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Jakub Kamiński: Skąd w dzisiejszym 
społeczeństwie tyle niepokoju? 

 
Natalia Hatalska: Przyczyn jest bardzo 
wiele – w tym między innymi to, że żyjemy 
dziś w świecie polikryzysów. Zmagamy 
się z kryzysem klimatycznym, energe-
tycznym, żywnościowym, ekonomicznym. 
To naturalnie wzmaga niepokój. Jedną 
z przyczyn jest również fakt, że duża część 
naszego życia dzieje się w świecie cyfro-
wym, który oparty jest na algorytmach, 
a te wzmagają polaryzację. Algorytmy 
wrzucają nas bowiem w bańki informa-
cyjne, dające nam złudne poczucie bez-
pieczeństwa. Gdy nagle przedostaje się 
do niej informacja, której nie znamy lub 
jest inna od tego, do czego przywykliśmy 
do tej pory, naszą pierwszą naturalną 
reakcją jest strach. A ten z kolei często 
wyzwala agresję. Żałuję, że jest wciąż tak 
mało krajowych systemów edukacyjnych, 
które uczyłyby społeczeństwo, i dzieci, 

i dorosłych rozpoznawania tych zależności, 
aby nie poddawać się ich wpływowi. 

Dane z raportu Global Peace Index 
pokazują, że w latach 2011-2019 liczba 
demonstracji, protestów i zamieszek wzro-
sła o 244%. W samym 2020 r. liczba tego 
typu zdarzeń wyniosła 15 tys., co moim 
zdaniem i tak jest sporym niedoszacowa-
niem. 

 
Jest to zatem zjawisko globalne. 

 
Dziś ludzie na całym świecie znajdują się 
w stanie ciągłego poczucia zagrożenia. 
Jednym z czynników, który obrazuje nasz 
stan emocjonalny, jest używany przez nas 
język. W ubiegłym roku opublikowane 
zostały wyniki badań, których autorzy 
przeanalizowali 14 milionów tekstów li-
terackich w trzech językach: angielskim, 
niemieckim i hiszpańskim – pochodzących 
z ostatnich 120 lat pod kątem używania 
w nich wyrazów związanych z niepokojem, 
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Istnieją algorytmy traumy, które śledzą nasze zachowania, tylko po to, by 
dostarczyć nam treści wpływające na nasze emocje. Duża część z nas, 
nieświadoma tych mechanizmów, jest przez nie zniewolona  
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smutkiem i strachem. I w ostatnich dwóch 
dekadach liczba tych słów wzrosła do po-
ziomu wcześniej nienotowanego. Obecnie 
jest to poziom kilkukrotnie wyższy od 
tego, który miał miejsce po pierwszej czy 
drugiej wojnie światowej. Mamy do czy-
nienia z generalnym obniżeniem nastroju, 
a ponadto epidemią depresji. Aby temu 
zaradzić, musimy inwestować w ochronę 
zdrowia psychicznego.  

Zamiast tego, nasze polityki wciąż 
skupiają się przede wszystkim na budowie 
bogactwa, czy rozwoju technologicznym. 
Nawet wskaźniki, którymi staramy się 
badać dobrostan naszego życia, mają pod-
łoże głównie ekonomiczne. Aby zapewnić 
ludziom możliwość dobrego życia, troska 
o ich potrzeby musi być wieloaspektowa. 

 
A więc technologia odgrywa kluczową 
rolę w tej układance. Określiłaby się 
pani mianem technosceptyczki? 

 
Powiedziałabym, że jestem technorealist-
ką. Przeszłam drogę od początkowego 
hurraoptymizmu do traktowania techno-
logii jako narzędzia, którego skutki użyt-
kowania zależą od człowieka. Dziś wiem, 
że to także nie do końca prawda. Tech-
nologia stała się bowiem w pewnym sensie 
niezależna, oddziałując przy tym na nas 
bezpośrednio, czego przykładem są 
wspomniane algorytmy. Czyni to każdą 

technologię przedmiotem podwójnego za-
stosowania. Może zapewniać korzyści 
człowiekowi, ale także stwarzać zagrożenie, 
nawet jeśli niewidoczne na pierwszy rzut 
oka lub w krótkim okresie. 

 
Czy nasza pojmowana na sposób za-
chodni wolność również jest przez nią 
zagrożona? 

 
Amerykański psycholog Burrhus Frederic 
Skinner prowadził w XX wieku ekspery-
menty z warunkowania behawioralnego 
u zwierząt. Za pomocą specjalnej klatki 
dostarczał on zamkniętemu w niej szczu-
rowi różne bodźce, które miały go prze-
konać, że bez wypełnienia konkretnych 
zadań nie otrzyma pokarmu. Szczur utrzy-
mywany był w iluzji, że to on decyduje 
o otrzymaniu jedzenia za określone czyn-
ności, mimo, że pojawiało się ono nieza-
leżnie od niego. Koncepcję tę rozwinął 
w latach 60. XX wieku Norbert Wiener, 
twórca cybernetyki. Twierdził on, że 
w przyszłości, przy odpowiednio zaawan-
sowanych komputerach, wyposażonych 
w odpowiednie czujniki i systemy obli-
czeniowe, w takiej klatce mógłby zostać 
umieszczony człowiek niemający świado-
mości, że się w niej znajduje. Wiener 
uważał jednak, że zagrożenie jest czysto 
teoretyczne – klatka dla człowieka mu-
siałaby być gigantyczna i opleciona ogrom-
ną siecią komunikacji. 

Dziś, w 2022 roku to zagrożenie nie 
jest już tylko teoretyczne, w pewnym 
sensie znajdujemy się w klatce Skinnera. 
Taki wniosek płynie z obserwacji, jak 
działa Internet i algorytmy mediów spo-
łecznościowych. Budują w nas one uza-
leżnienia behawioralne, pobudzając nas 
ciągłymi wyrzutami hormonów. Istnieją 
algorytmy traumy, które śledzą nasze za-
chowania, tylko po to, by dostarczyć nam 
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treści wpływające na nasze emocje. Duża 
część z nas, nieświadoma tych mecha-
nizmów, jest przez nie zniewolona – al-
gorytmy mają wpływ na nasze zachowania, 
decyzje, nastrój i sposób myślenia. Kata-
rzyna Szymielewicz z Fundacji Panoptykon 
stwierdziła kiedyś, że staliśmy się wobec 
algorytmów pasywną biomasą. 

 
Zatem to nie jest nawet perspektywa 
zagrożenia, ale coś, co się dokonało? 

 
Niektórzy powiedzą, że przecież mamy 
wolność wyboru treści, które konsumu-
jemy. Ale to tylko iluzja, bo platformy, 
z których korzystamy podsuwają nam 
content, które same wyselekcjonowały. 
To, co do nas dociera i z czego możemy 
wybierać, to ułamek procenta dostępnych 
ogólnie treści.  

 
Jak tą wolność w takim razie odzyskać?  

 
Wierzę w siłę edukacji i idącej za nią 
świadomości. Bez tego nie ma wolności. 
Algorytmy robią za nas ogrom rzeczy; 
podsuwają pomysły na obiad, jakiej mu-
zyki słuchać, jakie oglądać filmy. Nie 
znając schematu ich działania, nie mamy 
kontroli nad swoimi wyborami. Wszystko 
zmienia się, gdy rezygnujemy z tej pomocy. 
W ramach przykładu powiem, że kupuję 
dużo książek na Amazonie. Serwis ten 
ma funkcję podpowiedzi, jakie inne tytuły 
mogą mnie zainteresować. Celowo z niej 
nie korzystam, aby samej świadomie 
sprawdzić, co wybrać. To poszerza prze-
strzeń, na którą mam pełen wpływ. 

 
Co jeśli nawet chwalebny wysiłek jed-
nostki nie wystarczy? Myślę, że po-
winniśmy szukać także rozwiązań sys-
temowych. 

 

To się nie wyklucza. Zmiany systemowe 
powinny towarzyszyć działaniom jedno-
stkowym. Trzeba jednak pamiętać o nie-
doskonałości tych pierwszych. Systemy 
działają z definicji z opóźnieniem. Po-
służmy się metaforą motoryzacyjną. Jadąc 
samochodem, gdy na ulicę wkracza pieszy, 
wciskając hamulec nie zatrzymamy się 
natychmiastowo. Jadąc zbyt szybko, mo-
żemy nie zdołać zatrzymać się na czas, 
potrącając człowieka. W tych warunkach, 
zamiast bezrefleksyjnie pędzić, musimy 
funkcjonować uważniej. 

Póki co mamy tylko jeden przykład 
rozwiązań prawnych, które wyprzedziły 
rozwój technologii –mówię tu o rozwią-
zaniach prawnych dotyczących inżynierii 
genetycznej. Wprowadzone były jeszcze 
zanim ta technologia osiągnęła dojrzałość. 
W Polsce rozwój internetu obserwujemy 
mniej więcej od początku lat 2000. Czy 
w tamtych latach byliśmy w stanie prze-
widzieć wszystkie problemy, z którymi 
zmagamy się dziś? Rozwój technologiczny 
postępuje tak dynamicznie, że niemożliwe 
jest zapobiegnięcie większości jego skut-
ków. Z tego powodu, w interesie każdego 
z nas powinno być działanie jeszcze zanim 
nastąpi reakcja instytucjonalna. W prze-
ciwnym wypadku, gdy już się ona dokona, 
może być za późno. 

Dziś stoimy w obliczu zagrożeń pły-
nących z rozwoju technologii zebranych 
w akronimie GRINN (Geno-, Robo-, Info-, 
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Nano-, Neuro-). Wiele z nich to bardzo 
zaawansowane rozwiązania, zdolne do 
samoreplikacji, które będą mogły przy-
pominać pod pewnymi względami orga-
nizmy żywe. W ich kontekście możemy 
wprowadzać regulacje, ale siłą rzeczy będą 
one niewystarczające. Dajmy na przykład 
technologię rozpoznawania twarzy, obecną 
w naszych telefonach czy w kamerach 
CCTV. Jest ona de facto powszechna, 
a jednocześnie zupełnie nieuregulowana. 
Dziś pojawiają się projekty jej całkowitego 
prawnego zakazania z uwagi na zagrożenie 
dla naszej prywatności i możliwą inwigi-
lację. Ale z drugiej strony – czy jako spo-
łeczeństwo jesteśmy gotowi poświęcić na-
szą wygodę? Przestać korzystać z tej tech-
nologii w naszych telefonach albo na lot-
niskach? Czy wciąż rozumiemy, czym ta 
prywatność jest; szczególnie młode po-
kolenia, które relacjonują w social mediach 
całe swoje życie? 

 
Mimo opisanych stratzawsze warto 
próbować, nawet reaktywnie. Czy widać 
jakieś rozwiązania na horyzoncie? 

 
Istnieje wiele koncepcji, w tym chociażby 
promowany przez Cala Newporta mini-
malizm cyfrowy. Warto też przyglądać 
się innym kulturom i społecznościom, 
często bardzo odległym. W swojej książce 
pisałam o amiszach – mają bardzo ciekawe 
podejście do wdrażania nowych techno-
logii. Postrzegamy ich w bardzo stereo-
typowy sposób jako takich, którzy zatrzy-
mali się w rozwoju cywilizacyjnym. Tym-
czasem korzystają oni z technologii bardzo 
intensywnie, ale w trochę inny sposób. 
Otóż wybierają te, które są zgodne z ich 
wartościami. Ponieważ jedną z najważ-
niejszych wartości amiszów są bliskie re-
lacje międzyludzkie, nie korzystają oni 
z telefonów komórkowych w domu, bo 

mogą one przeszkadzać w ich budowaniu. 
Ale korzystają już z telefonów w miejscu 
pracy. Z tego powodu amisze wciąż ko-
rzystają z charakterystycznych furmanek, 
a nie samochodów. Ale to nie tak, że 
nigdy samochodów nie testowali. Testo-
wali. Okazało się jednak, że gdy w trakcie 
weekendów ludzie wyjeżdżali z wioski, 
traciły na tym relacje międzyludzkie. Dla-
tego z nich zrezygnowano.  

 
Sugeruje pani, że mamy zacząć żyć 
jak amisze? 

 
Oczywiście, że nie, warto jednak za-

inspirować się filozofią działania, która 
w dużo większym stopniu uwzględnia ce-
nione przez nas wartości. W ubiegłym 
roku przeprowadziliśmy badania, z których 
wynika, że ponad 70% Polaków niezależnie 
od poglądów politycznych, zgadza się, że 
istnieją wartości wspólne dla wszystkich 
ludzi. Tymczasem przyzwyczailiśmy się 
myśleć, że wartości to coś, co w większym 
stopniu dzieli niż łączy. 

6

THINKZINE, nr 01(151)/2023, styczeń 2022 www.nowakonfederacja.pl

Póki co mamy tylko jeden 

przykład rozwiązań 

prawnych, które 

wyprzedziły rozwój 

technologii – mówię tu 

o rozwiązaniach prawnych 

dotyczących inżynierii 

genetycznej. Wprowadzone 

były jeszcze zanim ta 

technologia osiągnęła 

dojrzałość



W naszych badaniach, ludzie zarówno 
z lewej, jak i z prawej strony przyznawali, 
że liczą się dla nich takie rzeczy, jak bez-
pieczeństwo, rodzina, zdrowie, szacunek 
czy tolerancja. Przed wprowadzeniem no-
wej technologii na rynek, warto zastanowić 
się, na ile ta technologia może tym war-
tościom zagrażać. A jeśli zagraża – to jak 
możemy ją zmienić, zmodyfikować. Jest 
to osiągalne zarówno na poziomie syste-
mowym, jak i indywidualnym. Wskazana 
jest też demokratyzacja dyskursu tech-
nologicznego. Organizacja debaty na ten 
temat. Dziś dyskusja toczy się w zasadzie 
bez udziału społeczeństwa – na poziomie 
rządów, naukowców, spółek technolo-
gicznych. A przecież temat ten dotyczy 
wszystkich.  

 
Patrzy pani w przyszłość z nadzieją? 

 
Optymizm jest nam potrzebny. Bliski jest 
mi termin „nadziei radykalnej”, ukuty 
przez Jonathana Leara. Polega ona na 
wierze w przyszłe dobro, nawet jeśli dziś 
nie wiemy, czym miałoby ono być. Nie 
chodzi o beztroskę, zamknięcie oczu na 
to, co się dzieje. Nadzieję można czerpać 
z aktywnego działania na rzecz tego dobra. 
Miejmy przy tym świadomość, że zmiany 
nie będą skokowe. Mamy tendencję do 
myślenia o postępie w kategoriach uto-
pijnych. Opiera się ono na wierze, że pew-
nego dnia dotrzemy do krainy wiecznej 
szczęśliwości, a wszystkie problemy znikną. 

Faktyczny postęp tak nie działa. Bliżej 
mu do „protopii” (od słowa progress), 
czyli niewielkich kroków, które w długim 
okresie kumulują się, czyniąc świat lep-
szym miejscem.  

Patrząc z perspektywy nawet ostatnich 
kilku wieków, nasz świat pozwala na 
o wiele godniejsze życie. Jeszcze niedawno 
zwykły zawał serca stanowił wyrok śmierci, 
dziś niemal wszędzie w pobliżu znajduje 
się defibrylator. Jako kobieta, jeszcze sto 
lat temu nie mogłabym głosować ani skoń-
czyć studiów wyższych.Dziś skupiamy się 
zbyt mocno na postępie gospodarczym. 
To, czego potrzebujemy w równym stop-
niu, to postęp kulturowo-społeczny. A to 
wymaga nowych schematów myślenia.
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TikTok stał się w ostatnich latach ulu-
bionym medium młodzieży w skali glo-
balnej. Jego używanie łączy się jednak 
z szeregiem ryzyk, od uzależnienia od sil-
nych bodźców, przez uleganie wpływowi 
publikowanych treści, aż po kwestie zwią-
zane z bezpieczeństwem narodowym. Czy 
można go zakazać? Przykład USA dowodzi, 
że to trudne. Indie pokazują, że to możliwe. 
Ale czy warto? 

Od dawna śniliśmy o przełamaniu do-
minacji koncernów z Doliny Krzemowej. 
Chyba jednak nie do końca spodziewaliśmy 
się takiego ich konkurenta. TikTok wszedł 
na rynek zachodni w 2016 r., ale praw-
dziwe sukcesy zaczął święcić od czasu 
pandemicznego zamknięcia gospodarki. 
Do 2022 r. program został ściągnięty już 
ponad 3,5 mld razy (dane za „Visual Ca-
pitalist”), i jest pierwszą nieamerykańską 
aplikacją, która pokonała tę wyśrubowaną 
barierę. W ujęciu globalnym – jeśli chodzi 
o liczbę miesięcznych aktywnych użyt-
kowników – daleko mu jeszcze do ame-
rykańskich Facebooka, YouTube’aczy 
WhatsAppa. Te regularnie ściągają uwagę 

ponad 2 mld użytkowników. Skromny 
miliard daje 6. miejsce w tym globalnym 
zestawieniu. 

Jednak są dwie kategorie wiekowe, 
w których to TikTok jest królem. To ge-
neracja z – urodzona w latach 1996-2010 
– oraz późniejsza, wchodząca w rzeczy-
wistość cyfrową podczas pandemiczych 
lockdownów generacja alfa. Wedle danych 
zebranych przez aplikację do kontroli ro-
dzicielskiej Qustodio, a zaprezentowanych 
niedawno przez branżowy portal techno-
logii cyfrowych Techcrunch, od 2020 r. 
w ujęciu globalnym TikTok przyciągał 
uwagę dzieci dłużej niż inna najpopular-
niejsza aplikacja wideo – Youtube. 
W 2021 r. ta globalna różnica wyniosła 
45 min dziennie. Co ważne, podobną pra-
widłowość zaobserwowano na wielu doj-
rzałych rynkach cyfrowych jednocześnie: 
w USA, Hiszpanii czy w Wielkiej Brytanii.  

 
Czemu młodzież kocha TikToka 

 
Większość dorosłych, zajrzawszy do apli-
kacji, w której królują głupie żarty i jeszcze 

DR KRZYSZTOF M. ZALEWSKI 
współzałożyciel Instytutu Boyma, redaktor „Tygodnia w Azji” 
i „Azjatech”. Ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie 
(2009), doradca marszałka Sejmu RP (2009-2010), pracownik Biura 
Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezydenta RP (2010-2014) oraz 
Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (2014-2016). Pasjonat 
turystyki kajakowej, pływania i siatkówki. Twitter: @KMZalew 

 
Po raz pierwszy od powstania Hollywood Amerykę podbija medium nie 
tylko obce, ale też pochodzące z państwa będącego rywalem. Czy i my 
powinniśmy się bać? 

Czy zakazać TikToka?  
Problemy z sukcesem chińskiej aplikacji 



głupszec hallenge, zgodzi się bez oporu, 
że to monumentalna strata czasu. Młodzież 
ma jednak inne zdanie, więc zastanówmy 
się, co sprawia, że program pekińskiej 
firmy Bytedance osiągnął tak spektaku-
larny sukces. 

TikTok kreuje dla młodych użytkow-
ników wyjątkowo atrakcyjny świat, w który 
łatwo wejść. Już przy pierwszym logowaniu 
do serwisu otrzymujemy niekończący się 
zestaw krótkich filmików. To inne pierwsze 
doświadczenie niż swego czasu np. Face-
book czy pozostałe media społecznościowe, 

które opierały się na kontaktach w naszych 
skrzynkach mailowych, a początkowo 
„feed” bez znajomych mógł wydawać się 
raczej pusty. Nastolatkowie i młodzi do-
rośli, szczególnie ci wyalienowani przez 
pandemię, otrzymali dostęp do niekoń-
czącej się listy kreatorów treści i obser-
wujących od zaraz. Dla przykładu, jeden 
ze znajomych dwunastolatków po kilku-
nastu dniach miał już ponad 4,5 tys. ob-
serwujących. Przyciągnął ich wedle własnej 
opinii tym, że podsuwał śmieszne filmy. 
Sam nie stworzył jeszcze ani jednego. 

A łatwa kreacja treści, różnorodność 
filtrów do nałożenia na zdjęcia oraz bogaty 
wybór muzyki do wykorzystania w filmi-
kach jako tło to z kolei oprzyrządowanie 

mające przyciągnąć „twórców”. Zainspi-
rowane powodzeniem TikToka amery-
kańskie platformy społecznościowe zaczęły 
wprowadzać podobne rozwiązania, co za-
owocowało choćby pojawieniem się You-
Tube Shorts, czyli krótkich klipów z ame-
rykańskiej stajni. 

 
Wszystko specjalnie For You 

 
Szybkie wejście i szybkie uzależnienie od 
aplikacji wspomagane jest przez właści-
wości listy polecanych clipów, zwanej na 
tej platformie For You Page. To tam po-
jawiają się od początku filmiki testujące 
nasz smak i gusta oraz podsuwające nam 
kolejne klipy podobne do tych, które już 
oglądaliśmy. Maszyna algorytmiczna uczy 
się na podstawie naszych zachowań w apli-
kacji. Im więcej o nas wie, tym sprawniej 
potrafi nam zaproponować atrakcyjne 
krótkie produkcje. Serwis ograniczał na 
początku ich długość do 60 sekund, dopiero 
w ostatnim czasie maksymalne trwanie 
filmiku została przedłużone do 10 minut.  

Każda nasza reakcja na każdy film to 
bezcenna wiedza dla algorytmu. a program 
pogłębia znajomość użytkowników także 
na podstawie naszych kontaktów w tele-
fonie czy zachowań w sieci, jeśli na to ze-
zwolimy. Nie zezwolić trudno, bo aplikacja 
uparcie żebrze o takie dane przy prawie 
każdym uruchomieniu. 

