z których wniosek właściwie jest taki sam:
formacja mentalno-pokoleniowa, do której
należą Lis i Kulczyk, nic nie zrozumiała
z przemian ostatnich lat, albo w ogóle
z losów III RP. A jest to o tyle poważny
problem, że właśnie ona cały czas sprawuje
we współczesnej Polsce rząd dusz. 

Lis i Kulczyk niby zdają sobie sprawę,
że świat się zmienił. Podejmują ogromny
wysiłek myślowy, aż pocą się od wytężenia
woli, żeby – niechętnie – przyznać, że
jest już inaczej, że czas harówki po kilka-
naście godzin i przyzwolenia na wyciskanie
pracowników jak cytryny się skończył.
Oboje jednak ani w ząb nie rozumieją,
dlaczego tak się stało, choć rozmawiający
z nimi dziennikarze próbują ich jakoś do
tej straszliwej prawdy podprowadzić
(zwłaszcza Agnieszka Wiśniewska Toma-
sza Lisa). Były naczelny „Newsweeka”
twierdzi co prawda, że trzeba tę zmianę
przyjąć i zaakceptować, a Kulczyk niby
mówi, że nie ma pretensji do młodych,
ale te słowa wyciskają z siebie z trudnością.
Większość wypowiedzi tych koryfeuszy
III RP to narzekanie na młodych. Zerkają
na zegarek, nie chcą pracować dłużej, niż
przewiduje ustawa, pracują bez pasji,
chcieliby, żeby efekty były zaraz – mówi
Kulczyk. Lis obawia się, że zaczniemy
wkrótce potępiać ciężką pracę i wybitność,
a może nawet zabraniać ciężko pracować
tym, którzy chcą.

JaREMa PiEKuTowsKi
Członek zespołu, główny ekspert ds. społecznych

Wywiady z Tomaszem Lisem i Grażyną Kulczyk dowodzą, że ich formacja
umysłowo-pokoleniowa nic nie rozumie z przemian ostatnich kilkunastu
lat. Widocznie może sobie na to pozwolić

Kultura harówki umiera. 
lis i Kulczyk nie wierzą

https://krytykapolityczna.pl/kraj/tomasz-lis-media-praca-wywiad-agnieszka-wisniewska-2022/?fbclid=IwAR2DpNJbFoGok5ub1rPcFYLp9voggbOjreGPaLpPR12Dw2EQif0VGuqyYPE
https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,28938516,grazyna-kulczyk-mlodzi-chcieliby-zeby-efekty-byly-zaraz-glownie.html


W obu wywiadach uderza ogromna
oporność na fakty. Ani jeden, ani drugi
rozmówca nie rozumie, skąd bierze się
obecny konflikt pokoleń. Nie rozumie,
dlaczego wielu ludzi głosuje na PiS –
a może postrzegają oni tę partię jako
obronę przed tą bezwzględną „logiką”
biznesową? Lis i Kulczyk są święcie prze-
konani, że ich sposób widzenia świata
jest słuszny i daje się zaaplikować w każdej
epoce. Lis już tęskni za „kulturą zapier-
dolu”, która „ginie, wyparowuje i prze-
grywa, i jest skazana na klęskę, choć jedno
się nie zmieni. Ci, którzy chcą osiągnąć
wybitność i prawdziwy sukces, muszą
pracować więcej niż reszta. Jak powiedział
Churchill – «wielkość to robić to co inni
plus coś ekstra». Rozumiem, że to się
może nie podobać, ale tak jest".

W tym jednak rzecz, że tak nie jest.
Z kilku powodów.

Po pierwsze: w roku 2022, w świecie
zaawansowanych technologii, pracowanie
więcej, robienie więcej nie oznacza, że
robi się lepiej. Myślenie o pracy w kate-
goriach ilościowych to relikt XIX wieku,
społeczeństwa industrialnego, w którym
pracownik stał przy taśmie. Work-life ba-
lance zamiast „zapierdolu” jest ludziom

potrzebny nie dlatego, że ludziom po-
przewracało się w głowach, a po to, żeby
pracowali dobrze. Większość z nas to
nadal ludzie, a nie roboty, więc mamy
granice możliwości, po przekroczeniu któ-
rych nasza wydajność spada i jakość pracy
się obniża. Chyba oczywiste jest też, że
taka harówka ma koszmarny wpływ na
zdrowie fizyczne i psychiczne. 