Te praktyki znane są z wielu mediów 
społecznościowych, choć zapewne nie 
w tej skali intensywności. Jednak na 
takich zabiegach zdecydowanie się nie 
kończy. TikTok opanował podsuwanie fil-
mików podobnych do naszych preferencji. 
Jeśli lubimy na przykład klipy Formuły 1, 
jest prawdopodobne, że dostaniemy na 
For You Page też filmy o wyścigach mo-
tocyklowych. i tak wielu użytkowników 
zostaje w aplikacji coraz dłużej.  
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TikTok posuwa się jeszcze krok dalej. 
Na co zwrócił uwagę ostatnio brytyjski 
„The Guardian” w rozmowach z wyspe-
cjalizowanymi agencjami marketingowy-
mi, chińska z pochodzenia aplikacja wydaje 
się także testować nowe filmy na przy-
padkowych użytkownikach. Jeśli nowy 
klip wzbudzi w pewnej małej grupie po-
zytywne reakcje, to zostanie podsunięty 
coraz większej liczbie osób. Jest to sposób 
na przedstawianie nowych użytkowników 
zamieszczających własne klipy oraz na 
wspomaganie tworzenia virali o globalnym 
zasięgu. Na TikToku popularność może 
być kwestią godzin. 

 
Na czym polega problem? 

 
Te wszystkie zabiegi tworzą pierwszą 
grupę problemów związanych z TikTo-
kiem. Ze względu na nigdy niekończącą 
się listę filmów automatycznie pojawia-
jących się na For You Page, które w do-
datku są w sprytny sposób spersonalizo-
wane, aplikacja ta silnie uzależnia przez 
częste dostarczanie bodźców. Co więcej, 
krótkość klipów powoduje, że program 

ten może wzmagać problemy z koncen-
tracją uwagi, szczególnie wśród dzieci.  

Jeśli użytkownik pozwoli aplikacji na 
dostęp do innych funkcji swojego telefonu, 
to w połączeniu z danymi o preferencjach 
ustalanymi na podstawie aktywności 
w programie TikTok jest w stanie zebrać 
dużą ilość danych każdego użytkownika. 
Te zaś są potencjalnie bezcenne przy pró-
bach wywarcia wpływu na zachowania, 
konsumenckie czy polityczne. 

Przyznajmy, że te charakterystyki Tik-
Toka w pewnej mierze odnoszą się do 
prawie wszystkich mediów społecznościo-
wych. Jednak szczególna fala zaintereso-
wania akurat tą aplikacją ma swoje źródło 
w kwestiach właścicielskich i regulacyj-
nych.  

Globalna aplikacja TikTok oraz jego 
siostrzana przeznaczona na rynek chiński 
Douyin należy do pekińskiej firmy Byte-
dance Tehnologies. Obie rozwijane były 
niemal równolegle. Graficznie i funkcjo-
nalnie są bardzo podobne, lecz różni je 
zakres oddziaływania i regulacje. Użyt-
kownicy obu wersji nie mogą się połączyć 
online, ponieważ bazy korzystających i ich 
treści są zasadniczo rozdzielone. 

 
Bezpieczeństwo narodowe, głupcze! 

 
Własność i regulacje sprawiły, że w świecie 
anglosaskim, a szczególnie w USA, zapaliły 
się czerwone lampki. Trzeba pamiętać, 
że zgodnie z przepisami z 2017 r. chińscy 
obywatele i firmy są zobowiązani do dzie-
lenia się wszelkimi informacjami z wła-
dzami kraju, jeśli te uznają je za ważne 
ze względu na własne bezpieczeństwo na-
rodowe.  

Z tego powodu już w 2019 r. pojawiły 
się w Ameryce próby zakazania TikToka. 
Jednak decyzja prezydenta Trumpa 
z 2020 r., która miała na celu faktyczne 

10

THINKZINE, nr 01(151)/2023, styczeń 2022 www.nowakonfederacja.pl

Jeden ze znajomych 

dwunastolatków po 

kilkunastu dniach miał już 

ponad 4,5 tys. 

obserwujących. Przyciągnął 

ich wedle własnej opinii tym, 

że podsuwał śmieszne filmy. 

Sam nie stworzył jeszcze ani 

jednego



zdjęcie platformy z amerykańskiego rynku 
z powodów bezpieczeństwa, ugrzęzła 
w amerykańskich sądach. Oraz w nie-
kończących się negocjacjach o to, która 
firma amerykańska miała by przejąć ope-
racje TikToka. W końcu prezydent Biden 
odwołał zarządzenie swojego poprzednika 
w czerwcu 2021 r. Równolegle nakazał 
Departamentowi Handlu zbadanie, czy 
aplikacja zagraża bezpieczeństwu USA. 

Ze swej strony jednak władze spółki 
też nie próżnowały, starając uwolnić się 
od podejrzeń o możliwą działalność szpie-
gowską czy wyłudzanie danych. Zatrudniły 
waszyngtońskich lobbystów, choć przy-
znajmy, że oficjalnie zgłoszone kwoty za-
inwestowane w przekonywanie ludzi Kon-
gresu są na amerykańskich warunki dość 
niewielkie. Przekraczają wprawdzie 4 mln 
dolarów, ale Meta czy Amazon wydały 
w 2021 r. po 20 mln USD. 

Zarząd amerykańskiego TikToka prze-
konywał też, że dane Amerykanów nie 
trafiają do Chin, a ByteDance Technologies 
nie kontroluje operacyjnie aplikacji dzia-
łającej globalnie, zaś pracownicy w Chi-
nach nie mają dostępu do amerykańskich 
danych, które są przechowywane w USA 
i Singapurze.  

Swoją kwaterę główną przedsiębior-
stwo zarządzające TikTokiem przeniosło 
na Kajmany, by zdystansować się od spół-
ki-matki, w której od paru lat oddział 
Komunistycznej Partii Chin dzierży praw-
dopodobnie „złotą akcję”. Warto odno-
tować choćby z tego względu, że byłby to 
prawdopodobnie pierwszy przypadek prze-
nosin biznesu na te wyspy w celu polep-
szenia reputacji firmy. 

Jednak w 2022 r. pojawiły się dodat-
kowe poszlaki wskazujące, że TikTok ma 
stały kontakt z Chinami kontynentalnymi. 
Australijska firma Internet 2.0, specjali-
zująca się w bezpieczeństwie cyfrowym, 

opublikowała raport z testów. Dowodzono 
w nim, że co najmniej wersja na iOS ma 
kontakt z serwerami umieszczonymi 
w Chinach. Co więcej, byli pracownicy 
TikToka mieli w wypowiedziach dla ame-
rykańskich mediów twierdzić, że admi-
nistratorzy serwisu w ChRL mają dostęp 
do wszystkich danych użytkowników i całej 
ich komunikacji. Firma zaprzeczyła tym 
informacjom, jednak jednocześnie ogłosiła, 
że całość danych amerykańskich użyt-
kowników od tej pory będzie umieszczona 
na serwerach firmy Oracle. 

To jednak nie zatrzymało obecnej fali 
podejrzliwości w USA. 13 grudnia 2022 r. 
republikański senator z Florydy, Marco 
Rubio, przedstawił cieszący się poparciem 
ustawodawców obu partii projekt o nazwie 
ANTI-SOCIAL CCP Act. To prawo miałoby 
doprowadzić do całkowitego zakazu dzia-
łania serwisu w USA. Ponadto władze 
stanowe i federalne – w tym sam Kongres 
– polecają usuwanie TikToka z urządzeń 
służbowych pracownikom administracji. 
O rosnącej fali przeciw najpopularniejszej 
kajmańskiej aplikacji świadczyć może 
także wysyp publikacji o zagrożeniach 
związanych z TikTokiem. Dotyczy to me-
diów nie tylko amerykańskich, ale także 
europejskich, w tym polskich. 
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Czemu Amerykanom idzie jak po 
grudzie? 

 
Batalia trwa już długo. Swój pierwszy 
tekst o potencjalnym zakazie TikToka 
w USA pisałem jesienią 2019 r. Co powo-
duje, że sprawa, w której podnoszone są 
tak ciężkie zarzuty związane z bezpie-
czeństwem narodowym, nie doczekała się 
szybkiego finału?  

Odpowiedź jest złożona. W USA bardzo 
trudno wyrzucić z rynku działające przed-
siębiorstwo, któremu nie udowodniono 
złamania prawa. a na takowe brak twar-
dych dowodów. W tej sytuacji zarówno 
administracja prezydencka, jak i Kongres 
działają ostrożnie, by nie narazić się na 
długoletnie boje sądowe i groźbę później-
szych wielomiliardowych odszkodowań. 

O te mogliby wystąpić nie tylko chińscy 
właściciele czy twórcy z TikToka, ale rów-
nież zachodni udziałowcy Bytedance. 
Wśród akcjonariuszy przedsiębiorstwa 
nienotowanego na giełdach, a wycenianego 
w marcu 2021 r. na ponad 250 mld dola-
rów na podstawie transakcji prywatnych 
są zarówno japoński Softbank, nowojorskie 
fundusze Kohlberg Kravis Roberts i Ge-
neral Atlantic czy kalifornijska Sequoia 
Capital. Najwyższa półka. 

O czym rzadziej informują media, Tik-
Tok wszedł także głęboko do amerykań-
skiej kultury, w tym kultury politycznej. 
W swojej komunikacji z młodymi grupami 
wyborców – do których trudno z reguły 
dotrzeć – sprawnie wykorzystywał plat-

formę choćby John Fetterman w swojej 
zwycięskiej kampanii do Senatu USA. Być 
może Demokraci w pewnej mierze za-
wdzięczają większość w tej izbie najpo-
pularniejszej kajmańskiej aplikacji. Fet-
terman ma na TikToku ponad 240 mln 
obserwujących.  

Ten senator z Pensylwanii nie jest 
oczywiście jedyny. Biały Dom zwrócił się 
podobno do influencerów z kontrower-
syjnej platformy, by wsparli wysiłek in-
formacyjny w kwestii wojny w Ukrainie 
czy antyinflacyjne polityki prezydenta Bi-
dena. Czy politycy w USA porzucą tak 
obiecujące narzędzie? 

 
Czy można zakazać TikToka? 
Przypadek indyjski 

 
Gdyby amerykańscy ustawodawcy zde-
cydowali się na wykluczenie aplikacji 
z rynku, nie byliby pierwsi. Jeszcze trzy 
lata temu Indie zaliczały się do jednego 
z najważniejszych rynków dla TikToka, 
a Bytedance chwalił się ponad 200 mln 
użytkowników platformy w największym 
państwie Subkontynentu.  

Jednak starcia na pograniczu chiń-
sko-indyjskim z lata 2020 r., w których 
zginęło kilkudziesięciu żołnierzy indyj-
skich, przyspieszyły decyzje New Delhi 
o wyrugowaniu aplikacji spółek chińskich 
z indyjskiej cyberprzestrzeni. Powołano 
się przy tym na względy bezpieczeństwa 
narodowego – ponieważ chińskie aplikacje 
rzekomo przekazywały wielkie pakiety 
danych użytkowników do Chin – oraz na 
potrzebę ochrony prywatności i danych 
osobowych Indusów.  Jak ostatnio przy-
pomniał „The Economic Times of India”, 
w kilku falach od tamtej pory regulator 
zakazał funkcjonowania ponad 300 pro-
gramów z Państwa Środka. Bez szczegól-
nego rodzaju drogich wirtualnych sieci 
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prywatnych (VPN) nie jest możliwy dostęp 
do aplikacji czy jej pobranie. Blokada 
technicznie jest więc skuteczna. 

W Indiach podniosły się wtedy głosy, 
że odpowiedzią ze strony Pekinu będą 
retorsje gospodarcze. Nigdy jednak do 
nich nie doszło. Co więcej, w czasie obo-
wiązywania restrykcji wobec aplikacji wy-
miana handlowa wedle strony indyjskiej 
wzrosła do ponad 115 mld dolarów w roku 
budżetowym 21/22, z 73-milardowym de-
ficytem po stronie New Delhi. Indie oka-
zały się więc kolejny rok z rzędu niezwykle 
chłonnym rynkiem na chińskie produkty. 
Handel był na tyle lukratywny i perspek-
tywiczny, że władze ChRL nie zdecydowały 
się na istotne retorsje. Zakaz pozwolił się 
także rozwinąć rodzimym indyjskim plat-
formom. 

Dzięki Indiom wiadomo, że praktycznie 
wycofanie TikToka z rynku jest bardzo 
proste. Nie jest jednak pewne, czy można 
przeprowadzić je łatwo w ramach państwa 
prawa, uwzględniając pomyślność inte-
resariuszy. 

 
Czy warto zakazywać TikToka? 
W poszukiwaniu alternatywy 

 
Podsumujmy nasze dotychczasowe roz-
ważania. Platforma z pewnością nie jest 
aplikacją ze snów intelektualistów. Stanowi 
medium właściwie postpiśmienne, a treści, 
które można znaleźć w serwisie, to w zde-
cydowanej większości dość tania rozrywka. 
Wiadomo również, że przez wyżej opisaną 
politykę firmy i algorytm, jest także me-
dium silnie uzależniającym, zwłaszcza dla 
dzieci. Ponadto istnieją uzasadnione przy-
puszczenia – bazujące głównie na znajo-
mości chińskiego prawa i praktyki – że 
serwis ten może być wykorzystywany 
w celach politycznych przez obce mocar-
stwo.  

Jednak taka rola serwisu to wciąż je-
dynie potencjalna możliwość. Czy w imię 
tego zagrożenia powinniśmy zakazać apli-
kacji? Argumentów za takim postępowa-
niem jest wiele. Uwzględniają kwestie ta-
kie, jak bezpieczeństwo narodowe czy do-
brostan dzieci. 

Przeciw zakazowi przemawiają dwa 
istotne powody. Pierwszy związany jest 
z ochroną przedsiębiorców i użytkowni-
ków, dla których TikTok stał się użytecz-
nym narzędziem biznesowym lub spo-
łecznym, w które zainwestowali wiele 
pracy i wysiłku. Wbrew pozorom stwo-
rzenie tiktokowego virala nie jest łatwe 
i nie musi być tanie.  

Po drugie, warto się zastanowić, czy 
potencjalne zagrożenie tego rodzaju wy-
starczy, by władze zdecydowały o delega-
lizacji legalnego dotychczas produktu. 
W trosce o rynek oraz wolność słowa po-
przeczka dowodu powinna być ustawiona 
wysoko. Czy chcielibyśmy, by rodzaj me-
diów, z których korzystamy, zależał od 
decyzji państwa? 
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Byli pracownicy TikToka 

mieli w wypowiedziach dla 

amerykańskich mediów 

twierdzić, że 

administratorzy serwisu 

w ChRL mają dostęp do 

wszystkich danych 

użytkowników i całej ich 

komunikacji



Pamiętajmy, że sytuacja w UE jest już 
inna niż w USA: europejskie media spo-
łecznościowe są raczej marginalne, jes-
teśmy częścią amerykańskiej cyberprzest-
rzeni. Dla Amerykanów zaś nierodzimy 
program o takim zasięgu i wpływie to 
nowość. Po raz pierwszy od powstania 
Hollywood Amerykę podbija medium nie 
tylko obce, ale też pochodzące z państwa 
będącego rywalem. Stąd swego rodzaju 
moralna panika wokół TikToka. 

Być może godnym uwagi rozwiązaniem 
niż zakaz jest lepsza regulacja rynku 
wszystkich portali społecznościowych. 
Warto zobowiązać je do upublicznienia 
używanego algorytmu i zasad jego dzia-
łania oraz każdorazowych ich modyfikacji 
przed wprowadzeniem. Do tego warto 
uszczelnić i uczynić obowiązkowym system 

kontroli nad dostępem do programów 
i treści w zbyt młodym wieku – na przykład 
poprzez obowiązkową kontrolę rodziciel-
ską – oraz ograniczenie maksymalnego 
czasu spędzanego w aplikacji. W samych 
Chinach aplikacje wyłączają się samo-
czynnie po upływie maksymalnego prze-
widzianego czasu. Wszystkie platformy 
warto zobowiązać do przechowywania 
danych Europejczyków w ramach UE, na 
serwerach należących do zewnętrznej fir-
my. W ten sposób ryzyka niechcianego 
transferu danych byłyby ograniczone. 

Zakaz powinien być więc ostatecznym 
rozwiązaniem, gdy zawiodą wszystkie inne 
możliwości. Nie warto dawać w ręce pań-
stwa tak silnych narzędzi kontroli, bo już 
ich nie odzyskamy. 
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Technologia jest jednym z najważniejszych 
czynników, które kształtują nasze życie. 
Dzięki niej osiągamy coraz więcej i żyjemy 
wygodniej, jednak z drugiej strony, rozwój 
technologii przynosi ze sobą nowe zagro-
żenia. Jordan Peterson i Stephen Hawking, 
dwaj znani myśliciele, ostrzegają przed 
niebezpieczeństwami, które mogą wynik-
nąć z rozwoju sztucznej inteligencji, au-
tomatyzacji czy też utraty prywatności. 

Jordana Petersona interesują zagro-
żenia związane z rozwojem technologii. 
Według niego, jednym z największych za-
grożeń jest to, że ludzie mogą przestać 
być odpowiedzialni za swoje działania, 
przypisując winę algorytmom i maszynom. 
Peterson twierdzi, że takie podejście jest 
szkodliwe, ponieważ ludzie tracą moty-
wację do ciągłego rozwoju i doskonalenia 
się. W jednym z wywiadów powiedział: 
„Jeśli przestaniesz być odpowiedzialny 
za swoje działanie, przestaniesz być od-
powiedzialny za swoje życie”. 

Stephen Hawking również zwraca uwa-
gę na zagrożenia związane z rozwojem 
sztucznej inteligencji. Według niego, 
sztuczna inteligencja może stać się nie-
bezpieczna, jeśli nie będzie odpowiednio 
kontrolowana. W jednym z wywiadów 
powiedział: „Sztuczna inteligencja może 
być naszym największym marzeniem, ale 
też naszym największym koszmarem. Mu-
simy być bardzo ostrożni, aby nie zniszczyć 
naszej przyszłości”. 

Obaj myśliciele również zwracają uwa-
gę na zagrożenie automatyzacji i maso-
wego bezrobocia, które może wyniknąć 
z tego procesu. Peterson apeluje do ludzi, 
aby rozwijali umiejętności, które są trudne 
do zautomatyzowania, takie jak kreatyw-
ność, empatia i zdolność do radzenia 
sobie z niepewnością. Natomiast Hawking 
ostrzegł, że „automatyzacja i roboty mogą 
zastąpić pracowników, co może prowadzić 
do masowego bezrobocia i pogorszenia 
warunków życia dla większości ludzi”. 

ANNA NOWAK 
dziennikarka i specjalistka w dziedzinie technologii i innowacji. 
Ukończyła studia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja 
medialna oraz podyplomowe na kierunku nowych technologii 
i innowacji. Pracowała w wielu renomowanych mediach, specjalizując 
się w tematyce związanej z rozwojem technologii i jej wpływem na 
społeczeństwo. Jest autorką kilku książek poświęconych tej tematyce. 

 
Technologia postępuje z szybkością światła, a z nią pojawiają się nowe 
zagrożenia. Czy jesteśmy przygotowani na skutki rozwoju sztucznej inte-
ligencji, automatyzacji czy też utraty prywatności?  

 

Ostrzeżenia przed technologią.  
Peterson i Hawking o zagrożeniach rozwoju 

sztucznej inteligencji 



Peterson i Hawking są również zanie-
pokojeni utratą prywatności, która może 
wynikać z rozwoju technologii. Peterson 
twierdzi, że niezwykle ważne jest, aby lu-
dzie mieli świadomość tych zagrożeń 
i brali odpowiedzialność za swoje działania, 
aby uniknąć utraty wolności i prywatności. 
Natomiast Hawking zauważa, że „coraz 
częściej nasze dane są gromadzone, ana-
lizowane i wykorzystywane przez różne 
organizacje i rządy. Musimy być bardzo 
ostrożni, aby chronić naszą prywatność”. 

Wniosek jest jeden – rozwój techno-
logii przynosi wiele korzyści, jednak rów-
nież niesie ze sobą nowe zagrożenia. Jor-
dan Peterson i Stephen Hawking ostrze-
gają przed niebezpieczeństwami, które 
mogą wyniknąć z rozwoju sztucznej inte-
ligencji, automatyzacji czy też utraty pry-
watności. Dlatego ważne jest, abyśmy byli 
świadomi tych zagrożeń i podejmowali 
odpowiednie kroki, aby je zminimalizować. 
Musimy być odpowiedzialni za swoje dzia-
łania i rozwijać umiejętności, które są 
trudne do zautomatyzowania, aby przy-
gotować się na zmiany, jakie przynosi 
rozwój technologii. Potrzebujemy również 
silnych regulacji i ochrony prywatności, 
aby chronić nas przed niebezpieczeństwa-
mi, które mogą wyniknąć z nadmiernego 
wykorzystywania danych. 

Warto również pamiętać, że rozwój 
technologii jest procesem ciągłym i nieu-
stannym. Dlatego ważne jest, abyśmy byli 
elastyczni i otwarci na zmiany, a także 
abyśmy stale monitorowali i analizowali 
skutki rozwoju technologii. To pozwoli 
nam na szybsze reagowanie na pojawiające 

się zagrożenia i skuteczniejsze radzenie 
sobie z nimi. 

Warto przywołać słowa Jordana Pe-
tersona: „Musimy być odpowiedzialni za 
nasze działanie i podejmować działania, 
które pozwolą nam przetrwać i rozwijać 
się w obliczu zmian, jakie przynosi rozwój 
technologii”. i Stephena Hawkinga: „Mu-
simy być świadomi zagrożeń i podejmować 
odpowiednie działania, aby chronić nas 
przed niebezpieczeństwami, jakie mogą 
wyniknąć z rozwoju technologii”. 

Jest wyraźnie widoczne, że zarówno 
Jordan Peterson jak i Stephen Hawking 
są zaniepokojeni zagrożeniami technolo-
gicznymi i apelują do ludzi o odpowie-
dzialność i świadomość tych zagrożeń. 
Obaj twierdzą, że ważne jest, aby rozwijać 
umiejętności, które są trudne do zauto-
matyzowania, aby przygotować się na 
zmiany, jakie przynosi rozwój technologii. 
Potrzebujemy również silnych regulacji 
i ochrony prywatności, aby chronić nas 
przed niebezpieczeństwami, które mogą 
wyniknąć z nadmiernego wykorzystywania 
danych. 
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Jednym z największych 

zagrożeń jest to, że ludzie 

mogą przestać być 

odpowiedzialni za swoje 

działania, przypisując winę 

algorytmom i maszynom 
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30 stycznia na łamach Nowej Konfederacji 
zamieściliśmy artykuł pod tytułem „Ostrze-
żenia przed technologią. Peterson i Haw-
king o zagrożeniach rozwoju sztucznej 
inteligencji” autorstwa Anny Nowak, zna-
nej dziennikarki technologicznej, absol-
wentki dziennikarstwa i komunikacji me-
dialnej… która nigdy nie istniała. Tekst 
był zaś w pełni napisany przez ChatGPT 
– o czym za chwilę.  

Artykuł został przez czytelników ode-
brany neutralnie, nikt go specjalnie nie 
strollował, kilka komentarzy w tym od-
niesienie do Lema, kilkanaście lajków. 
Nikt nie zwrócił też uwagi, że „coś tu nie 
gra”, nie wygarnął braku spójności itp. 
Słowem – Pani Nowak poszło całkiem 
nieźle w swoim debiucie. Choć tekst wedle 
standardów NK był na granicy publiko-
walności – wedle słów naszego redaktora 
naczelnego: „osobiście nie opublikował-
bym w NKtakiego tekstu żywego autora, 
ale jest to tekst, który spokojnie mógłby-
pójść w wielu tytułach, lepszy niż wiele 
tekstów poczatkujących autorów”. 

Jaki był cel tego eksperymentu? Po 
pierwsze chcieliśmy sprawdzić, czy AI 
jest w stanie w pełni, od początku do 
końca napisać wartościowy artykuł, nie 
będący plagiatem i wyczerpujący zadany 
temat. To się w większości udało. Ale 
głównym celem było ukazanie czytelnikowi 
jak bardzo już dziś jesteśmy zanurzeni 
w świecie algorytmów i jak łatwo możemy 
im ulec. Jest to niewątpliwie duży przełom. 
Ale też wymaga komentarza. 

 
Perpetuum mobile nie istnieje 

 
Celem Pani Nowak było zmierzenie się 
z problemem rozwoju technologii, w szcze-
gólności sztucznej inteligencji, oczami 
dwóch słynnych myślicieli – psychologa 
Jordana Petersona i astrofizyka Stephena 
Hawkinga, znanych ze swojego ostrożnego 
a może raczej alarmistycznego stosunku 
do AI. Eksperyment przebiegł dość prosto: 
poprosiliśmy ChatGPT o napisanie arty-
kułu popularnonaukowego z cytatami 
o zagrożeniach w rozwoju sztucznej inte-

STANISŁAW MAKSYMOWICZ 
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”,  
ekspert ds. socjologii medycyny 
 
 
 

 
ChatGPT napisał artykuł, zmyślił nazwisko i bio autorki, Midjourney stwo-
rzył jej zdjęcie. Dokąd zmierzymy w rozwoju sztucznej inteligencji?  

 

Otworzyć czarne pudełko AI 

https://nowakonfederacja.pl/anna-nowak/
https://nowakonfederacja.pl/anna-nowak/
https://nowakonfederacja.pl/anna-nowak/
https://nowakonfederacja.pl/anna-nowak/
https://nowakonfederacja.pl/anna-nowak/


ligencji z prac dwóch myślicieli. Nie było 
założeń ramowych. Jedynie, że ma też 
zaproponować tytuł (w efekcie dopytywani 
uzyskaliśmy kilka propozycji) i lead. Po-
dobnie było z danymi i bio autorki.  

Jak „jej” wyszło? Tak, zdajemy sobie 
sprawę, że nie były to najwyższe może 
loty. Ale biorąc pod uwagę, że: tekst nie 
był poddany edycji, algorytm sam wymyślił 
tytuł i lead oraz oczywiście treść wpisu 
opatrzoną cytatami a nawet dane i bio 
autorki i zajęło mu to kilkanaście sekund 
to już daje wiele do myślenia. W tym 
czasie drugi algorytm stworzył jeszcze 
zdjęcie autorki i gotowe. 

Czy to oznacza ostateczny upadek 
ludzkiej pracy intelektualnej?  

Należy sobie odpowiedzieć na nastę-
pujące pytania: jak technicznie przebiega 
praca sztucznej inteligencji, czy jej sposób 
działania różni się w jakiś sposób od nor-
malnej analizy, jaką przeprowadziłby 
dziennikarz i skąd „Pani Nowak” czerpała 
swoją wiedzę?  

Zacznijmy od metodologii pracy. Nie 
wiemy, skąd ChatGPT czerpał swoje in-
formacje, jak je zestawiał, czy je tłumaczył 
sam, czy korzystał z polskich źródeł itp. 
A zapytany o to zasłania się ogromnymi 
zbiorami danych, z których korzysta. Nie 
ma więc pewności, że czegoś nie zmyślił. 
Wszak ludzie też kłamią. Ujawnia to „blac-
kboxowy” charakter działania ChatuGPT 
i podstawowy, wyjątkowo irytujący pro-
blem działania sztucznej inteligencji – 
często nie wiemy, jak przebiega jej praca 
i nie potrafimy tego skontrolować. Co 
zostało już wcześniej zidentyfikowane 
jako problem zaufania w użyciu AI w me-
dycynie – jeśli diagności i pacjenci mają 
zaufać sztucznointeligentnej diagnostyce, 
trzeba „otworzyć czarne pudełko”. Oznacza 

to, że algorytmy muszą być przejrzyste 
i możliwe do prześledzenia. 

Gdybym znał panią Nowak osobiście 
– oczywiście gdyby istniała – poprosiłbym 
ją o podanie źródeł i miałbym pewność, 
że cytaty są faktycznie wzięte z wypowiedzi 
Petersona i Hawkinga. Tu takiej pewności 
nie mam. Czy mogę więc polegać na jej 
wiedzy? 

Załóżmy jednak, że AI generalnie nie 
zmyśla. To implikuje stwierdzenie, że jej 
wiedza jest wtórna. Bo jeśli faktycznie 
ChatGPT czerpie wiedzę z tego, co człowiek 
wytworzył (opiera się na źródłach), to 
niewiele różni się od zwykłego dzienni-
karza czy studenta piszącego esej: ot 
bierze informacje znalezione w sieci i ze-
stawia je w ciągi tworzące pewną całość. 
Naśladuje więc naszą pracę.  

Tu też dochodzimy do trzeciego – być 
może bardziej krzepiącego problemu: per-
petuum mobile nie istnieje. Sztuczna in-
teligencja będąc w istocie efektem ku-
mulatywizmu wiedzy, czerpie informacje 
z tego, co już stworzyli ludzie.  

Znakomicie problem ten pokazały 
skrypty służące do generowania grafiki 
cyfrowej – okazało się, że wiele z nich to 
zwyczajne plagiaty, nawet można było 
znaleźć na „stworzonych” zdjęciach za-
mazane podpisy oryginalnych twórców. 
Niedawno pojawiły się informacje, że 
firma Google stworzyła algorytm Mu-
sicLM, który tworzy własną muzykę na 
podstawie zapytań. Dostęp do narzędzia 
nie został jednak upubliczniony bo okazuje 
się, że jest etyczny problem: około 1 pro-
centa „stworzonej” przez algorytm muzyki 
to plagiat. Ba! Nawet ChatGPT nie jest 
idealny i istnieją narzędzia (na razie obar-
czone sporym błędem) do analizy tekstu 
pod kątem wytworzenia przez algorytm.  
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Nie składamy broni 
 

Co to oznacza? Sztuczna inteligencja po-
trzebuje człowieka, potrzebuje wiedzy, 
którą może analizować i przekształcać. 
Tak jak nauka potrzebuje odkryć innych 
ludzi, na podstawie których może się roz-
wijać. Na razie sztuczna inteligencja nie 
doszła bowiem jeszcze do momentu, w któ-
rym coś faktycznie tworzy. Ona przetwarza. 
Jest geniuszem-sawantem w zapamięty-
waniu i zestawianiu, brakuje jej jednak 
geniuszu twórcy o czym pisał niedawno 
Jarema Piekutowski.  

Ale… Filozoficznie można by zapytać: 
czy to, co my tworzymy nie jest po prostu 
efektem doświadczeń innych ludzi? Sprzę-
żeniem zwrotnym historii i nauki? Czy 
wynalazek samolotu nie był po prostu 
efektem obserwacji ptaków? Czy nowa 
molekuła wynaleziona w jakimś labora-
torium, to nie efekt lat studiów różnych 
osób, które przetwarzając informacje i eks-
perymentując, dochodzą do kolektywnego 
odkrycia?  

Jak już filozofujemy, to odbijmy i tę 
piłeczkę. Bo czy na końcu to nie człowiek 
stworzył algorytmy AI i czy to nie człowiek 
korzysta z nich, by zaspokajać swoje po-
trzeby? Dyskutowaliśmy niedawno w gro-
nie Nowej Konfederacji, czy sztuczna in-
teligencja będzie przełomem w analizach 
strategicznych i geopolitycznych. Odpo-
wiedź nie była jednoznaczna. Bo z jednej 
strony niezwykłe możliwości analityczne 
komputerów w zakresie tzw. big data, 
czyli analizowanie ogromnych zbiorów 
danych, niemożliwych do objęcia umysłem 
nawet pokaźnego zespołu ekspertów, już 
od kilku lat są wsparciem w podejmowaniu 
decyzji o charakterze strategicznym, biz-
nesowym i związanym z bezpieczeństwem. 
Z drugiej jednak strony już pomijając na-
wet fakt, że to człowiek na końcu podej-

muje decyzję, analizy strategiczne to nie 
tylko zestawianie danych. To także bły-
skotliwe pomysły związane z rozwiązy-
waniem problemów, naświetlanie tego co 
może wydawać się istotne. To też wreszcie 
komunikacja między ludźmi, której sztucz-
na inteligencja nie zastąpi.  

Nie mam oczywiście wątpliwości, że 
stoimy dziś u progu epokowych przemian. 
Podobnie jak kiedyś Tesla, Skłodowska-
Curie, Marconi, bracia Wright i Edison, 
tak my dziś jesteśmy świadkami rewolucji 
technologicznej. A jak pisał Elvin Toffler 
w „Trzeciej fali”, rewolucja zawsze wiąże 
się ze zniszczeniem poprzedniego porząd-
ku i powołaniem nowego. Jaki będzie 
nowy świat, tego nie wiemy. Ale raczej 
nie zabraknie w nim miejsca dla ludzkiego 
umysłu.  

 
Zapytałem o to ChatGPT: 

 
SM: Jaki będzie świat po rewolucji 
związanej z rozwojem sztucznej inte-
ligencji?  

 
OpenAI: Trudno jest przewidzieć dokład-
nie, jak świat będzie wyglądać po rewolucji 
związanej z rozwojem sztucznej inteli-
gencji. Może ona przynieść zarówno po-
zytywne, jak i negatywne skutki, w tym 
zmiany w sposobie wykonywania wielu 
zawodów i usprawnienie wielu procesów, 
ale także zwiększenie nierówności spo-
łecznych i wystąpienie nowych zagrożeń 
bezpieczeństwa. Kluczowe jest, aby proces 
rozwoju sztucznej inteligencji był odpo-
wiedzialny i uwzględniał zarówno potrzeby 
ludzi, jak i dobro wspólne. 

 
SM: Skąd to wiesz? Podaj źródła 

 
OpeiAI: Jako model language model AI 
OpenAI, nie posiadam własnego doświad-
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czenia ani opinii, ale zostałem wytreno-
wany na dużych zbiorach tekstów, które 
obejmują informacje na temat potencjal-
nych skutków rozwoju sztucznej inteli-
gencji. Te informacje pochodzą z różnych 
źródeł, w tym artykułów naukowych, ra-
portów i analiz opublikowanych przez 

ekspertów i think-tanki, a także debat 
i dyskusji na ten temat. Aby uzyskać bar-
dziej szczegółowe informacje, zalecam 
wyszukiwanie w wiarygodnych źródłach, 
takich jak publikacje naukowe i wypo-
wiedzi ekspertów w dziedzinie sztucznej 
inteligencji.
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Podczas wizyty premiera Fumio Kishidy 
w Londynie podpisano 11 stycznia poro-
zumienie o wzajemnym dostępie (Recip-
rocal Access Agreement, RAA), umożli-
wiające wspólne ćwiczenia i operacje woj-
skowe. Wielka Brytania jest trzecim po 
USA i Australii, a zarazem pierwszym eu-
ropejskim państwem, z którym Japonia 
podpisała taką umowę. 

Wizyta w Londynie była elementem 
dłuższego dyplomatycznego tournée Kis-
hidy związanego z przejmowaniem przez 
Tokio przywództwa w G7 i organizacją 
zaplanowanego na maj szczytu organizacji 
w Hiroszimie. Premier Japonii odwiedził 
najpierw Francję, następnie Włochy, 
a z Wielkiej Brytanii udał się do Kanady 
i Stanów Zjednoczonych. 

Brytyjsko-japońskie zbliżenie trwa już 
od kilku lat. Po Brexicie Londyn zaczął 
szukać nowego pomysłu na siebie, co 
przyniosło efekt w postaci koncepcji „Glo-
bal Britain”. Zjednoczone Królestwo za-
mierza zwiększyć swoje globalne zaanga-
żowanie gospodarcze i w sferze bezpie-
czeństwa. Najdobitniej określa to stwier-

dzenie o „powrocie na wschód od Suezu” 
(a nawet Singapuru). Również stopniowo 
emancypująca się Japonia szuka nowych 
partnerów zainteresowanych obroną li-
beralnego ładu międzynarodowego. 

Czym jest RAA? W największym skró-
cie to porozumienie określające zasady 
wzajemnej obecności wojsk jednego pań-
stwa na terenie drugiego. Tworzy to grunt 
pod wspólne ćwiczenia i operacje woj-
skowe. Najważniejsze ustalenia miały zos-
tać podjęte w maju ub. r. podczas wizyty 
japońskiego premiera w Londynie. Strony 
miały wówczas osiągnąć porozumienie 
w kluczowej kwestii prawnej: ustalono, 
że w razie popełnienia przestępstw żoł-
nierze będą sądzeni według prawa kraju 
pochodzenia. Z powodu obowiązywania 
w Japonii kary śmierci była to dla Brytyj-
czyków bardzo istotna kwestia.  

Kolejne zawirowania w brytyjskiej po-
lityce nawet nie spowolniły negocjacji 
z Japonią. Wręcz przeciwnie, Kishida był 
jednym z pierwszych zagranicznych przy-
wódców, do których dzwonił Rishi Sunak 
po objęciu stanowiska premiera. RAA 

PAWEŁ BEHRENDT 
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji” 
 
 
 
 

 
Po Brexicie Londyn zaczął szukać nowego pomysłu na siebie, co przynio-
sło efekt w postaci koncepcji „Global Britain”. Brytyjsko-japońskie zbli-
żenie trwa już od kilku lat, a nowa umowa jest kamieniem milowym 

 

Prawie sojusz. Japonia i Wielka Brytania 
zacieśniają współpracę wojskową 



musi jeszcze zostać ratyfikowana przez 
parlamenty, obaj szefowie rządów dekla-
rowali chęć jak najszybszego dokończenia 
formalności. 

Drugim istotnym tematem rozmów 
między Sunakiem i Kishidą było przystą-
pienie Wielkiej Brytanii do CPTPP 
(Wszechstronne Progresywne Partnerstwo 
Transpacyficzne), umowy o wolnym hand-
lu zrzeszającej 11 państw regionu Pacyfiku 
– Singapur, Wietnam, Meksyk, Kanadę, 
Australię, Nową Zelandię, Japonię, Ma-
lezję, Brunei, Peru i Chile. CPTPP to ura-
towane przez Japonię TPP, którego los 
wisiał na włosku po tym jak Donald Trump 
wycofał Stany Zjednoczone z porozumie-
nia. Londyn wyraził zainteresowanie przy-
stąpieniem do umowy na początku 2021 r. 
Obecnie szefowie obu rządów zadeklaro-
wali dążenie do jak najszybszego zakoń-
czenia rozmów akcesyjnych. 

Skala i ambicje brytyjsko-japońskiej 
współpracy militarnej idą znacznie dalej. 
Miesiąc temu, 9 grudnia, ogłoszono po-
łączenie programów myśliwców następnej 
generacji, brytyjsko-włoskiego Tempesta 
i japońskiego F-X. Wspólny projekt otrzy-
mał nazwę Global Combat Air Programme 
(Globalny Program Walki Powietrznej, 
GCAP). Takie partnerstwo może wydawać 
się egzotyczne, jednak ma dobre umoco-
wanie. Wielka Brytania i Japonia rozwijają 
współpracę w zakresie rozwoju nowego 
sprzętu wojskowego od 10 lat. Już wcześ-
niej Tempest i F-X miały otrzymać wspól-
nie opracowane silnik, radar i pocisk po-
wietrze–powietrze średniego zasięgu JNA-
AM. Podobne były także harmonogramy 
prac, zakładające wprowadzenie nowych 
myśliwców do służby ok. 2035 r. 

Przy okazji podpisania RAA i rozmów 
o CPTPP nie zabrakło odniesień do historii. 
Sunak pokazał Kishidzie zbroję, którą 
w r. 1613 szogun Tokugawa Hidetada po-

darował królowi Jakubowi I z okazji pierw-
szego angielsko-japońskiego traktatu 
handlowego. Z kolei dwustronna współ-
praca wojskowa sięga lat 60. XIX w., a jej 
kulminacją był sojusz z 1902 r. Brytyjska 
pomoc umożliwiła Japończykom poko-
nanie na morzu najpierw Chin (1894-95), 
a następnie Rosji (1904-05). Owocna 
współpraca została zerwana na początku 
lat 20. ubiegłego stulecia, gdy różnice 
między partnerami zaczęły być coraz trud-
niejsze do pogodzenia, a w Londynie 
uznano, że partnerstwo z USA oferuje 
więcej korzyści. 

Pojawia się pytanie, z kim jeszcze 
w Europie Japonia będzie chciała zacieś-
niać współpracę wojskową. Co do takiego 
kierunku japońskiej polityki nie ma bo-
wiem wątpliwości. Wytyczył go zamor-
dowany w lipcu ub. r. premier Shinzō 
Abe, który m.in. zainicjował dialogi bez-
pieczeństwa w formacie 2+2 (ministrowie 
spraw zagranicznych i obrony) z Wielką 
Brytanią, Francją i Niemcami. Agresywna 
postawa Chin i napaść Rosji na Ukrainę 
jedynie utwierdziły Tokio w przekonaniu 
o konieczności kontynuowania tego kie-
runku. Na ubiegłorocznym szczycie NATO 
premier Kishida jasno stwierdził, że bez-
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pieczeństwo Europy i Indo-Pacyfiku są 
nierozerwalnie związane. 

Pewnym kandydatem na kolejnego 
partnera Japonii w Europie jest Francja. 
Paryż od lat stara się zaznaczyć swoją 
obecność na Indo-Pacyfiku i jest bardzo 
chętny do współpracy z państwami re-
gionu. Obiektem intensywnych Zabiegów 
Tokio są Niemcy. We wrześniu ub.r. prze-
prowadzono w Japonii pierwsze wspólne 
ćwiczenia Luftwaffe i Powietrznych Sił 
Samoobrony. Obie strony zamierzają rów-

nież negocjować umowę o wzajemnym 
wsparciu logistycznym. Tokio sygnalizuje 
jeszcze zainteresowanie pogłębieniem 
współpracy z Włochami, Hiszpanią, a także 
Polską. W przypadku tych trzech państw 
jakiekolwiek rozmowy są na wczesnym 
etapie. Na zakończenie dodajmy, że po-
dobnie jak w przypadku Wielkiej Brytanii, 
również partnerstwo z Warszawą byłoby 
pewnym „powrotem do przeszłości”, spo-
wodowanym tym samym wyzwaniem co 
sto lat temu – obawą przed Rosją. 
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Bradleye dla Ukrainy – to amerykań-
ska odpowiedź na „propozycje pokojowe” 
Władimira Putina. Zapowiedziany właśnie 
w Waszyngtonie nowy pakiet uzbrojenia 
dla Ukrainy, wart około 2,8 miliarda do-
larów, będzie obejmował m.in. 50 wozów 
bojowych Bradley, podstawowego wypo-
sażenia armii amerykańskiej. Ambasador 
Rosji w USA natychmiast oskarżył Stany 
Zjednoczone o obranie „niebezpiecznego 
kursu” – i trudno odmówić mu racji, bo 
rzeczywiście, dostawy zaawansowanego, 
zachodniego sprzętu pancernego stanowią 
dla władz na Kremlu i ich imperialnych 
ambicji coraz poważniejsze zagrożenie.  