Po drugie: Jeszcze w czasach, gdy Lis
et consortes budowali III RP po 1989 r.,
faktycznie harówka przynosiła realne efek-
ty finansowe, zwłaszcza w tworzącej się
branży medialnej. Owszem, kiedy tworzy
się coś nowego, faktycznie można zdecy-
dować się na ucieczkę do przodu i wówczas
długo i ciężko pracować, żeby zdystanso-
wać konkurencję i na krótką metę przy-
niesie to efekt (pomijając już na chwilę
szkody zdrowotne i inne). Ciekawe, że to
właśnie formacja umysłowa Lisa i Kulczyka
(i jej pogrobowcy, tacy jak Simon Sinek)
w mowy coachingowe wplatała słowa Nie-
tzschego: „Ten, kto ma po co żyć, potrafi
znieść niemal każde «jak»”. Słowem:
iksiarze, milenialsi, zetki – nie umiecie
ciężko pracować, bo nie widzicie sensu
w tej pracy, pracujecie bez pasji, „bez
błysku w oku”, jak mówi Kulczyk. Ależ
tak, nie widzimy sensu! Kolejne pokolenia
wychodziły na rynek pracy w zupełnie
innych warunkach, a harować miały tak
samo. W warunkach rynku wysoko kon-
kurencyjnego, umeblowanego przez wiel-
kich graczy, efekt skali z harówki jest mi-
nimalny. Dużo bardziej liczy się dobre
ustawienie już na początku i po prostu
szczęście. Związek między liczbą godzin
pracy a sukcesem staje się jeszcze mniej
liniowy. Redaktor Lis, Pani Kulczyk i inni
ich znajomi mogli pracować po 18 godzin,
bo na końcu tego tunelu widzieli dom na
Majorce, najnowsze samochody, słowem –
wymierną korzyść. Pokolenia wchodzące
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słowem: milenialsi,

iksiarze, zetki – nie umiecie

ciężko pracować, bo nie

widzicie sensu w tej pracy,

pracujecie bez pasji, „bez

błysku w oku”, jak mówi

Kulczyk. ależ tak, nie

widzimy sensu!



na rynek pracy po roku 2000 już tego nie
widzą, a także…

No właśnie, a także. Po trzecie: tak,
mentalność też się zmieniła. Ludzie zaczęli
powoli zauważać to, co wiele lat temu
wyraził Tomáš Sedláček w książce "Eko-
nomia dobra i zła", a masowo zaczęło do
nich to dochodzić dopiero później, a mia-
nowicie to, że sukces gospodarczy nie
oznacza szczęścia. Że może jednak wolą
nie mieć tego domu na Majorce i tych
najnowszych samochodów, bo to nie jest
droga do pełnego, sensownego i szczęśli-
wego życia. Może wychodzą z pracy po
(o zgrozo) 8 godzinach, bo tworzenia no-
wych produktów bankowych, reklam,
bądź sprzedawania dóbr FMCG nie uwa-
żają za „coś fantastycznego”? A może dla-
tego, że, podobnie jak pani Kulczyk, cenią
maksymę pacta sunt servanda i są świa-
domi, że praca to kontrakt, w ramach
którego świadczy się usługi przez określony
czas? 

To tylko kilka rzeczy, których nie ro-
zumieją Lis i Kulczyk. Ale nie rozumieją
jeszcze jednej rzeczy, bardzo ważnej: że
młodsze pokolenia i tak harują. Nie wszę-
dzie, bo w ostatnich latach mieliśmy dobrą
koniunkturę, rynek pracodawcy w nie-
których branżach (np. IT) zmienił się
w rynek pracownika i w tychże branżach
nie trzeba było wypruwać sobie żył, żeby
zarobić na godne życie i żeby firma utrzy-
mała się na rynku. Ale to jest bardzo
wąski obraz. Zwłaszcza branża medialna,
w której pracuje Lis, pozostaje branżą
ciężkiej harówki, a może nawet jest nią
bardziej niż w czasach Lisowej potęgi.
Niech red. Lis przyjrzy się mediaworkerom
na śmieciówkach w mediach publicznych
i niepublicznych, zarabiających grosze,
siedzących po kilkanaście godzin i wie-
czorami. Niech przyjrzy się ciężkiej pracy
w organizacjach pozarządowych – tylko

po to, by przetrwały. Niech przyjrzy się
ochronie zdrowia, branży ochroniarskiej,
przemysłowej, handlowej, edukacyjnej,
sprzedawcom w korporacjach.

Nie chodzi tylko o to, że te wywiady
są świadectwem niezrozumienia świata.
To niezrozumienie oznacza też, jak trwała
i ogromna jest potęga formacji umysło-
wo-pokoleniowej Lisa i Kulczyk. Potęga
rozumiana jako władza dyskursu, kapitał
społeczny, finansowy i polityczny. Gdyby
tak nie było, rozmówcy „Wyborczej” i „KP”

gryźliby się w język, jeszcze bardziej wy-
tężaliby się, by zrozumieć, próbowaliby
zmieniać się. Tego jednak nikt od nich
nie wymaga. I nie tylko dlatego, że mają
oni tzw. „fuck you money”, czyli pieniądze,
które pozwalają im mówić, co chcą, bez
autocenzury. Także dlatego, że przewagę
w dyskursie publicznym, w biznesie i w in-
stytucjach ciągle mają ci, którzy ten język
i sposób myślenia rozumieją i popierają.
I ta przewaga potrwa chyba jeszcze dobre
10-15 lat. Przez ten czas pokolenie X doj-
dzie niemal do emerytury, a milenialsi
posiwieją. Cóż – pozostaje im robić swoje.
Pracować, owszem, kiedy trzeba, to cięż-
ko – ale mądrze, i na rzecz dobra wspól-
nego. Summa summarum to lepsze od
modlenia się do sukcesu.
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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
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