Wcześniej, w czwartek, patriarcha mo-
skiewski Cyryl wezwał obie strony wojny 
w Ukrainie do bożonarodzeniowego ro-
zejmu (rosyjska Cerkiew Prawosławna 
obchodzi Boże Narodzenie 7 stycznia; 
Cerkiew Prawosławna Ukrainy unieza-
leżniła się od niej, a wielu ukraińskich 
wierzących zmieniło swoje kalendarze, 
aby obchodzić Boże Narodzenie 25 grud-
nia, tak jak na Zachodzie). „Biorąc pod 
uwagę apel Jego Świątobliwości Patriarchy 

Cyryla, polecam Ministrowi Obrony Fe-
deracji Rosyjskiej wprowadzenie zawie-
szenia broni na całej linii styku stron 
w Ukrainie od godziny 12.00 6 stycznia 
do godziny 24.00 7 stycznia” – zareagował 
natychmiast Putin. Prezydent Ukrainy 
Wołodymyr Zełenski z miejsca odrzucił 
rosyjski projekt, twierdząc, że jest to 
„sztuczka, mająca na celu powstrzymanie 
postępów sił ukraińskich we wschodnim 
regionie Donbasu i sprowadzenie większej 
liczby własnych żołnierzy”. Mówiąc do-
sadnie po rosyjsku i zwracając się zarówno 
do Kremla, jak i bezpośrednio do Rosjan, 
Zełenski wskazał, że Moskwa wielokrotnie 
ignorowała pokojowe propozycje Kijowa. 
Powiedział, że wojna zakończy się, gdy 
wojska rosyjskie opuszczą Ukrainę lub 
zostaną wyrzucone. „Ale aby szybciej za-
kończyć wojnę, potrzebujemy czegoś zu-
pełnie innego. Potrzebujemy, aby oby-
watele rosyjscy znaleźli w sobie odwagę, 
choć na 36 godzin, choć w Boże Naro-
dzenie, aby uwolnić się od wstydliwego 
strachu przed jednym człowiekiem na 
Kremlu” – dodał. Doradca prezydenta 
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Mychajło Podoljak nazwał natomiast ro-
syjską Cerkiew Prawosławną „propagan-
dzistą wojennym”, który podżegał do „ma-
sowych mordów” Ukraińców i militaryzacji 
Rosji, zaś sam apel o rozejm „cyniczną 
pułapką i elementem propagandy”. 

Działanie rosyjskie „hipokryzją” nazwał 
z kolei przewodniczący Rady Europejskiej 
Charles Michel, dodając, że „jedyną drogą 
do przywrócenia pokoju jest wycofanie 
przez Rosję wojsk z najechanego kraju”. 
Prezydent USA Joe Biden zasugerował, 
że to poniesione straty skłoniły rosyjskiego 
prezydenta do zaoferowania rozejmu, mó-
wiąc: „myślę, że on próbuje znaleźć trochę 
tlenu”. 

To niewykluczone: propozycja padła 
tuż po tym, jak w bezprecedensowym, 
noworocznym ataku na kontrolowaną 
przez siły okupacyjne Makiejewkę w Don-
basie zginęło prawdopodobnie ponad stu 
żołnierzy rosyjskich (oficjalnie Rosjanie 
przyznali się do 89 zabitych, źródła ukra-
ińskie mówiły o nawet 400, szacunki ro-
syjskich blogerów wojskowych są bliższe 

tej drugiej liczbie). Uderzenie przepro-
wadzono przy pomocy amerykańskich ra-
kiet HIMARS, a w namierzeniu celu praw-
dopodobnie pomogło używanie przez ro-
syjskich wojskowych, wbrew zakazowi 
i zdrowemu rozsądkowi, telefonów ko-
mórkowych w strefie działań wojennych. 

Tymczasem w nowym roku sprzęt 
pancerny dostarczą Ukraińcom nie tylko 
Amerykanie: kanclerz Niemiec Olaf Scholz 
po rozmowie telefonicznej z Joe Bidenem 
obiecał bojowe wozy piechoty Marder, 
zaś Francja ogłosiła, że   wysyła lekkie 
opancerzone pojazdy bojowe AMX-10 RC. 
Przy okazji, podczas wizyty w Londynie, 
niemiecka minister spraw zagranicznych 
Annalena Baerbock potwierdziła otwarcie, 
że „  Ukraina musi otrzymać sprzęt nie 
tylko po to, by się bronić, ale także po to, 
by wyzwolić obszary znajdujące się pod 
rosyjską okupacją (…) i ludzi cierpiących 
z powodu rosyjskiego terroru”. 

„To jest coś, co wysyła jasny sygnał 
do wszystkich naszych partnerów – nie 
ma racjonalnego powodu, dla którego 
Ukraina nie została jeszcze zaopatrzona 
w zachodnie czołgi” – powiedział w prze-
mówieniu wideo Zełenski, komentując 
zwrot w polityce Niemiec i Francji. 

 
Białoruś – proces noblisty. Areszto-
wany jeszcze w 2012 roku laureat Poko-
jowej Nagrody Nobla Aleś Białacki, współ-
założyciel białoruskiej grupy ochrony praw 
człowieka „Wiasna”, wraz z dwójką innych 
jej aktywistów stanął w czwartek przed 
sądem; grozi mu 12 lat więzienia w spra-
wie, którą niezależni komentatorzy po-
strzegają jako polityczną zemstę za jego 
działalność. Oskarżenie dotyczy „finan-
sowania protestów i przemytu pieniędzy”; 
cała trójka nie przyznaje się do winy. 

„Wiasna” poinformowała na Twitterze, 
że sędzia odmawia prowadzenia rozprawy 
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w języku białoruskim zamiast rosyjskiego 
i że odrzucony został wniosek Białackiego 
o tłumacza oraz o zdjęcie kajdanek na 
sali sądowej.  

Tymczasem ministerstwo obrony 
w Mińsku poinformowało, że Rosja i Bia-
łoruś wzmocniły swoje wspólne zgrupo-
wanie wojskowe na Białorusi w broń, żoł-
nierzy i specjalistyczny sprzęt oraz planują 
przeprowadzenie wspólnych ćwiczeń lot-
niczych. Ministerstwo opublikowało jed-
nocześnie zdjęcia pociągu załadowanego 
rosyjskimi pojazdami opancerzonymi 
BTR-82A i BTR-80K, przybywającego na 
Białoruś. 
 

Chorwacja w strefie euro. Wraz z no-
wym rokiem w Chorwacji nastąpiły dwie 
historyczne zmiany: najmłodszy członek 
Unii Europejskiej dołączył zarówno do 
strefy Schengen, jak i do wspólnej waluty 
euro, spełniając swe wieloletnie ambicje 
ścisłej integracji z Europą. Na przejściu 
granicznym Bregana z sąsiednią Słowenią 
policja zdjęła znaki o północy i po raz 
ostatni podniesiono szlaban, zanim zain-
stalowano tabliczkę z napisem „bezpłatny 
przejazd”, symbolizującą koniec kontroli 
granicznych. 

„Jeżeli są momenty historyczne, mo-
menty szczególne, które powinny przynieść 
nam wielki zaszczyt i kiedy jesteśmy 
świadkami realizacji strategicznych celów 
państwa – to jest taki dzień” – powiedział 
premier Andrej Plenković podczas uro-
czystości na granicy. Towarzyszyła mu 
przewodnicząca Komisji Europejskiej 
Ursula von der Leyen, oświadczając: „dzi-
siaj Chorwacja przystępuje do strefy 
Schengen i strefy euro, (…) rzeczywiście 
jest to dzień do zapisania w podręcznikach 
historii”. 

Minister finansów Marko Primorac za-
chwalał w parlamencie zalety używania 
euro, mówiąc, że wzmocni to gospodarkę, 
poprawi klimat inwestycyjny i uczyni 
Chorwację bardziej odporną na wstrząsy 
zewnętrzne. 

 
Wielka Brytania – obietnice Sunaka. 
Premier Rishi Sunak obiecał w środę zająć 
się najpoważniejszymi problemami Wiel-
kiej Brytanii, od inflacji po nielegalną 
migrację, w przemówieniu mającym na 
celu przekonanie parlamentarzystów Partii 
Konserwatywnej, że może ich poprowadzić 
do następnych wyborów. Zapowiedział, 
że jego rząd zbuduje „lepszą przyszłość 
dla naszych dzieci i wnuków” i wysunął 
potencjalnie ryzykowne żądanie, aby opi-
nia publiczna oceniła go na podstawie 
„wyników, które osiągamy”. Wymienił 
następnie „pięć obietnic”: zmniejszenie 
inflacji o połowę, rozwój gospodarki, 
zmniejszenie zadłużenia, skrócenie list 
oczekujących w Narodowej Służbie Zdro-
wia i zatrzymanie małych łodzi, przewo-
żących nielegalnych migrantów przez 
kanał La Manche z Francji. 

Otucha jest torysom bardzo potrzebna: 
tysiące pracowników strajkuje, by zapro-
testować przeciwko niskim płacom, służba 
zdrowia jest w najgłębszym kryzysie od 
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dekad, inflacja oscyluje wokół 40-letnich 
maksimów, a ekonomiści przewidują długą 
recesję. Na dokładkę Szkocja nie ukrywa 
zamiaru potraktowania przyszłorocznych 
wyborów jako „zastępczego” referendum 
niepodległościowego.  

Daniel Pryor z wolnorynkowego In-
stytutu Adama Smitha (stanowiącego in-
telektualne zaplecze poprzedniej premier, 
Liz Truss) skomentował wystąpienie szefa 
rządu mówiąc, że Sunak co prawda „dobrze 
zagrał optymizm, ale wyborcy chcą wła-
ściwej polityki, a nie prozaicznych fraze-
sów”. 

 
Bój o Izbę Reprezentantów USA nie 
zakończył się bynajmniej w dniu „śródo-
kresowych” wyborów. W czwartek grupa 
republikanów po raz jedenasty (!) odrzuciła 
w głosowaniu kandydaturę swego partyj-
nego kolegi Kevina McCarthy’ego na spi-
kera, czyli przewodniczącego izby. Nie 
pomogły proponowane przez niego kom-
promisy, w tym znaczące ograniczenie 
osobistej władzy spikera. To sytuacja bez-
precedensowa od czasów wojny secesyjnej, 
poważnie naruszająca autorytet obozu re-
publikańskiego. Z powodu niemożności 

wyboru lidera 435-osobowa Izba Repre-
zentantów stała się bezsilna – nie jest 
w stanie nawet formalnie zaprzysiąc nowo 
wybranych członków, nie mówiąc już 
o przeprowadzaniu przesłuchań, rozwa-
żaniu nowego ustawodawstwa lub kon-
trolowaniu Bidena i jego administracji. 
Republikanie zdobyli niewielką większość 
(222-212) w niższej izbie Kongresu w lis-
topadowych wyborach śródokresowych, 
co oznacza, że McCarthy nie może sobie 
pozwolić na utratę poparcia więcej niż 
czterech republikanów, ponieważ demo-
kraci zjednoczyli się wokół własnego kan-
dydata. Kolejne głosowanie przewidziano 
na piątkowe popołudnie.  

Przeciwnicy McCarthy'ego twierdzą, 
że nie ufają mu w walce o głębokie cięcia 
wydatków i inne ograniczenia, które chcą 
nałożyć na prezydenta Joe Bidena i kon-
trolowany przez demokratów Senat. Ale 
może chodzić o coś innego: McCarthy był 
popierany na to stanowisko przez Donalda 
Trumpa, a obstrukcja wewnątrz klubu 
może tak naprawdę świadczyć o słabnącej 
pozycji eks-prezydenta w jego partii. To 
zresztą nie jedyny jego kłopot: rodzina 
policjanta, który stracił życie w związku 
z pamiętnymi wypadkami na Kapitolu 
w styczniu 2021 roku, właśnie pozwała 
Donalda Trumpa, uznając go – jako „pod-
żegającego do zamieszek” – za winnego 
tej śmierci.  

 
Napięcie w Cieśninie Tajwańskiej. 
Amerykański okręt wojenny (niszczyciel 
rakietowy klasy Arleigh Burke USS 
„Chung-Hoon”) przepłynął w czwartek 
przez wrażliwe przejście morskie, wzbu-
dzając furię w Pekinie. „Tranzyt „Chung-
Hoona” przez Cieśninę Tajwańską poka-
zuje zaangażowanie Stanów Zjednoczo-
nych na rzecz wolnego i otwartego Indo-
Pacyfiku” – napisano w oświadczeniu De-
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partamentu Obrony USA. W oświadczeniu 
ambasady Chin w Waszyngtonie czytamy 
natomiast, że „Chiny zdecydowanie sprze-
ciwiają się temu posunięciu” oraz wzywają 
Stany Zjednoczone do „natychmiastowego 
zaprzestania prowokowania problemów, 
eskalacji napięć oraz podważania pokoju 
i stabilności w Cieśninie Tajwańskiej”.  

Konflikt pomiędzy dwoma państwami 
chińskimi angażuje nie tylko północną 
Amerykę. „Paragwaj zerwie stosunki dy-
plomatyczne z Tajwanem i otworzy sto-
sunki z Chinami Ludowymi, jeśli opozycja 
wygra wybory w kwietniu” – oświadczył 
kandydat na prezydenta Efrain Alegre, 
nie ukrywając, że ma w związku z tym 
nadzieję na zwiększenie eksportu soi i wo-
łowiny, które są głównym motorem na-
pędowym gospodarki tego latynoamery-
kańskiego kraju. Paragwaj jest jednym 
z zaledwie 14 krajów na świecie, które 
utrzymują stosunki dyplomatyczne z Taj-
wanem i jedynym krajem Ameryki Połu-
dniowej, który to robi. W ostatnich latach 
kontynentalne Chiny przekonały wielu 
sojuszników wyspy do zmiany lojalności, 
ostatnim z nich była Nikaragua. Santiago 
Pena, kandydat rządzącej obecnie Partii 
Kolorado, konsekwentnie opowiada się 
za podtrzymaniem współpracy z Tajpej. 
„Będę bronił historycznych relacji z Taj-
wanem” – oświadczył, wskazując przy 
okazji na „kwestie bezpieczeństwa naro-
dowego” w kontekście „skłonności Pekinu, 
by przekształcać swych sojuszników, nawet 
odległych, w uległe marionetki”. 

Kraje demokratyczne powinny jasno 
określić „poważne konsekwencje gospo-
darcze”, jakie poniosą Chiny, jeśli wystąpią 
przeciwko Tajwanowi – powiedział były 
sekretarz generalny NATO Anders Fogh 
Rasmussen podczas czwartkowej wizyty 
na wyspie. „Jakakolwiek próba Chin, by 
siłą zmienić status quo na Tajwanie, po-

winna wywołać równie jednolitą reakcję 
i musimy teraz jasno to wyjaśnić Chinom” 
– oświadczył na konferencji prasowej 
w Tajpej. „Chiny są znacznie bardziej za-
leżne od globalnych łańcuchów dostaw 
niż Rosja. Określenie teraz poważnych 
konsekwencji ekonomicznych jakiegokol-
wiek ataku byłoby potężnym środkiem 
odstraszającym” – wyjaśnił, zapowiadając 
przy okazji, że „kraje europejskie mogą 
dołączyć do ćwiczeń z siłami zbrojnymi 
Tajwanu”. 

Tajwan tymczasem ponownie zaofe-
rował Chinom pomoc w radzeniu sobie 
z gwałtownym wzrostem zachorowań na 
COVID-19. 

 
Meczet Al-Aksa w centrum troski 
ONZ? Członkowie Rady Bezpieczeństwa 
ONZ wyrazili w czwartek „zaniepokojenie” 
i podkreślili potrzebę utrzymania status 
quo w kompleksie meczetu Al-Aksa w Je-
rozolimie, tuż po krótkiej wizycie nowego, 
skrajnie prawicowego ministra bezpie-
czeństwa Izraela, Itamara Ben-Gvira. Ist-
niejące od dziesięcioleci status quo pozwala 
na oddawanie czci tylko muzułmanom 
na terenie kompleksu, miejscu czczonym 
również przez Żydów, którzy nazywają je 
Wzgórzem Świątynnym. Strona izraelska 
twierdzi, że Ben-Gvir zastosował się do 
ustaleń, które zezwalają nie-muzułmanom 
na odwiedzanie, ale nie na modlitwę. 

Palestyński wysłannik do ONZ Riyad 
Mansour wezwał jednak Radę Bezpie-
czeństwa do podjęcia „bardziej zdecydo-
wanych działań”. „Jaką czerwoną linię 
musi przekroczyć Izrael, aby Rada Bez-
pieczeństwa w końcu powiedziała dość?” 
– powiedział Mansour radzie, oskarżając 
Izrael o okazywanie „absolutnej pogardy”. 
Sekretarz generalny ONZ Antonio Gu-
terres wezwał wszystkie strony do po-
wstrzymania się od kroków, które mogłyby 
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eskalować napięcia w świętych miejscach 
i wokół nich. 

 
Rośnie presja migracyjna na USA, 
wobec czego Stany Zjednoczone rozszerzą 
restrykcje z czasów Trumpa, aby szybko 
wydalić migrantów z Kuby, Nikaragui 
i Haiti złapanych na nielegalnym prze-
kraczaniu granicy amerykańsko-meksy-
kańskiej – zapowiedział w czwartek pre-
zydent Joe Biden, w swoim pierwszym 
ważnym przemówieniu na temat bezpie-
czeństwa granic. Jednocześnie Stany Zjed-
noczone zezwolą na wjazd do kraju drogą 
powietrzną do 30 tys. osób miesięcznie 
z tych trzech krajów oraz z Wenezueli 
każdego miesiąca – dodał. Departament 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego natych-
miast opublikował szczegółowe zarządze-
nia, wskazując, że ogłoszone w czwartek 
kroki miały na celu „ograniczenie niele-
galnej migracji i stworzenie uporządko-
wanych procesów dla osób uciekających 
przed kryzysami humanitarnymi”. 

Dwutorowe podejście ma na celu stłu-
mienie krytyki ze strony republikanów, 
którzy zaatakowali Bidena, gdy rekordowa 
liczba migrantów przekraczała granicę 
USA-Meksyk, a jednocześnie uspokojenie 
demokratów i zwolenników imigracji, któ-
rzy twierdzą, że ograniczenia „Tytułu 42” 
przyjęte za byłego prezydenta Donalda 
Trumpa, pozbawiają migrantów prawa 
do ubiegania się o azyl. „Ten nowy proces 
jest uporządkowany, bezpieczny i huma-
nitarny” – powiedział Biden w przemó-
wieniu w Białym Domu.  

Plan jest częścią szerszych wysiłków 
mających na celu powstrzymanie rekor-
dowej liczby osób przekraczających granice 
i sprostanie politycznemu i humanitar-
nemu wyzwaniu, jakim jest masowa mi-
gracja. „Te działania same w sobie nie 
naprawią całego naszego systemu imi-

gracyjnego”, powiedział Biden, ale mogą 
„bardzo pomóc”. Prezydent National As-
sociation of Manufacturers Jay Timmons 
z zadowoleniem przyjął działania rządu, 
ale powiedział, że reformy Kongresu są 
nadal potrzebne, zwłaszcza „przy 779 tys. 
wolnych miejsc pracy i niewystarczającej 
liczbie Amerykanów, aby obsadzić te wa-
katy”.  

W odpowiedzi na działania Bidena 
rząd Meksyku powiedział, że Waszyngton 
„odpowiedział pozytywnie” na prośby Me-
ksyku o rozszerzenie możliwości pracy 
i pomocy humanitarnej dla migrantów 
w regionie. Meksyk powiedział, że plan 
USA rozszerzy również politykę przesied-
leń uchodźców. 

 
Dla Afryki nowy rok zaczął się burz-
liwie. Sąd w Mali skazał 46 żołnierzy 
z Wybrzeża Kości Słoniowej na 20 lat 
więzienia za spiskowanie przeciwko rzą-
dowi, a trzech innych na karę śmierci 
(zaocznie). To skutek aresztowań z lipca, 
które doprowadziły do poważnego kryzysu 
dyplomatycznego między obydwoma kra-
jami. Rządząca Mali junta powiedziała, 
że   żołnierze działali jako najemnicy, pod-
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czas gdy Wybrzeże Kości Słoniowej po-
wiedziało, że byli częścią misji pokojowej 
ONZ. Wybrzeże Kości Słoniowej poinfor-
mowało, że jego żołnierze są przetrzymy-
wani jako zakładnicy i wielokrotnie ape-
lowało o ich uwolnienie. Kraj ogłosił w ze-
szłym miesiącu, że wycofa pozostałych 
żołnierzy z misji pokojowej ONZ. Mali, 
jeden z najbardziej niestabilnych krajów 
Afryki, od dekady polega na regionalnych 
sojusznikach i żołnierzach sił pokojowych, 
którzy powstrzymują islamistycznych po-
wstańców, którzy zabili już tysiące ludzi 
i przejęli duże obszary regionów central-
nych i północnych. 

Co najmniej 20 osób zginęło w sepa-
ratystycznym regionie Somalilandu w star-
ciach między antyrządowymi demonstran-
tami a siłami bezpieczeństwa w ciągu 
kilku dni. Od ponad tygodnia policja i woj-
sko walczą z protestującymi w Laascaa-
nood, mieście na wschodzie Somalilandu, 
które jest przedmiotem sporu między So-

malilandem a sąsiednim Puntlandem, 
jednym z półautonomicznych regionów 
Somalii. Somaliland odłączył się od Somalii 
w 1991 roku, ale nie zyskał powszechnego 
międzynarodowego uznania dla swojej 
niepodległości.  

Natomiast „siły bezpieczeństwa Czadu 
udaremniły próbę grupy oficerów armii, 
mającą na celu zdestabilizowanie kraju 
i podważenie porządku konstytucyjnego” 
– poinformował rząd w czwartkowym 
oświadczeniu. Na czele spisku, zdaniem 
źródeł rządowych, stał Baradine Berdei 
Targuio, przewodniczący Czadyjskiej Or-
ganizacji Praw Człowieka. Czad jest na 
krawędzi od czasu śmierci na polu bitwy 
w 2021 roku długoletniego władcy Idrissa 
Deby’ego, po którym władzę przejął jego 
syn, Mahamat Idriss Deby. W ostatnich 
miesiącach władze rozprawiły się ze sprze-
ciwem, gdy demonstranci wyszli na ulice, 
domagając się szybszego przejścia do rzą-
dów demokratycznych. 
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Ciężkie walki w Ukrainie. Rosja po-
informowała w piątek, że jej siły przejęły 
kontrolę nad miastem Sołedar i uznała 
to za wielki sukces militarny, mający 
„przykryć” wcześniejsze niepowodzenia. 
Wcześniejsze rosyjskie komunikaty o zdo-
byciu tego miasta były konsekwentnie 
dementowane przez stronę ukraińską. 
Zdaniem wielu specjalistów ewentualne 
powodzenie rosyjskie w Sołedarze, a nawet 
w znacznie większym sąsiednim Bach-
mucie, niewiele jednak zmieni w sytuacji 
operacyjnej. Opinię taką wypowiedział 
w piątek także rzecznik Rady Bezpieczeń-
stwa Narodowego USA, John Kirby. 

Nieco wcześniej Pentagon wskazał, że 
utrzymujące się problemy Rosji w Ukrainie 
prawdopodobnie doprowadziły do   nie-
dawnych wstrząsów w dowództwie woj-
skowym, i wezwał Moskwę do zakończenia 
wojny zamiast sięgania po coraz to nowych 
generałów. To odniesienie do ogłoszonej 
w środę nominacji szefa Sztabu General-
nego Walerija Gierasimowa na główno-
dowodzącego operacji w Ukrainie. Wy-
znaczony na to stanowisko w październiku 

„generał Armagedon” Siergiej Surowikin 
jest teraz jednym z jego zastępców. „Praw-
dopodobnie odzwierciedla to niektóre 
systemowe wyzwania, przed którymi sta-
nęła rosyjska armia od początku tej in-
wazji” – skomentował na konferencji pra-
sowej gen. Patrick Ryder. Powierzając 
Gierasimowowi bezpośrednie dowództwo, 
Putin „podnosi rangę operacji”, może wy-
słać Zachodowi sygnał o swojej determi-
nacji do wygrania wojny, a przede wszyst-
kim wzmocnić pozycję armii w stosunku 
do „prywatnych” milicji Jewgienija Pri-
gożyna i Ramzana Kadyrowa – twierdzą 
rosyjscy blogerzy wojskowi, zapewne nie 
bez inspiracji Kremla.  

Tymczasem Nikołaj Patruszew, jeden 
z najbliższych sojuszników prezydenta 
Władimira Putina i sekretarz Rady Bez-
pieczeństwa Rosji powiedział, że „Moskwa 
walczy teraz w Ukrainie nie tylko z Kijo-
wem, ale z całym sojuszem wojskowym 
NATO pod dowództwem USA” i że „Za-
chód próbuje wymazać Rosję z politycznej 
mapy świata”. Przy okazji Patruszew 
przedstawił zachodnie elity polityczne 
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jako skorumpowane i kontrolowane przez 
ponadnarodowe korporacje i klany biz-
nesowe, które planowały i przeprowadzały 
„kolorowe rewolucje” na całym świecie, 
a także „przez lata próbowały podkopać 
wyjątkową kulturę i język Rosji”. 

Aleksiej Polczuk, przedstawiciel ro-
syjskiego MSZ, powiedział w piątek pań-
stwowej agencji TASS, że Białoruś może 
przystąpić do konfliktu w Ukrainie, jeśli 
Kijów zdecyduje się "najechać" na któryś 
z krajów sąsiednich – jasno sugerując, że 

chodzi o ukraiński atak na samą Białoruś 
lub na terytoria, które Moskwa uważa za 
rosyjskie. „Jesteśmy przygotowani do od-
parcia ataku także z tego kierunku” – od-
powiedział w imieniu Ukrainy prezydent 
Wołodymyr Zełenski. Nieco wcześniej 
przedstawiciele rosyjskiego resortu obrony 
wizytowali podlegające im jednostki sta-
cjonujące na terytorium Białorusi; jako 
zwiększająca presję na Mińsk interpre-
towana jest też zapowiedź wizyty szefa 
kremlowskiej dyplomacji Siergieja Ław-
rowa. Eksperci wojskowi są jednak w więk-
szości sceptyczni co do perspektyw ewen-
tualnego rosyjsko-białoruskiego uderzenia 
z północy: wskazują zarówno na faktyczną 
słabość sił zbrojnych reżimu Łukaszenki, 
jak i na wyjątkowo trudne warunki tak-
tyczne, panujące obecnie na lesisto-ba-
giennym pograniczu, między innymi 
z uwagi na znaczne roztopy.  

Tymczasem Zachód planuje kolejne 
dostawy sprzętu dla walczącej Ukrainy. 
Na przykład Kanada kupi wyprodukowany 
w USA National Advanced Surface-to-
Air Missile System (NASAMS) – naziemny 
system obrony powietrznej krótkiego 
i średniego zasięgu – i przekaże go Kijo-
wowi. Niemcy nadal dyskutują o przeka-
zaniu Ukrainie, poza wozami bojowymi 
Marder, także czołgów Leopard. Francuzi 
natomiast potwierdzili, że niebawem udo-
stępnią Ukrainie pierwszą partię zapo-
wiadanych w minionym tygodniu AMX 
10-RC. „Najpóźniej w ciągu dwóch mie-
sięcy” – powiedział francuski minister sił 
zbrojnych Sebastien Lecornu w piątkowym 
oświadczeniu. 

 
Kijów znów nieco bliżej NATO i UE. 
Minister spraw zagranicznych Ukrainy 
Dmytro Kułeba poinformował na Twit-
terze, że w środę omówił przygotowania 
do lipcowego szczytu NATO z sekretarzem 
generalnym Jensem Stoltenbergiem i pod-
kreślił znaczenie zaopatrzenia Ukrainy 
w ciężkie czołgi typu zachodniego. Za-
równo Kułeba, jak i Zełenski parokrotnie 
podkreślili w ostatnich dniach, że oczekują 
od wileńskiego szczytu „poważnych de-
cyzji” w sprawie perspektywy członkostwa 
Ukrainy w Pakcie. Natomiast ambasador 
Unii Europejskiej w Ukrainie powiedział 
we wtorek, że „Kijów jest bliski osiągnięcia 
kamienia milowego w reformie swojego 
sądownictwa”, co jest ważnym krokiem 
przed rozpoczęciem rozmów akcesyjnych 
z blokiem. Ambasador Matti Maasikas 
z zadowoleniem przyjął powołanie w tym 
tygodniu ośmiu nowych członków Naj-
wyższej Rady Sądownictwa Ukrainy – 
ważnego organu, który powołuje, odwołuje 
i dyscyplinuje sędziów – w ramach reform 
sądownictwa. Parlament Ukrainy uchwalił 
już wszystkie przepisy, o które zabiegała 
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UE przed rozpoczęciem rozmów akcesyj-
nych. Frans Timmermans, wiceprzewod-
niczący Komisji Europejskiej, wizytował 
Kijów w poniedziałek, a prezydent Woło-
dymyr Zełenski dzień później omówił te-
lefonicznie plany szczytu UE-Ukraina 3 
lutego z przewodniczącym Rady Euro-
pejskiej Charlesem Michelem. 
 
Czechy: ostatnia prosta w wyborach 
prezydenckich. Pierwsza tura głoso-
wania w piątek i w sobotę, a w większości 
ostatnich sondaży prowadził emerytowany 
generał Petr Pavel, lat 61, były uczestnik 
misji pokojowych w b. Jugosławii, szef 
Komitetu Wojskowego przy Sekretarzu 
Generalnym NATO w latach 2015-2018, 

kandydujący jako niezależny. Za nim pla-
sował się eks-premier Andrej Babiš, lat 
68, kontrowersyjny miliarder, stojący 
obecnie na czele ANO, największej partii 
opozycyjnej w parlamencie. Wiele wska-
zuje, że to ta dwójka rywali zmierzy się 
w drugiej turze, a większe szanse na osta-
teczny sukces będzie mieć w niej Pavel. 

Znany ze skłonności do populizmu 
i mający wsparcie ustępującego prezydenta 
Miloša Zemana Babiš wzywa, by głoso-
wanie uznać za okazję do protestu prze-
ciwko centroprawicowemu rządowi, który 
jego zdaniem   robi zbyt mało, aby pomóc 
ludziom w radzeniu sobie z rosnącymi 

kosztami życia. Pavel natomiast krytykuje 
Babiša za niejasne interesy, bliskie związki 
z Viktorem Orbanem i eurosceptycyzm. 
Obiecuje troskę o prawa człowieka i zna-
czącą modernizację czeskiej polityki za-
granicznej, w tym „rozważenie sensu for-
matu Grupy Wyszehradzkiej”. Zamierza 
też wspierać rząd w jego pomocy dla 
Ukrainy, w przeciwieństwie do Babiša. 

Kandydatów jest łącznie ośmioro, ale 
poza prowadzącą dwójką tylko 44-letnia 
profesor ekonomii Danuše Nerudová ma 
szansę na przejście do drugiej tury. Po-
dobnie jak gen. Pavel, jest zwolenniczką 
przyjęcia euro. Wedle sondaży, w drugiej 
turze także ona wygrywa z Babišem. 

Czescy prezydenci nie mają silnej, bez-
pośredniej władzy wykonawczej. Mają 
jednak znaczny wpływ na opinię publiczną, 
reprezentują kraj za granicą i mianują 
premierów, członków zarządu banku cen-
tralnego oraz sędziów trybunału konsty-
tucyjnego. 

 
We Francji bój o reformę emery-
talną, której zapowiedzi stanowiły jedną 
ze sztandarowych obietnic wyborczych 
Emmanuela Macrona podczas kampanii 
prezydenckiej. We wtorek desygnowana 
przez niego premier, Elisabeth Borne, 
oficjalnie zaprezentowała założenia pro-
jektu ustawy, mającej na celu podniesienie 
do 2030 roku wieku emerytalnego z 62 do 
64 lat. „Dobrze zdaję sobie sprawę, że 
zmiana naszego systemu emerytalnego 
rodzi pytania i obawy wśród Francuzów” 
– powiedziała na konferencji prasowej, 
dodając, że teraz zadaniem rządu jest 
zdobycie społecznego poparcia dla refor-
my. Wiadomo już, że nie będzie łatwo – 
ostry opór zapowiadają związki zawodowe 
oraz lewicowy blok partii opozycyjnych. 
Te pierwsze – między innymi strajki i de-
monstracje uliczne, drugie zaś – obstrukcję 
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i blokadę w parlamencie. Także ruch „żół-
tych kamizelek”, uśpiony od wielu tygodni, 
zorganizował już w Paryżu pierwsze mar-
sze prtestacyjne. 

Według Organizacji Współpracy Gos-
podarczej i Rozwoju, mając jeden z naj-
niższych wieków emerytalnych w uprze-
mysłowionym świecie, Francja wydaje 
więcej na emerytury niż pozostałe kraje 
wysokorozwinięte (prawie 14 proc. PKB). 

Rząd twierdzi, że reforma jest konieczna, 
aby finanse publiczne nie znalazły się na 
minusie w nadchodzących latach, ale 
ewentualny sukces może być również po-
litycznym przełomem dla Macrona po 
tym, jak stracił kontrolę nad parlamentem 
w zeszłym roku. „Dla władzy wykonawczej 
kwestia ta ma również znaczenie symbo-
liczne: musi wykazać zdolność Francji do 
reform w relacjach z Unią Europejską” – 
powiedział France Info ekspert ds. dialogu 
społecznego Remi Bourguignon. 

Sondaże pokazują, że na razie reforma 
emerytalna jest niepopularna. Mimo to 
rząd jest zdeterminowany do jej wdrożenia. 
„Nie reformujemy kraju, aby być popu-
larnymi, ale żeby być odpowiedzialnymi. 
Pójdziemy na całość, ponieważ tylko w ten 
sposób nasz model społeczny może prze-
trwać” – oświadczył rzecznik gabinetu. 

 

Szwecja zacieśnia współpracę z USA 
i stawia się Turcji. „Szwecja jest prze-
konana, że   Turcja w końcu zatwierdzi jej 
wniosek o przystąpienie do NATO, ale 
nie spełni wszystkich warunków, jakie 
Ankara postawiła dla jej wsparcia” – 
oświadczył w niedzielę premier Szwecji 
Ulf Kristersson. Dodał, że żądania, których 
Szwecja nie może lub nie chce spełnić, 
wykraczają poza zakres trójstronnego me-
morandum, podpisanego kilkanaście ty-
godni temu. „Od czasu do czasu Turcja 
wymienia osoby, które chce poddać eks-
tradycji ze Szwecji. Na to powiedziałem, 
że te kwestie są rozpatrywane w ramach 
prawa szwedzkiego” – powiedział premier, 
powodując natychmiastowe, gniewne reak-
cje tureckiej dyplomacji. 

Ankara wyraziła ostatnio „poważne 
rozczarowanie” decyzją szwedzkiego sądu 
najwyższego z końca zeszłego roku 
o wstrzymaniu wniosku o ekstradycję 
dziennikarza, mającego rzekome powią-
zania z islamskim uczonym Fethullahem 
Gülenem, obwinianym przez Turcję o pró-
bę zamachu stanu. Także w tym tygodniu 
zapadły kolejne decyzje, które raczej nie 
spodobają się Turkom. Chodzi m.in. 
o wstrzymanie ekstradycji kolejnych czte-
rech osób poszukiwanych przez Turcję, 
która twierdzi, że są one powiązane 
z mieszkającym w USA duchownym. 
Wnioski zostały złożone jeszcze w 2019 
i 2020 r., zanim Szwecja i Finlandia pod-
pisały z Turcją trójstronną umowę mającą 
na celu przełamanie sprzeciwu Ankary 
wobec przystąpienia obu krajów nordyc-
kich do NATO. 

W poniedziałkowym oświadczeniu rzą-
dowym Sztokholm poinformował nato-
miast, że Szwecja i Stany Zjednoczone 
rozpoczęły negocjacje w sprawie zacieś-
nienia więzi bezpieczeństwa w formie 
umowy o współpracy obronnej (DCA). 
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Stworzy ona ramy prawne dla obecności 
sił USA w Szwecji i umożliwi jeszcze 
bliższą współpracę dwustronną niż ta, 
którą umożliwia członkostwo w NATO, 
poinformowało szwedzkie ministerstwo 
obrony. „Stany Zjednoczone są najważ-
niejszym partnerem Szwecji w dziedzinie 
bezpieczeństwa i obrony, zarówno w sto-
sunkach dwustronnych, jak i w ramach 
NATO” – powiedział resort. 

 
Chiny mają pod górkę. Szybkie, po-
nowne otwarcie chińskiej gospodarki po 
blokadach spowodowanych pandemią 
COVID-19 poprawia perspektywy dla glo-
balnych inwestorów, którzy chcą zostawić 
za sobą jeden z najgorszych lat w historii, 
ale może również podsycać presję infla-
cyjną – ocenił Reuters w redakcyjnej ana-
lizie, opublikowanej w czwartek. Wska-
zano, że przyspieszenie światowego wzros-
tu spowodowane ponownym otwarciem 
Chin zaszkodzi najprawdopodobniej do-
larowi, ale przyniesie korzyści euro. Ana-
litycy Barclays uważają, że spowolnienie 
w Chinach było odpowiedzialne za ponad 
połowę spadku euro w stosunku do dolara 
w zeszłym roku. 

Tymczasem chiński eksport gwałtow-
nie skurczył się w grudniu (niemal 10 
proc. w ujęciu rok do roku, po 8,7 proc. 
w listopadzie), gdy światowy popyt ostygł, 
co wskazuje na zagrożenia dla ożywienia 
gospodarczego kraju w tym roku, ale 
skromniejszy spadek importu wzmocnił 
opinie, że popyt krajowy będzie powoli 
odbudowywał się w nadchodzących mie-
siącach – szacuje Reuters na podstawie 
najnowszych danych, opublikowanych 
w Pekinie.  

Gospodarka prawdopodobnie wzrosła 
zaledwie o 2,8 proc. w 2022 r. w wyniku 
powszechnych blokad, znacznie poniżej 
oficjalnego celu wynoszącego około 5,5 

proc. Dane o produkcie krajowym brutto 
(PKB) za czwarty kwartał i 2022 r. zostaną 
oficjalnie opublikowane 17 stycznia. 

Dalszym perspektywom chińskiej gos-
podarki zapewne zaszkodzi najnowsza 
decyzja USA – Izba Reprezentantów, z ini-
cjatywy republikanów, ale przy zaskaku-
jąco słabym sprzeciwie demokratów, przy-
tłaczającą większością głosów przyjęła 
w czwartek ustawę zakazującą eksportu 
do Chin ropy ze strategicznych rezerw 
ropy naftowej. Do października ubiegłego 
roku amerykańskie firmy naftowe wyek-
sportowały do   Chin prawie 67 milionów 

baryłek ropy. „Nie powinniśmy przeka-
zywać kluczy do naszej przyszłości ener-
getycznej Komunistycznej Partii Chin” – 
powiedziała Cathy McMorris Rodgers, 
republikanka ze stanu Waszyngton. Do-
dała, że   administracja Bidena „marnuje 
nasze rezerwy strategiczne”. Ustawa jest 
jednym z kilku projektów „ustaw doty-
czących przesyłania wiadomości”, które 
republikanie chcą uchwalić na początku 
tego roku, aby podkreślić różnicę między 
dwiema partiami politycznymi, powiedział 
Benjamin Salisbury, analityk z Height 
Capital Markets. „Ale wprowadzenie usta-
wodawstwa w życie będzie wymagało 
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twardych kompromisów” z Senatem, który 
jest kontrolowany przez Demokratów, 
dodał. Prawodawcy w Izbie Reprezen-
tantów również przegłosowali w tym ty-
godniu przytłaczającą większością 
głosów utworzenie specjalnej komisji ds. 
Chin , aby przeciwdziałać rosnącym wpły-
wom Pekinu na arenie międzynarodo-
wej. Przewodniczący Izby Reprezentantów 
Kevin McCarthy powiedział, że zajmie się 
takimi kwestiami, jak transfer miejsc 
pracy z Chin do Stanów Zjednoczonych, 
zabezpieczenie własności intelektualnej 
i przywrócenie łańcuchów dostaw do kraju.  

Oczekuje się, że szczyt fali COVID-19 
w Chinach potrwa od dwóch do trzech 
miesięcy i wkrótce rozprzestrzeni się na 
rozległe tereny wiejskie, gdzie zasoby me-
dyczne są stosunkowo ograniczone, po-
wiedział czołowy chiński epidemiolog. 
„Najgorsze w wybuchu epidemii jeszcze 
się nie wydarzyło” – ostrzegł Zeng Guang, 
były główny specjalista w Chińskim Cen-
trum Kontroli i Zapobiegania Chorobom, 
komentując raport opublikowany w czwar-
tek. „Naszym priorytetem były duże mias-
ta. Czas skupić się na obszarach wiejskich” 
– powiedział Zeng. Pesymistyczne dane 
dotyczą także chińskiej demografii. Nie-
którzy specjaliści spodziewają się, że po-
pulacja Chin w 2022 r. odnotuje pierwszy 
spadek od czasu Wielkiego Głodu w 1961 r., 
co będzie głęboką zmianą o dalekosiężnych 
konsekwencjach dla światowej gospodarki 
i światowego porządku. Liczba nowych 
urodzeń w 2022 roku spadnie do rekor-
dowo niskiego poziomu, poniżej 10 mi-
lionów z 10,6 miliona dzieci w zeszłym 
roku – które były już o 11,5 proc. niższe 
niż w 2020 roku. „Wraz z tym zwrotem 
historycznym Chiny weszły w długi i nie-
odwracalny proces spadku liczby ludności” 
– twierdzi Wang Feng, profesor socjologii 
na Uniwersytecie Kalifornijskim. „W ciągu 

mniej niż 80 lat liczba ludności Chin 
może zostać zmniejszona o 45 proc. Wtedy 
będą to Chiny nierozpoznawalne przez 
świat” – dodaje. Organizacja Narodów 
Zjednoczonych przewiduje, że populacja 
Chin zacznie spadać już w tym roku, a In-
die wyprzedzą je jako najbardziej zalud-
niony kraj świata. Eksperci ONZ przewi-
dują, że populacja Chin zmniejszy się 
o 109 milionów do 2050 r., czyli ponad 
trzykrotnie więcej niż ich poprzednia pro-
gnoza z 2019 r. 
 
Kishida w Białym Domu. Piątek to 
dzień oficjalnej wizyty premiera Japonii 
w USA. Wedle wcześniejszych zapowiedzi 
Departamentu Stanu, „prezydent Joe Bi-
den powita (…) Fumio Kishidę w Białym 
Domu i oczekuje się, że powita też to, co 
Waszyngton uważa za historyczne plany 
Tokio dotyczące znacznego wzrostu na-
kładów na zbrojenia w obliczu wspólnych 
obaw o Chiny”. 

Waszyngton to ostatni przystanek 
w podróży szefa japońskiego rządu po 
krajach potęg przemysłowych G7. Jego 
wizyta nastąpiła po wizycie Bidena w Tokio 
w maju ubiegłego roku i spotkaniu obu 
przywódców na marginesie regionalnego 
szczytu w Kambodży w listopadzie. Mi-
nistrowie spraw zagranicznych i obrony 
USA i Japonii spotkali się już w środę 
i ogłosili zintensyfikowaną współpracę 
w zakresie bezpieczeństwa, a urzędnicy 
amerykańscy pochwalili plany rozbudowy 
wojskowej Tokio. We wspólnym oświad-
czeniu strony stwierdziły, że nakreśliły 
„wizję zmodernizowanego sojuszu, który 
ma zwyciężyć w nowej erze strategicznej 
rywalizacji”. W oświadczeniu stwierdzono, 
że wysunięta pozycja sił amerykańskich 
w Japonii powinna zostać ulepszona „po-
przez rozmieszczenie bardziej wszech-
stronnych, odpornych i mobilnych sił ze 
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zwiększonymi zdolnościami wywiadow-
czymi, obserwacyjnymi i rozpoznawczymi, 
przeciwokrętowymi i transportowymi”. 
Sekretarz obrony USA Lloyd Austin ogłosił 
plany wprowadzenia Marine Littoral Re-
giment w Japonii, co przyniosłoby zna-
czące zdolności, w tym pociski przeciw-
okrętowe, a obie strony zgodziły się rów-
nież rozszerzyć wspólny traktat obronny 
na „operacyjne pokrycie” przestrzeni kos-
micznej. Porozumienie jest wynikiem bli-
sko rocznych rozmów – prawdopodobnie 
bezpośrednie spotkanie Biden-Kishida 
będzie okazją do jego ostatecznego i ofi-
cjalnego zaprezentowania. Christopher 
Johnstone, szef programu Japonii w wa-
szyngtońskim Centrum Studiów Strate-
gicznych i Międzynarodowych i do nie-
dawna dyrektor ds. Azji Wschodniej w Ra-
dzie Bezpieczeństwa Narodowego USA, 
powiedział, że wizyta Kishidy w Białym 

Domu stanowi „zwieńczenie” jego reform 
polityki bezpieczeństwa i że będzie to 
„okazja do podkreślenia znaczących, na-
prawdę bezprecedensowych decyzji, które 
ogłosiła Japonia” oraz silnego poparcia 
dla nich ze strony USA, „a także do zwró-
cenia uwagi na rolę, jaką sam premier 
Kishida odegrał w ich wykonaniu”. 

Wysoki urzędnik administracji powie-
dział agencji Reuters, że oczekuje się, że 
Biden i Kishida omówią też kwestie świa-
towej gospodarki, w tym kontroli eksportu 
półprzewodników do Chin po tym, jak 
Waszyngton ogłosił w zeszłym roku surowe 
ograniczenia w tym zakresie. 

Japonia jest obecnym przewodniczą-
cym G7, a także objęła dwuletnią kadencję 
w Radzie Bezpieczeństwa ONZ 1 stycznia 
i sprawuje w styczniu rotacyjne miesięczne 
przewodnictwo w tym 15-osobowym or-
ganie. 
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Więcej broni dla Ukrainy. Europejscy 
przywódcy wezwali w piątek Berlin do 
dania zielonego światła na dostawę nie-
mieckich czołgów dla Ukrainy w celu od-
parcia inwazji Moskwy. To efekt rozmów 
ministrów obrony w bazie lotniczej Ram-
stein oraz ukraińskich ostrzeżeń, że Rosja 
stara się ożywić swoją prawie 11-mie-
sięczną inwazję, mocno wyhamowaną 
w ostatnich tygodniach. Kilka krajów, 
w tym m.in. USA, Wielka Brytania, Dania, 
Kanada, Szwecja i Finlandia, już przed 
spotkaniem ogłosiło nową pomoc woj-
skową o znacznej wartości. 

W Ramstein skupiono się natomiast 
na tym, czy Niemcy zezwolą na reeksport 
na Ukrainę swoich czołgów Leopard 2 uży-
wanych przez armie w całej Europie. Opo-
wiedział się za tym m.in. szef unijnej dy-
plomacji Josep Borrell. „Rosja przegru-
powuje się, rekrutuje nowych żołnierzy 
i próbuje ponownie ich wyposażyć” – po-
wiedział na spotkaniu sekretarz obrony 
USA Lloyd Austin, dodając: „to nie jest 

moment na zwolnienie tempa. To czas 
na kopanie głębiej. Ukraińcy nas obser-
wują”.  

„Niektóre kraje z pewnością i tak wyślą 
czołgi Leopard na Ukrainę, to na pewno” 
– powiedział Reuterowi minister obrony 
Litwy Arvydas Anusauskas jeszcze 
w czwartek, po tym jak 11 krajów (w tym 
m.in. Finlandia i Polska) spotkało się 
w Estonii i zobowiązało się do nowej po-
mocy wojskowej. Nowy minister obrony 
Niemiec Boris Pistorius powiedział, że 
„nie wie o żadnych wymogach, aby Ukraina 
otrzymywała jednocześnie czołgi amery-
kańskie i niemieckie”; jego poprzedniczka 
sugerowała kilka razy, że niemiecka zgoda 
jest uzależniona od wysłania przez Ame-
rykanów swoich Abramsów. 

Według Departamentu Obrony USA 
pomoc amerykańska, zadecydowana 
w tym tygodniu, obejmuje 59 wozów bo-
jowych Bradley i 90 transporterów opan-
cerzonych Stryker, co łącznie daje ponad 
27,4 miliarda dolarów pomocy. Najnowsza 
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pomoc obejmuje również dodatkową amu-
nicję do artyleryjskich systemów rakie-
towych o dużej mobilności (HIMARS), 
osiem systemów obrony powietrznej Aven-
ger, dziesiątki tysięcy pocisków artyleryj-
skich i około 2 tys. rakiet przeciwpancer-
nych – poinformował Departament Obro-
ny. Dyrektor CIA William Burns udał się 
do Kijowa, aby spotkać się z Zełenskim – 
rozmowy dotyczyły prawdopodobnie naj-
bliższych planów strategicznych, a także 
amerykańskiego wsparcia wywiadowczego.  

Tymczasem najbardziej intensywne 
walki toczyły się w uprzemysłowionym 
regionie Donbasu, między innymi o Bach-
mut. W piątek rosyjskie Ministerstwo 
Obrony poinformowało, że jego siły dotarły 
około 9 kilometrów na południe od tego 
miasta. Były prezydent Rosji Dmitrij Mied-
wiediew ostrzegł dzień wcześniej NATO, 
że „porażka Rosji na Ukrainie może wy-
wołać wojnę nuklearną”, a zwierzchnik 
Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej patriarcha 
Cyryl powiedział, że „świat się skończy, 
jeśli Zachód spróbuje zniszczyć Rosję”. 
W kazaniu, cytowanym przez państwową 

agencję informacyjną RIA, stwierdził 
m.in.: „prośmy Pana, aby przywiódł sza-
leńców do rozsądku (…). Dziś jest niepo-
kojący czas. Ale wierzymy, że Pan nie 
opuści ziemi rosyjskiej”. 

 
Wyrok na rosyjskich szpiegów 
w Szwecji. Sąd tego kraju uznał w czwar-
tek byłego pracownika służb bezpieczeń-
stwa i sił zbrojnych oraz jego młodszego 
brata za winnych szpiegostwa na rzecz 
rosyjskiego wywiadu wojskowego w ciągu 
ostatniej dekady. Szwedzcy obywatele 
Peyman Kia (42 l.) i Payam Kia (35 l.) 
zostali zatrzymani w zeszłym roku i bez-
pośrednio po aresztowaniu zaprzeczyli 
wszystkim zarzutom. Adwokat Peymana 
Kii twierdzi, że jego klient nadal zaprzecza 
oskarżeniom i odwoła się od wyroku. „Bra-
cia wspólnie i w porozumieniu, bez ze-
zwolenia i w celu pomocy Rosji i GRU, 
zdobyli, przekazali i udostępnili informa-
cje, których ujawnienie obcemu mocar-
stwu mogłoby zaszkodzić bezpieczeństwu 
Szwecji” – stwierdził jednak w oświad-
czeniu sąd okręgowy w Sztokholmie. 
W efekcie, bracia zostali skazani za kwa-
lifikowane szpiegostwo, a starszy z nich 
został również uznany za winnego nie-
uprawnionego przetwarzania informacji 
niejawnych. Peyman Kia usłyszał wyrok 
dożywotniego więzienia, natomiast Payam 
Kia – 9 lat i 10 miesięcy pozbawienia 
wolności. 

 
Doroczny szczyt w Davos pod znakiem 
troski o zmiany klimatyczne. Na spotkaniu 
Światowego Forum Ekonomicznego 
w szwajcarskim kurorcie sekretarz gene-
ralny ONZ Antonio Guterres wezwał li-
derów biznesu do przestrzegania zasad, 
określonych przez grupę ekspertów w celu 
uwiarygodnienia zobowiązań do uzyskania 
zerowej emisji netto. Organizacja Narodów 
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Zjednoczonych i jej organ ustanawiający 
standardy – Międzynarodowa Organizacja 
Normalizacyjna – przedstawiły swe wy-
tyczne jeszcze w listopadzie, aby „stały 
się tekstem referencyjnym i pomagały or-
ganizacjom opracować solidne plany”. 
W czwartek wszystkie oczy skierowane 
były na Gretę Thunberg, która wezwała 
światowy przemysł energetyczny i jego 
zaplecze finansowe do zakończenia wszel-
kich inwestycji w paliwa kopalne. 

Innym istotnym tematem była Ukrai-
na. Prezydent Wołodymyr Zełenski po-
wiedział delegatom WEF za pośrednic-
twem łącza wideo, że zachodnie dostawy 
czołgów i obrony powietrznej powinny 
nadejść szybciej, niż Rosja będzie w stanie 
przeprowadzić własne ataki. Kijów podjął 
też w Davos istotne wysiłki, by zapewnić 
sobie nowe transze wsparcia finansowego 
– przysyłając silną ekipę polityków, urzęd-

ników, ekspertów i przedstawicieli biznesu. 
Mocnego wsparcia udzielił im m.in. były 
premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson, 
apelując w jednym z wywiadów: „najlepszą 
rzeczą dla świata jest zrobienie tego szyb-
ko”. 

Ponadto, wicepremier Chin Liu He we 
wtorek ogłosił, że jego kraj jest otwarty 
na świat po trzech latach izolacji spowo-
dowanej pandemią, a zastępca dyrektora 
zarządzającego Międzynarodowego Fun-
duszu Walutowego (MFW) Gita Gopinath 
uznała to „za pozytywny znak” dla całej 
światowej gospodarki. 

 
Francja zapłonęła. Zgodnie z wcześ-
niejszymi przewidywaniami, plany reformy 
emerytalnej ogłoszone przez francuski 
rząd wywołały bardzo poważny opór spo-
łeczny. Już na początku tygodnia wielki 
francuski związek zawodowy CGT zagroził 
odcięciem dostaw energii elektrycznej 
„parlamentarzystom i bogaczom”, jako 
preludium do zapowiedzianego strajku 
ogólnokrajowego w czwartek. Pośrednio 
wezwał też do ich fizycznego atakowania: 
„sugeruję, żebyście poszli też obejrzeć 
ładne posiadłości, ładne zamki miliarde-
rów” – powiedział Philippe Martinez, 
lider CGT, zwracając się do osób organi-
zujących protesty uliczne za pośrednic-
twem telewizji France 2.  

Czwartkowy strajk objął zarówno sek-
tor publiczny, jak i prywatny. Poważne 
zakłócenia ruchu kolejowego (normalnie 
kursował tylko jeden na pięć pociągów 
TGV i jeden na 10 w ruchu regionalnym), 
autobusowego oraz metra w Paryżu, od-
wołana część lotów na paryskim Orly, 
nieczynne szkoły (zastrajkowało 7 na 10 
nauczycieli), spadek produkcji energii 
elektrycznej o około 12 proc., zablokowane 
dostawy paliw z rafinerii, wstrzymanie 
się od pracy wielu lekarzy i pielęgniarek 
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– to tylko niektóre jego efekty. Ponadto, 
co najmniej milion ludzi przemaszerowało 
w czwartek przez francuskie miasta; doszło 
do zamieszek i starć z policją. Ta użyła 
granatów z gazem łzawiącym i aresztowała 
kilkadziesiąt osób.  

Zachęcone sukcesem czołowe związki 
zawodowe w kraju wezwały do   drugiego 
dnia strajków 31 stycznia, starając się 
zmusić Macrona i jego rząd do wycofania 
się z planu reformy emerytalnej. „Teraz 
rząd stoi pod ścianą” – napisali związ-
kowcy we wspólnym oświadczeniu. 
„Wszyscy wiedzą, że podniesienie wieku 
emerytalnego przynosi korzyści tylko pra-
codawcom i bogatym”. 

Rząd twierdzi, że reforma emerytalna 
jest niezbędna, aby system nie zbankru-
tował. Według szacunków Ministerstwa 
Pracy, przesunięcie wieku emerytalnego 
o dwa lata i wydłużenie okresu wpłat 
przyniosłoby dodatkowe 17,7 mld euro 
rocznych składek emerytalnych, co po-
zwoliłoby systemowi wyjść na zero do 
2027 r. „Ten problem można rozwiązać 
w inny sposób, poprzez opodatkowanie. 
Pracownicy nie powinni płacić za deficyt 
sektora publicznego” – powiedział Laurent 
Berger, lider CFDT, największego związku 
zawodowego we Francji. 

 
Kryzys rządowy na Słowacji. Premier 
Eduard Heger powiedział we wtorek, że 
rozpocznie rozmowy w sprawie przepro-
wadzenia przedterminowych wyborów po 
nieudanej próbie uzyskania większości 
w parlamencie i po przegranym głoso-
waniu nad wotum nieufności. Kryzys za-
czął się jeszcze jesienią, gdy jedna z głów-
nych partii koalicyjnych, ugrupowanie 
Wolność i Solidarność (SaS), dołączyła 
do partii opozycyjnych, by obalić gabinet. 
Heger próbował zebrać nową większość 
w coraz bardziej krnąbrnym 150-osobo-

wym parlamencie, w którym wiele partii 
doświadczyło w ostatnich miesiącach se-
cesji poszczególnych posłów, ale osta-
tecznie „rzucił ręcznik” po tym, jak SaS 
odrzucił na początku tego tygodnia wszel-
kie negocjacje. „Dzisiaj uważam, że wszyst-
kie próby ustanowienia nowej większości 
są zamknięte” – napisał premier w e-mai-
lowym oświadczeniu. 

Terminowe wybory były zaplanowane 
na luty 2024 roku. W nowej sytuacji będą 
musiały odbyć się wcześniej. „W tej chwili 
najbardziej realistyczny wydaje się termin 
jesienny” – powiedział Heger. Aktualne 
sondaże dają opozycji, w tym partii Smer 
byłego premiera Roberta Fico, znaczną 
przewagę nad partiami obecnego rządu. 
Fico wypowiedział się przeciwko dosta-
wom broni na Ukrainę, co oznacza po-
tencjalną zmianę stanowiska kraju w spra-
wie rosyjskiej inwazji na sąsiada Słowacji.  

 
Litwa i Niderlandy rzucają wyzwanie 
Chinom. „Unia Europejska musi praco-
wać i handlować z Chinami w zakresie 
czystych technologii i dążyć do równych 
szans, zamiast dążyć do oddzielenia się 
od drugiej co do wielkości gospodarki 
świata” – powiedziała we wtorek prze-
wodnicząca Komisji Europejskiej Ursula 
von der Leyen w Davos, wskazując na 
rolę i determinację Chin w pobudzaniu 
innowacji w zakresie czystych technologii 
oraz ich dominację w sektorach takich 
jak pojazdy elektryczne i panele słoneczne. 
„Ale konkurencja na zerowym poziomie 
netto musi opierać się na równych wa-
runkach” – dodała, mówiąc że Chiny „za-
chęcały energochłonne firmy do przeno-
szenia się do nich obietnicami taniej ener-
gii, niskich kosztów pracy i łagodnych 
przepisów”. „Musimy skupić się na zmniej-
szaniu ryzyka, a nie na rozdzielaniu” – 
konkludowała. 
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Tymczasem litewska firma technolo-
giczna Teltonika oficjalnie ogłosiła w środę, 
że zamierza w 2027 roku rozpocząć kra-
jową produkcję półprzewodników z wy-
korzystaniem technologii tajwańskiej, 
a minister gospodarki Ausrine Armonaite 
przy tej okazji wprost zadeklarowała, że 
jej kraj ma ambicje stać się światowym 
graczem w tym sektorze. Tajwan obiecał 
pomóc Litwie wytrzymać presję gospo-
darczą wywieraną przez Chiny, ponieważ 
Wilno zezwoliło wyspiarskiej Republice 
Chińskiej na otwarcie ambasady w Wilnie 
już w listopadzie 2021 r. Kontrakt Teltoniki 

z tajwańskim Instytutem Badań nad Tech-
nologią Przemysłową, o wartości 14 mi-
lionów euro, w tym 10 milionów euro 
dotacji od ministerstwa spraw zagranicz-
nych Tajwanu, to jeden z elementów tego 
wsparcia. Handel Litwy z Tajwanem wzrósł 
w 2022 r. o około jedną trzecią; producent 
modułów fotowoltaicznych SoliTek ogłosił 
w środę kredyt w wysokości 8 mln euro 

od tajwańskiego Eximbank, a start-up 
biotechnologiczny Oxipit inwestycję w wy-
sokości 3,5 mln euro od funduszu venture 
capital Taiwania Capital. 

Tego samego dnia niderlandzka grupa 
przemysłu technologicznego FME wezwała 
Komisję Europejską do przygotowania 
stanowiska w sprawie tego, czy i jak ogra-
niczyć eksport technologii chipów kom-
puterowych do Chin, mówiąc, że Europa 
potrzebuje „bardziej zunifikowanych 
i mocniejszych działań”. Jednocześnie ni-
derlandzki premier Mark Rutte odwiedził 
prezydenta USA Joe Bidena w Waszyng-
tonie; rozmawiano m.in. o wdrożeniu 
amerykańskich przepisów, wprowadzo-
nych w październiku, których celem jest 
spowolnienie chińskiego przemysłu chi-
powego w celu spowolnienia postępu 
technologicznego i wojskowego w Państwie 
Środka. Niderlandy są siedzibą ASML 
Holding NV, jednego z kluczowych do-
stawców sprzętu do produkcji półprze-
wodników. „W czasach napięć geopoli-
tycznych narodowa i europejska autono-
mia strategiczna ma ogromne znaczenie” 
– powiedział przewodniczący FME Theo 
Henrar, poproszony przez Reutersa o ko-
mentarz do tej sekwencji zdarzeń. FME 
reprezentuje interesy 2200 niderlandzkich 
firm technologicznych, w tym ASML i dru-
giego co do wielkości producenta sprzętu, 
ASM International. 

 
Chiny wciąż walczą z COVID. Święto 
Księżycowego Nowego Roku oficjalnie 
rozpoczyna się w sobotę. W obliczu tra-
dycyjnej o tej porze roku fali wyjazdów 
świątecznych (rząd szacuje, że między 
7 stycznia a 15 lutego w Chinach odbędzie 
się ponad 2 miliardy podróży), wzrosły 
obawy o przyspieszone rozprzestrzenianie 
się wirusa. W komentarzach przekazanych 
przez państwowe media w czwartek wice-
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premier Sun Chunlan powiedział co praw-
da, że wirus jest na „stosunkowo niskim” 
poziomie, ale dostępne dane zaprzeczają 
temu optymizmowi. Także sam Xi Jinping 
powiedział w tym tygodniu, że jest zanie-
pokojony napływem podróżnych na ob-
szary wiejskie o słabych systemach me-
dycznych i że ochrona osób starszych – 
z których wiele nie jest w pełni zaszcze-
pionych – jest najwyższym priorytetem. 

Według raportu Światowej Organizacji 
Zdrowia w czwartek Chiny zgłosiły duży 
skok liczby hospitalizacji z powodu COVID 
w tygodniu do 15 stycznia, do najwyższego 
poziomu od początku pandemii. Według 
WHO, powołującej się cały czas tylko na 
dane przekazane przez Pekin, liczba hos-
pitalizacji wzrosła o 70 proc. w porównaniu 
z poprzednim tygodniem (do 63 307). 
Chiny podały też, że prawie 60 tys. osób 
z COVID zmarło w szpitalach między 
8 grudnia a 12 stycznia. Jednak liczba ta 
nie obejmuje tych, którzy zmarli w domu, 
a niektórzy lekarze przyznają, że władze 
administracyjne zniechęcają ich do 
umieszczania adnotacji o COVID na aktach 
zgonu. 

Niektórzy eksperci ds. zdrowia spo-
dziewają się, że w tym roku w Chinach 
z powodu tej choroby umrze ponad milion 
osób, a brytyjska firma danych zdrowot-
nych Airfinity przewiduje, że liczba ofiar 
śmiertelnych COVID może osiągnąć 36 
tys. dziennie w przyszłym tygodniu. 

 
Ardern odchodzi. Lewicowa premier 
Nowej Zelandii Jacinda Ardern ogłosiła 
w czwartek szokujące oświadczenie, że 
„nie ma już więcej sił”, aby przewodzić 
krajowi, wobec czego ustąpi ze stanowiska 
i nie będzie ubiegać się o reelekcję. Z wy-
raźnym trudem powstrzymując łzy, po-
wiedziała na konferencji prasowej, że „  

było to ciężkie pięć i pół roku”, i że „jest 
tylko człowiekiem”. 

Ardern pojawiła się na światowej scenie 
w 2017 roku, kiedy to w wieku 37 lat zos-
tała najmłodszą na świecie kobietą szefową 
rządu. Zdobyła sobie od razu znaczną po-
pularność (mówiono nawet o „jacindo-
manii”), z pasją prowadziła kampanię na 
rzecz praw kobiet oraz położenia kresu 
ubóstwu dzieci i nierównościom ekono-
micznym w kraju. Zasłynęła zarówno ta-
lentem do politycznego marketingu, jak 
i nieszablonowymi zachowaniami w kry-
tycznych momentach – na przykład za-
łożeniem hidżabu po masakrze nowoze-
landzkich muzułmanów w Christchurch 
w 2019 r. dokonanej przez białego sup-
rematystę. Skutecznie przeprowadziła 
swój kraj przez pandemię. Ale jej popu-
larność spadła w ciągu ostatniego roku, 
ponieważ inflacja wzrosła do poziomu 
najwyższego od prawie trzech dekad, bank 
centralny agresywnie podniósł stopy 
i wzrosła przestępczość. Kraj jest też coraz 
bardziej podzielony politycznie w takich 
kwestiach, jak rządowy program remontów 
infrastruktury wodnej i wprowadzenie 
programu niskiej emisji w rolnictwie.  

W niedzielę odbędzie się głosowanie 
rządzącej Nowozelandzkiej Partii Pracy na 
nowego przywódcę. Lider partii będzie 
premierem do następnych wyborów par-
lamentarnych. Kadencja Ardern jako przy-
wódcy zakończy się nie później niż 7 lutego, 
a wybory krajowe odbędą się 14 paździer-
nika. Następca Ardern stanie przed trudną 
próbą, włącznie ze spadkiem poparcia 
dla Partii Pracy (do 33 z 40 proc. w ciągu 
ostatnich tygodni) i oczekiwaniem, że 
kraj wejdzie w recesję w przyszłym kwar-
tale. Komentatorzy wskazują na kilku mi-
nistrów Ardern jako możliwych do objęcia 
tej roli, w tym byłego ministra ds. COVID 
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i obecnego ministra edukacji i policji 
Chrisa Hipkinsa oraz obecnego ministra 
sprawiedliwości Kiri Allena. Hipkins po-
wiedział w piątek organizacji informacyjnej 
Newshub, że spodziewa się, że prawo-
dawcy Partii Pracy osiągną konsensus 
w sprawie nowego kandydata, ale odmówił 
potwierdzenia, czy planuje kandydować. 
Ardern powiedziała mediom, że zamierza 
pozostać neutralna podczas wyborów. 

 
Peru wciąż niespokojne. Tysiące de-
monstrantów, w tym wielu z południa 
kraju, zamieszkanego głównie przez lud-
ność rdzenną, przybyło w czwartek do 
stolicy Limy. Manifestowali gniew z po-
wodu rosnącej liczby ofiar śmiertelnych 
począwszy od wybuchu zamieszek w ze-
szłym miesiącu i wzywali do gruntownych 
zmian politycznych. Policja oszacowała 
marsz na około 3500 osób, ale dzienni-
karze spekulowali, że przyciągnął ponad 
dwukrotnie więcej ludzi. Z tłumu poleciały 
kamienie i butelki, a szpaler policji od-
powiedział gazem i pałkami. W nie do 
końca jasnych okolicznościach został pod-

palony jeden z zabytkowych budynków 
w centrum miasta, przy San Martin Plaza. 
Burzliwe zamieszki trwały też w górniczych 
regionach kraju. „To nie był protest, to 
był sabotaż rządów prawa” – powiedział 
w czwartek wieczorem premier Alberto 
Otarola, występując wraz z prezydent 
Diną Boluarte i ministrami rządu. 

W ciągu ostatniego miesiąca protesty 
doprowadziły do   najgorszej fali przemocy, 
jaką Peru widziało od ponad dwóch dekad, 
ponieważ wiele osób w biedniejszych, 
wiejskich regionach wyładowuje złość na 
establishment z Limy z powodu nierów-
ności i rosnących cen. Protestujący do-
magają się też dymisji Boluarte, przed-
terminowych wyborów i nowej konstytucji, 
która zastąpi przyjazną rynkowi konsty-
tucję z czasów prawicowego prezydenta 
Alberto Fujimoriego z lat 90. Protesty 
zostały wywołane przez dramatyczne oba-
lenie 7 grudnia lewicowego byłego prezy-
denta Pedro Castillo po tym, jak próbował 
nielegalnie zamknąć Kongres i skonsoli-
dować władzę. 
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Czołgi dla Ukrainy – jest przełom! 
Potwierdziły się przypuszczenia, że Ame-
rykanie są zdeterminowani w kwestii osta-
tecznego pokonania Rosji (rękami ukra-
ińskimi), i że nie odpuszczą sprawy doz-
brojenia Kijowa, pomimo kremlowskich 
pomruków o „eskalacji”. W obliczu ro-
syjskich zbrodni wojennych i rosyjskiej 
arogancji, a także wrogich działań Moskwy 
w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Af-
ryce, do sojuszu zainteresowanego klęską 
Putina dołączyły kolejne państwa, wcześ-
niej ostrożne w militarnym wspieraniu 
Ukrainy. Wspólny nacisk na Niemcy dał 
efekty – Berlin dał wreszcie w środę zgodę 
na reeksport Leopardów, a nawet zade-
klarował dostarczenie Ukraińcom 14 sztuk 
czołgów z własnych zapasów. Niemal na-
tychmiast swoje transze zapowiedziały 
Polska (14, a przy okazji jeszcze 30 maszyn 
PT-91), Norwegia (4), Niderlandy (18) 
i Portugalia (4), a nieco później Kanada 
(4). Wiadomo, że zamiar wysłania na 
Ukrainę podobnych maszyn z własnych 
zapasów mają również Hiszpanie, Finowie 
i Szwedzi. Wraz z zapowiedzianą jedno-

cześnie dostawą 31 Abramsów z USA i 12 
Challengerów z Wielkiej Brytanii w per-
spektywie kilku tygodni może się to złożyć 
na niebagatelną liczbę 100-150 nowo-
czesnych czołgów podstawowych najwyż-
szej klasy w rękach Ukraińców, a w nieco 
dłuższej perspektywie wysoce prawdopo-
dobne są kolejne transze (także francu-
skich maszyn Leclerc, co sugerował już 
prezydent Emmanuel Macron, a minister 
spraw zagranicznych Catherine Colonna 
przybyła w czwartek do Odessy „w ramach 
starań Francji o zacieśnienie stosunków 
z Ukrainą i omówienie jej potrzeb w nad-
chodzących miesiącach”).  

W ten sposób – pękła kolejna psy-
chologiczna i polityczna bariera we wspie-
raniu Ukrainy. Pozostaje jeszcze kwestia 
nowoczesnych samolotów produkcji za-
chodniej: Ukraińcy natychmiast, idąc za 
ciosem, zaczęli starać się o ich otrzymanie. 
„Kluczem jest teraz szybkość i liczba. 
Szybkość szkolenia naszych sił, szybkość 
dostarczania czołgów na Ukrainę. Liczeb-
ność dostarczonych czołgów” – powiedział 
w okazjonalnym przemówieniu prezydent 

DR WITOLD SOKAŁA 
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji” 
 
 
 
 

 
Kto będzie czeskim prezydentem? Kogo objęła czystka antykorupcyjna 
na Ukrainie? Jaką rolę pełni Fidżi w rywalizacji amerykańsko-chińskiej? 

 

Ukraina dostanie czołgi. Turcja opóźnia 
rozszerzenie NATO | Niezbędnik 
Zagraniczny NK 21-27.01.2023 



Ukrainy Wołodymyr Zełenski. „Musimy 
stworzyć taką siłę pancerną, taką siłę wol-
ności, że po jej uderzeniu tyrania już 
nigdy się nie podniesie” – dodał. 

Rosyjska propaganda tymczasem mio-
ta się między wyrazami bezsilnej wście-
kłości i groźbami, a próbami zlekceważenia 
nowych zachodnich dostaw dla Ukrainy. 
Bardziej racjonalni są czołowi blogerzy 
wojskowi w runecie: np. Jurij Kotenok 
wskazał, że zachodnie czołgi nie są „cu-
downą bronią”, ale „wymagają zmiany 
rosyjskiej taktyki (…), konieczne jest na-
sycenie naszych jednostek bezpośrednio 
na linii frontu dodatkową bronią prze-
ciwpancerną, granatnikami, (…) sprzętem 
do minowania obszarów niebezpiecznych 
dla czołgów”. 

Sygnałem przełomu w zachodnim po-
dejściu do rosyjskiej agresji, acz mniej 
wyrazistym, są też coraz bardziej kon-
sekwentne działania kontrwywiadów pań-
stw NATO i UE. W kraju należącym do 
najbardziej zinfiltrowanych przez służby 
rosyjskie, a jednocześnie najbardziej do-
tychczas lekceważącym to zagrożenie z po-
wodów „politycznej poprawności” – czyli 
w Niemczech – zatrzymano właśnie ko-
lejnego szpiega. Niemiecki obywatel, okre-
ślony jako Arthur E., jest podejrzewany 
o przekazywanie tajnych informacji wy-

wiadowi rosyjskiemu i „działanie w zmo-
wie” z aresztowanym nieco wcześniej Car-
stenem L., funkcjonariuszem BND. „Śledz-
two było prowadzone w ścisłej współpracy 
z BND i Federalnym Biurem Śledczym 
USA (FBI)” – poinformowała niemiecka 
prokuratura. Władze w Berlinie oficjalnie 
ostrzegły przy tej okazji, że „prawdopo-
dobnie” nastąpi teraz wzmożenie rosyj-
skich działań szpiegowskich i dezinfor-
macyjnych. 

Na froncie ukraińskim Rosja konty-
nuowała tymczasem lokalne próby kon-
trofensyw (ciężkie walki cały czas toczyły 
się m.in. w rejonie Bachmutu) oraz ataki 
z powietrza. Kijów w piątek rano infor-
mował, że obrona   zestrzeliła poprzedniego 
dnia 47 z 59 rosyjskich rakiet. Rosja prze-
prowadziła również 37 nalotów, z czego 
17 przy użyciu irańskich dronów Shahed-
136 (wszystkie bezzałogowce zostały ze-
strzelone). W czwartek Stany Zjednoczone 
zaostrzyły sankcje wobec Grupy Wagnera, 
określając rosyjską firmę najemniczą wal-
czącą na Ukrainie jako „międzynarodową 
organizację przestępczą, odpowiedzialną 
za powszechne łamanie praw człowieka”. 

 
W Kijowie nowa odsłona walki z ko-
rupcją. W cieniu toczącej się krwawej 
wojny z rosyjskim najeźdźcą, ukraińskie 
władze toczą inną batalię, być może różnie 
istotną dla przyszłości kraju: z korupcją, 
mocno zakorzenioną w systemie politycz-
no-gospodarczym i w nawykach społe-
czeństwa. 

Prezydent Wołodymyr Zełenski zwolnił 
we wtorek wielu wyższych urzędników, 
oświadczając że „musi oczyścić sytuację 
i rozwiązać wewnętrzne problemy, które 
szkodzą krajowi”. Nastąpiło to kilka dni 
po aresztowaniu wiceministra obrony, 
podejrzanego o korupcję (resort zaprzeczył 
wówczas z oburzeniem). Czystka dotknęła 
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pięciu gubernatorów regionalnych (dniep-
ropietrowskiego, zaporoskiego, kijowskie-
go, sumskiego i chersońskiego), czterech 
wiceministrów (w tym Wiaczesława Sza-
powałowa z ministerstwa obrony), za-
stępcę prokuratora generalnego Ołeksija 
Symonenkę oraz Kyryło Tymoszenkę, wy-
sokiego rangą urzędnika biura prezyden-
ckiego, uważanego zresztą za bliskiego 
Zełenskiemu (w tym ostatnim przypadku 
nie ma pewności, czy dymisja miała bez-
pośredni związek z zarzutami korupcyj-
nymi).  

Partia rządząca na Ukrainie również 
we wtorek zgłosiła projekt ustawy mający 
na celu zwiększenie przejrzystości w za-
mówieniach na obronność. Anastasia Ra-
dina, przewodnicząca parlamentarnej ko-
misji ds. walki z korupcją, powiedziała, 
że   ustawa wprowadza obowiązek upub-
licznienia cen produktów i usług dla 
wojska na państwowej stronie internetowej 
poświęconej zamówieniom. 

 
Czesi wybierają prezydenta. Głoso-
wanie trwa 24 godziny (od 14.00 w piątek), 
a o schedę po ustępującym Milošu Ze-
manie ubiegają się w drugiej turze Petr 
Pavel i Andrej Babiš. W pierwszej turze 
niemal zremisowali, na poziomie niespełna 

35 proc. poparcia; Pavel miał parędziesiąt 
tysięcy głosów więcej i zajął pierwsze 
miejsce. Do oddania na niego głosów 
w drugiej turze wezwała większość poko-
nanych kandydatów, w tym trzecia w staw-
ce (z 14 proc. poparcia) Danuše Nerudová. 
Efekt: w ostatnich sondażach Pavel miał 
średnio 53 proc. poparcia, przy około 
38 proc. Babiša i 9 proc. niezdecydowa-
nych. Jest więc zdecydowanym faworytem 
– a jego ewentualna przegrana w drugiej 
turze byłaby sporą niespodzianką (buk-
macherzy dają mu 10-krotnie większe 
szanse, niż rywalowi). Wedle sondaży, 
w głosowaniu weźmie udział nawet około 
84 proc. uprawnionych – i będzie to 
rekord w historii czeskiej demokracji. 
Wstępne wyniki powinniśmy poznać już 
w sobotę wieczorem. 

Pavel, lat 61, emerytowany czterog-
wiazdkowy generał z doświadczeniem 
w strukturach NATO i były szef sztabu 
generalnego, startuje jako niezależny, ale 
cieszy się poparciem koalicji rządowej 
tworzącej gabinet Petra Fiali. Opowiada 
się m.in. za mocniejszym zakorzenieniem 
Czech w strukturach transatlantyckich, 
przyjęciem euro, małżeństwami homo-
seksualnymi, a także mocnym wsparciem 
dla Ukrainy i polityką powstrzymywania 
Rosji. Obiecał też przywrócenie w kraju 
„spokoju i porządku” po dekadzie bardzo 
kontrowersyjnych liderów, i dobrą współ-
pracę z rządem oraz parlamentem. Babiš, 
lat 68, biznesmen pochodzenia słowac-
kiego i jeden z najbogatszych ludzi w Cze-
chach, wszedł do polityki nieco ponad 10 
lat temu, zakładając populistyczną partię 
ANO. Na jej czele wygrywał kolejne wybory 
parlamentarne (mimo poważnych zarzu-
tów dotyczących korupcji, defraudacji 
funduszy unijnych i nadużywania stano-
wisk publicznych), po drodze pełniąc 
funkcje ministra finansów i premiera (w 
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koalicji m.in. z komunistami). Obecnie 
pozostaje w twardej opozycji wobec rządu 
Fiali. Krytykuje rząd za nadmierny libe-
ralizm ekonomiczny, opowiada się za 
ścisłą współpracą z orbanowskimi Wę-
grami, a w kwestii wpływów Rosji i Chin 
zajmuje często niejednoznaczne stano-
wisko. Pavlowi zarzuca zaś „prowojenność” 
i igranie z bezpieczeństwem kraju. 

Prezydent w Czechach nie ma szcze-
gólnie wielkiej władzy. Powołuje co prawda 
premiera i ministrów, prezesów i sędziów 
Sądu Najwyższego i Sądu Konstytucyjnego, 
prezesa i wiceprezesa Najwyższego Urzędu 
Kontroli oraz członków Rady Bankowej 
Czeskiego Banku Narodowego – ale potem 
nie wpływa bezpośrednio na ich działania. 
Jest też formalnym zwierzchnikiem sił 
zbrojnych, zwołuje sesje Zgromadzenia 
Narodowego i ma prawo rozwiązania obu 
jego izb, podpisuje lub wetuje ustawy, 
ma prawo łaski i abolicji (z kontrasygnatą 
premiera). Jego znaczenie wynika jednak 
z silnego mandatu politycznego i – tra-
dycyjnie – wysokiego osobistego autory-
tetu, co sprawia, że jest „słuchany i brany 
pod uwagę” jako moderator debat pub-
licznych. 

Podczas ostatniego wiecu, który w śro-
dę zgromadził tysiące ludzi na historycz-
nym praskim Rynku Starego Miasta, Pavel 
starał się przedstawić siebie jako kandy-
data, który mógłby przerzucić most nad 
politycznymi okopami. „Kiedy służyłem 
w wojsku, służyłem krajowi i wszystkim 
w nim mieszkającym, bez względu na 
preferencje polityczne, i tak samo chciał-
bym służyć jako prezydent” – powiedział 
do zgromadzonych. 

 
Nieudane referendum na Słowacji. 
Większość słowackich wyborców zbojko-
towała w minioną sobotę referendum, 
rozpisane pod naciskiem opozycji, które 

miało otworzyć drogę do przedtermino-
wych wyborów. Według danych opubli-
kowanych przez Urząd Statystyczny, tylko 
27,3 proc. uprawnionych oddało głosy – 
czyli znacznie poniżej bezwzględnej więk-
szości, wymaganej, aby referendum było 
ważne. W historii kraju tylko jedno po-
wszechne głosowanie – w sprawie przy-
stąpienia do Unii Europejskiej – przyniosło 
przekroczenie tego progu frekwencji. 

W tej sytuacji rząd premiera Eduarda 
Hegera sprawuje nadal tymczasową władzę 
po tym, jak w grudniu przegrał w parla-
mencie głosowanie nad wotum nieufności. 
Partie polityczne zapowiadają natomiast 
kolejne rundę rozmów, podczas których 
chcą omawiać perspektywy przedtermi-
nowych wyborów, które mogłyby odbyć 
się jeszcze przed latem lub – co bardziej 
realne – jesienią. Regularne wybory mają 
się odbyć w lutym 2024 r. 

Prezydent Zuzana Czaputowa zapo-
wiedziała, że odwoła rząd Hegera i zastąpi 
go mianowanym przez siebie kandydatem, 
jeśli strony nie osiągną porozumienia do 
końca stycznia. 

 
Unijne dylematy. Plany Komisji Euro-
pejskiej, dotyczące stworzenia nowych 
funduszy Unii Europejskiej dla zielonego 
przemysłu spotykają się z rosnącym sprze-
ciwem. Siedem krajów UE otwarcie od-
rzuciło ten pomysł w liście do władzy wy-
konawczej UE. Dokument skierowany do 
wiceprzewodniczącego Komisji Europej-
skiej odpowiedzialnego za handel – Valdisa 
Dombrovskisa – datowany na 26 stycznia, 
został podpisany przez Czechy, Danię, 
Finlandię, Austrię, Irlandię, Estonię i Sło-
wację. Niemcy, Niderlandy i Belgia, choć 
nie są sygnatariuszami listu, sprzeciwiają 
się również jakimkolwiek nowym wspól-
nym pożyczkom UE, co jeszcze bardziej 
poszerza listę krajów, które prawdopo-
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dobnie zagłosują przeciwko takim planom, 
gdy przywódcy UE spotkają się, aby omó-
wić je w dniach 9-10 lutego. 

Wszystkie 10 krajów twierdzi, że UE 
powinna wykorzystywać już zatwierdzone 
fundusze, zamiast zabiegać o więcej pie-
niędzy. Komisja uważa natomiast, że   po-
trzebne są nowe fundusze, aby wyrównać 
możliwości biedniejszych i bogatszych 
krajów w zakresie wspierania ich ekolo-
gicznego przemysłu przed konkurencją 
ze strony Chin i Stanów Zjednoczonych. 
Urzędnicy UE są szczególnie zaniepokojeni 
tym, że amerykańska ustawa o redukcji 
inflacji, która oferuje 369 miliardów do-
larów dotacji dla firm produkujących po-
jazdy elektryczne, baterie, turbiny wiat-
rowe lub wodór w USA, stawia firmy unij-
ne w sytuacji krytycznej. Walkę o utrzy-
manie atrakcyjności Europy dla zielonego 
przemysłu utrudniają jeszcze ceny energii, 
które w UE są znacznie wyższe niż w USA, 
oraz często bardzo długie procedury wy-
dawania zezwoleń na zielone inwestycje 
w UE. W liście „siódemki” napisano, że 
zamiast szukać nowych pieniędzy, UE 
powinna ograniczyć biurokrację w zakresie 
inwestycji i poczynić postępy w zakresie 
unii rynków kapitałowych, projektu, który 
ślimaczy się od 2014 roku, a zwiększyłby 
wykorzystanie kapitału prywatnego. 

Inny gorący temat, który znajdzie się 
w agendzie lutowego szczytu, to polityka 
migracyjna: ministrowie państw unijnych 
szukali w czwartek sposobów na ograni-
czenie nielegalnej imigracji i odsyłanie 
większej liczby osób. Unijna agencja Fron-
tex zgłosiła w ubiegłym roku około 330 
tys. nieautoryzowanych przyjazdów, naj-
więcej od 2016 r., z gwałtownym wzrostem 
na szlaku zachodniobałkańskim. Podczas 
gdy kraje UE protestują przeciwko niele-
galnej imigracji, Niemcy wciąż starają się 
otworzyć swój rynek pracy dla bardzo 

potrzebnych pracowników spoza bloku. 
„Chcemy zawrzeć umowy migracyjne 
z krajami, zwłaszcza z krajami Afryki Pół-
nocnej, które umożliwiłyby legalną drogę 
do Niemiec, ale obejmowałyby również 
sprawne powroty” – powiedziała po spot-
kaniu Sztokholmie minister spraw we-
wnętrznych Nancy Faeser. 

Węgry zawetują wszelkie sankcje Unii 
Europejskiej wobec Rosji, dotyczące ener-
gii jądrowej – powiedział w piątek premier 
Viktor Orbán. Chodzi przede wszystkim 
o Rosatom, na którego ukaranie naciskają 
Ukraińcy i Amerykanie, przy poparciu 
wielu krajów unijnych i Komisji Euro-
pejskiej, a który jest nad Dunajem po-
ważnym inwestorem. Węgierska elek-
trownia jądrowa Paks ma cztery rosyjskie 
reaktory WWER 440 o łącznej mocy około 
2000 megawatów, które zaczęły działać 
w latach 1982-1987. Paliwo do nich jest 
sprowadzane z Rosji, a w ramach umowy 
podpisanej w 2014 roku z rosyjskim kon-
cernem Węgry zamierzają rozbudować 
elektrownię o dwa kolejne rosyjskie reak-
tory WWER o mocy 1,2 gigawata każdy. 

Tymczasem brytyjska, opozycyjna Par-
tia Pracy (mająca obecnie zdecydowaną 
przewagę sondażową) zapowiedziała ofi-
cjalnie, że „ponownie połączy się” z resztą 
Europy, jeśli zdobędzie władzę, i będzie 
dążyć do naprawienia tego, co uważa za 
szkody wyrządzone przez rządzących kon-
serwatystów w trakcie brexitu. Dygnitarze 
partyjni zasugerowali jednak, że raczej 
nie będzie to oznaczać wniosku o przy-
wrócenie członkostwa Wielkiej Brytanii, 
ale „starania, by przywrócić zaufanie” 
i zwiększenie wymiany handlowej. 

 
Trzeszczy na linii Turcja-NATO. An-
kara odwołała we wtorek, na czas nie-
określony, zaplanowane na luty spotkanie 
w ramach mechanizmu trójstronnego ze 
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Szwecją i Finlandią, w którym miał uczest-
niczyć także sekretarz generalny Paktu, 
Jens Stoltenberg. Dzień wcześniej prezy-
dent Recep Tayyip Erdoğan oświadczył, 
że „Szwecja nie powinna oczekiwać po-
parcia dla jej członkostwa w NATO po 
weekendowym proteście pod ambasadą 
Turcji w Sztokholmie, na którym spalono 
kopię Koranu”. Turecki minister spraw 
zagranicznych Mevlüt Çavuşoğlu powie-
dział zaś w czwartek, że w zaistniałej sy-
tuacji „bez sensu” jest organizowanie trój-
stronnego spotkania ze Szwecją i Finlandią 
oraz że „nie ma propozycji oddzielnej 
oceny członkostwa Szwecji i Finlandii 
w NATO”. 

Dwa prowokacyjne incydenty w Sztok-
holmie (spalenie Koranu przez prawico-
wego, duńskiego polityka oraz nieco wcześ-
niejsze powieszenie na latarni kukły Er-
dogana przez prokurdyjską grupę oby-
watelską) ewidentnie pozwalają tureckie-
mu prezydentowi rozgrywać sprawę na 
swoją korzyść i traktować ją jako polityczne 
paliwo przed zbliżającymi się wyborami 
w Turcji – oceniają powszechnie dyplo-
maci i analitycy, a także politycy tureckiej 
opozycji. Wskazują, że dla Erdogana była 
to okazja do zwiększenia poparcia i od-

wrócenia uwagi od kryzysu gospodarczego, 
wzrostu kosztów utrzymania i innych pro-
blemów, które mogą go kosztować utratę 
władzy w głosowaniu 14 maja. Na razie 
opozycja próbuje licytować się w radyka-
lizmie z prezydentem: Meral Aksener, li-
derka IYI, czwartej co do wielkości partii 
w parlamencie, powiedziała, że   podejmie 
„jeszcze bardziej konkretny krok” i złoży 
skargę karną zarówno przeciwko szwedz-
kiemu rządowi, jak i sprawcom „nikczem-
nego czynu”. Główna opozycyjna Repub-
likańska Partia Ludowa (CHP) również 
potępiła incydenty w Szwecji. 

Fiński minister spraw zagranicznych 
Pekka Haavisto powiedział, że Turcja 
prawdopodobnie ratyfikuje członkostwo 
krajów nordyckich po majowych wyborach 
prezydenckich i parlamentarnych, a przed 
szczytem NATO w Wilnie 11-12 lipca. Ale 
niektórzy dyplomaci i eksperci przewidują, 
że ratyfikacja może nastąpić dopiero 
w październiku, kiedy turecki parlament 
zbiera się ponownie po letniej przerwie. 
Część komentatorów twierdzi ponadto, 
że Ankara może chcieć wykorzystać raty-
fikację jako część umowy ze Stanami Zjed-
noczonymi, dotyczącej podziału wpływów 
i zabezpieczenia swych interesów na Bli-
skim Wschodzie, a także jako element 
nacisku, wymuszający zgodę USA na 
sprzedaż tureckim siłom powietrznym 
myśliwców F-16 (czemu wciąż sprzeciwia 
się znaczna część Kongresu). 

Spośród 30 członków NATO tylko par-
lamenty Turcji i Węgier nie ratyfikowały 
jeszcze przystąpienia Szwecji i Finlandii.  

 
Indie i Chiny: granica wciąż gorąca. 
Ocena bezpieczeństwa przeprowadzona 
przez indyjską armię i policję w himalaj-
skim regionie Ladakh, do której dotarła 
agencja Reuters, mówi, że może dojść do 
kolejnych starć między wojskami indyj-
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skimi i chińskimi wzdłuż spornej granicy, 
ponieważ Pekin wciąż rozbudowuje in-
frastrukturę wojskową w regionie. 

Ocena jest częścią nowego, poufnego 
dokumentu analitycznego, który został 
przedstawiony na konferencji najwyższych 
funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa, 
z udziałem premiera Narendry Modiego, 
która odbyła się w dniach 20-22 stycznia. 
W raporcie stwierdzono, że została oparta 
na danych wywiadowczych zebranych 
m.in. przez lokalną policję na obszarach 
przygranicznych oraz na analizie przebiegu 
napięć wojskowych między Indiami a Chi-
nami na przestrzeni lat. 

Co najmniej 24 żołnierzy zginęło, 
gdy armie azjatyckich gigantów starły 
się w Ladakhu w zachodnich Himalajach 
w 2020 r., ale napięcia potem opadły 
po rozmowach wojskowych i dyploma-
tycznych. W grudniu wybuchło nowe 
starcie między obiema stronami we 
wschodnich Himalajach, ale wówczas 
nie było ofiar śmiertelnych. Indie i Chiny 
mają wspólną granicę o długości 3500 
km, która jest sporna od lat pięćdzie-
siątych XX wieku. W 1962 roku obie 
strony rozpętały o nią wojnę, a od tego 
czasu drobniejsze konflikty powtarzają 
się średnio co 2-3 lata. 

 
Sankcje przeciwko ChRL. Japonia 
i Niderlandy wkrótce zgodzą się dołączyć 
do Stanów Zjednoczonych w ograniczaniu 
eksportu sprzętu do produkcji półprze-
wodników do Chin – poinformował serwis 
Bloomberg News. Rozmowy między kra-
jami zakończą się prawdopodobnie już 
w piątek, a wedle nieoficjalnych na razie 
informacji ich skutkiem będzie m.in. ogra-
niczenie sprzedaży przez niderlandzki 
ASML Holding NV maszyn używanych 
w Chinach do produkcji niektórych ro-
dzajów zaawansowanych chipów. Japonia 

zaś nałoży podobne ograniczenia na Nikon 
Corp. i być może Tokyo Electron. 

Formalna umowa pomiędzy USA, Ja-
ponią i Niderlandami (lub odpowiednie 
umowy bilateralne) w sprawie „restrykcji 
chipowych” może zostać zawarta do końca 
miesiąca. Byłby to znaczący sukces USA, 
ponieważ nakłonienie Niderlandów i Ja-
ponii do solidarności w tej kwestii zabez-
piecza interesy firm amerykańskich, ob-
jętych już zakazem narzuconym w Stanach 
i narażonych na pogorszenie sytuacji kon-
kurencyjnej. Zwiększy też presję na Pekin, 
spowalniając chińskie zdolności do roz-
woju technologicznego i wojskowego.  

Stany Zjednoczone tymczasem ustaliły, 
że niektóre chińskie firmy udzielają Rosji 
„nieśmiercionośnej pomocy” do wyko-
rzystania w wojnie w Ukrainie – podał 
we wtorek Reuters, powołując się na ano-
nimowe źródło w amerykańskiej admini-
stracji. Urzędnicy amerykańscy postrzegają 
obecną działalność jako „niepokojącą” 
i uważają, że jest to „znacznie okrojona 
wersja pierwotnego planu ChRL, który 
zakładał sprzedaż śmiercionośnych sys-
temów broni do użytku na polu bitwy” – 
podało źródło. 

„Będziemy nadal informować Chiny 
o implikacjach udzielania wsparcia ma-
terialnego dla wojny Rosji z Ukrainą” – 
skomentowała te doniesienia rzeczniczka 
prasowa Białego Domu Karine Jean-Pier-
re. Rzecznik Departamentu Stanu USA 
Ned Price powiedział zaś, że Waszyngton 
„bardzo jasno” rozmawiał z Chinami o kon-
sekwencjach dostarczania materiałów 
wspierających wojnę Rosji przeciwko 
Ukrainie, chociaż odmówił potwierdzenia 
wtorkowych doniesień. Dodał, że „podej-
rzewa, że   będzie to przedmiotem dyskusji 
w najbliższych dniach, kiedy sekretarz 
stanu USA Antony Blinken będzie miał 
okazję podróżować do Pekinu”. 
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Tajwan ma nowego premiera i szefa 
wywiadu. Prezydent Tsai Ing-wen mia-
nowała w czwartek nowego szefa Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego, czyli głównej 
agencji wywiadowczej Republiki Chińskiej. 
Został nim Tsai Ming-jen (zbieżność na-
zwiska z panią prezydent przypadkowa), 
absolwent nauk politycznych i prawa na 
tajwańskich uniwersytetach oraz posiadacz 
doktoratu z nauk o wojnie w londyńskim 
King’s College. Przez lata pracował jako 
dyplomata, był m.in. „de facto ambasa-
dorem” Tajwanu przy Unii Europejskiej, 
a ostatnio wiceministrem spraw zagra-
nicznych. Był także doradcą w minister-
stwie obrony i w Radzie ds. Kontynental-
nych. Zastępuje na stanowisku Chen Ming-
tonga, który złożył rezygnację „z powodu 
wyczerpania”.  

Prezydent oświadczyła, że „ma nadzieję 
polegać na doświadczeniu Tsai w zakresie 
bezpieczeństwa regionalnego, spraw za-
granicznych i strategii międzynarodowej”, 
a także zapowiedziała, że nowy szef wy-
wiadu będzie „nadal promował wyspe-
cjalizowane zadania systemu informacyj-
nego oraz nadal wzmacniał zarządzanie 
i innowacyjność agencji wywiadowczych 
w dobie demokratyzacji”. Podkreśliła, że 
jest to szczególnie ważne, gdy kontynen-
talne Chiny zwiększają militarną i poli-
tyczną presję, w tym organizując gry wo-
jenne w pobliżu wyspy. 

Tsai w środę również wybrała byłego 
wiceprezydenta Chen Chien-jena na no-
wego premiera Tajwanu, zapowiadając, 
że niebawem zorganizuje konferencję pra-
sową, aby formalnie ujawnić nowy gabinet. 
Były premier Su Tseng-chang w zeszłym 
tygodniu złożył rezygnację wraz z całym 
gabinetem przed powszechnie oczekiwaną 
rekonstrukcją rządu. Posunięcie to na-
stąpiło po porażce rządzącej Demokra-
tycznej Partii Postępu (DPP) w lokalnych 

wyborach i stanowi element przygotowań 
do wyborów prezydenckich i parlamen-
tarnych na początku 2024 r. 

 
Fidżi robi zwrot. Zawieszenie przez 
prezydenta Ratu Wiliame Katonivere 
głównego komisarza policji Sitiveniego 
Qiliho i zapowiedź postawienia go przed 
sądem to jeden z efektów zmiany rządu 
i sygnał dużego zwrotu w polityce bez-
pieczeństwa wyspiarskiego, strategicznie 
położonego państwa Pacyfiku. 

Qiliho był postrzegany jako bliski 
współpracownik byłego już premiera Fran-
ka Bainimaramy, który przewodził Fidżi 
przez 16 lat, zanim koalicja partii opozy-
cyjnych wygrała grudniowe wybory i za-
instalowała Sitiveniego Rabukę jako szefa 
nowego gabinetu. W trakcie kampanii 
Qiliho i Bainimarama wspólnie grozili 
użyciem wojska i policji w celu „utrzymania 
prawa i porządku, gdyby wynik wyborów 
wywołał napięcia etniczne” – do czego 
jednak nie doszło, ale przez partie koali-
cyjne było uważane za zawoalowaną groźbę 
zamachu stanu. Dowódca Sił Zbrojnych 
Republiki Fidżi, generał dywizji Jone Ka-
louniwai jeszcze na początku stycznia 
ostrzegał rząd Rabuki przed dokonywa-
niem „głębokich zmian” i nalegał, aby ten 
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przestrzegał konstytucji z 2013 r., która 
przyznaje wojsku kluczową rolę. 

Fidżi jest ważnym elementem chiń-
sko-amerykańskiej rozgrywki na Pacyfiku. 
W październiku zawarło umowę z Australią 
w sprawie ściślejszej współpracy obronnej, 
a w czwartek „Fiji Times” poinformował, 
że premier Rabuka zamierza zakończyć 
szkolenie policji przez specjalistów chiń-
skich i zerwać umowę o wymianie infor-
macji z Chinami. „Nasz system demokracji 
i wymiaru sprawiedliwości jest inny, więc 
wrócimy do tych, które mają podobny 
system jak my” – powiedział premier, 
odnosząc się do Australii i Nowej Zelandii.  

 
Cios w somalijskich islamistów. Woj-
sko USA przeprowadziło operację, w której 
zginął wysoki rangą przywódca Państwa 
Islamskiego w północnej Somalii – poin-
formowali w czwartek przedstawiciele 
władz USA. Nieoficjalnie wiadomo, że ce-

lem ataku był Bilal al-Sudani, typowany 
przez amerykański wywiad jako przywódca 
ISIS w Somalii, i że zginął on wskutek 
operacji wraz z około 10 jego współpra-
cownikami. 

Operacja została najprawdopodobniej 
zatwierdzona przez prezydenta Joe Bidena 
na początku tego tygodnia i przeprowa-
dzona w środę lub w czwartek. 

 
WTO przełamała impas. Członkowie 
Światowej Organizacji Handlu przezwy-
ciężyli trwający od miesięcy kryzys dy-
plomatyczny i porozumieli się w sprawie 
tego, kto będzie przewodniczył trwającym 
negocjacjom w sprawie ustalenia nowych 
zasad handlu światowego dla rolnictwa 
i rybołówstwa. Przełom potwierdził w pią-
tek szef WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, który 
napisał na Twitterze, że „ambasador Islan-
dii Einar Gunnarsson został mianowany 
szefem rozmów mających na celu obcięcie 
miliardów dolarów subsydiów połowo-
wych, które zagrażają zasobom rybnym. 
Ambasador Turcji Alparslan Acarsoy bę-
dzie przewodniczył rozmowom w sprawie 
rolnictwa”. 

Impas spowodowany konfliktami mię-
dzy krajami trwał około sześciu miesięcy 
i stał się źródłem frustracji dla zaintere-
sowanych rozstrzygnięciami krajów, głów-
nie tzw. „biednego Południa” i jednocześ-
nie „zakłopotania dla organu nadzoru 
handlu światowego” (takiego sformuło-
wania użył jego szef w jednym z wcześ-
niejszych tweedów). 
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Niebędącej tu jednak przecież jakąś zwykłą 
potyczką polityczną, ale antagonizmem, 
mogącym na lata przesądzić o pozycji 
Polski w UE, o ładzie ustrojowym nad 
Wisłą, do pewnego stopnia o układzie sił 
w całej Wspólnocie, i zresztą także o wy-
niku naszych tegorocznych wyborów par-
lamentarnych. Stawka jest doprawdy 
ogromna, wręcz historyczna. Do tego 
stopnia, że blednie przy niej aspekt owych 
blisko 160 mld zł. w unijnych grantach 
i pożyczkach. Nie słychać jednak o tym 
w większości głosów w tej sprawie. Na 
przykład w ostatnim apelu samorządow-
ców do prezydenta Dudy – zdają się oni 
nie widzieć tu nic poza pieniędzmi. Ale 
to przede wszystkim rzekomo „suweren-
nościowy” PiS z zadziwiającą łatwością 
zgodził się najpierw na powiązanie KPO 
z „praworządnością”, inne brukselskie 
„kamienie milowe”, a następnie na nowelę 
ustawy o Sądzie Najwyższym.  

Pierwsze dało Brukseli nowe upraw-
nienia, mimo że było oczywiste, że mogą 
być one – i wedle wszelkiego prawdopo-

dobieństwa będą –wykorzystane w trwa-
jącym już od dłuższego czasu sporze z Pol-
ską. Nie dotyczy to zresztą li tylko wymiaru 
sprawiedliwości, ale praktycznie wszyst-
kich dziedzin życia publicznego, w tym 
podatków i składek, ciepłownictwa, or-
ganizacji kardiologii czy onkologii. Doszło 
wtedy de facto do przewrotu ustrojowego 
w całej Unii, który uprawnił Brukselę do 
– zupełnie pozatraktatowej – ingerencji 
w rozliczne dziedziny życia wszystkich 
państw członkowskich w zamian za fun-
dusze ze wspólnego długu. To, że najbar-
dziej spektakularnie owe nowe kompe-
tencje są stosowane ostatnio właśnie w sto-
sunku do Polski, nie umniejsza konty-
nentalnej skali tych zmian. Z kolei tzw. 
kompromis, czyli nowela ustawy o SN 
zaproponowana przez rząd Morawieckiego 
pod dyktando Brukseli (zresztą po uprzed-
nim odrzuceniu przez KE znacznie bardziej 
umiarkowanej prezydenckiej ustawy na-
prawczej), byłby przewrotem ustrojowym 
nad Wisłą. Po pierwsze, poprzez przeka-
zanie kontroli nad odpowiedzialnością 

BARTŁOMIEJ RADZIEJEWSKI 
Prezes i założyciel „Nowej Konfederacji”, dyrektor programowy 
Krynica Forum, dyrektor Wydawnictwa Nowej Konfederacji. 
 
 
 

 
Można się doprawdy zdumieć, jak bardzo ogląd sporu polsko-unijnego 
o fundusze z Krajowego Planu Odbudowy został przesłonięty przez jego 
aspekt finansowy, a jak niewiele uwagi poświęca się wymiarowi walki 
o władzę  

Spór o KPO: stawka (dużo) wyższa  
niż pieniądze 



sędziów sądom administracyjnym, co jest 
zresztą w oczywisty sposób niekonstytu-
cyjne. Po drugie, poprzez umożliwienie 
bardzo łatwego kwestionowania niezawi-
słości sędziów i ważności wyroków. Razem 
wzięte, zmiany te nie tylko dalej istotnie 
ograniczają polską suwerenność, ale pro-
wadzą do trudnego dziś do wyobrażenia 
chaosu prawnego, z pewnością obniżają-
cego autorytet i pewność prawa w naszym 
kraju.  

Bliższe przyjrzenie się tym zmianom 
musi prowadzić do wniosku, że nie o żadną 
praworządność tu idzie. Gdyby tak było, 
Bruksela żądałaby innych rzeczy niż nie-
konstytucyjnego przyznawania sądom ad-
ministracyjnym zupełnie obcych im kom-
petencji i instytucjonalizacji w Polsce 
prawnej anarchii, która – co wie każdy 
uważny student nauk politycznych, nie 
wspominając o zawodowych jurystach – 
obniża, a nie podwyższa poziom prawo-
rządności. O co więc chodzi? Główne wy-
jaśnienie brzmi: o władzę. I to na kilku 
poziomach. 

Na pierwszym instytucje wspólnotowe 
wykorzystały kryzys pandemiczny do ko-
lejnego, pozatraktatowego i tym razem 
radykalnego rozszerzenia swoich upraw-
nień do ingerencji w wewnętrzne sprawy 
państw członkowskich. To skądinąd cie-
kawy kazus dla przyszłych historyków: 
zrozumieć, jak elity narodowe kilkudzie-
sięciu państw europejskich zgodziły się 
oddać tak wiele suwerenności w zamian 
za tak niewiele pieniędzy, bez pytania 
swoich opinii publicznych o zdanie. Spór 
z Polską o „praworządność” jest poligonem 
doświadczalnym stosowania części z tych 
nowych uprawnień. Na drugim poziomie 
Bruksela żąda de facto zmian ustrojowych 
nad Wisłą w zamian za pieniądze z KPO. 
Obserwując zarazem jak tutejszy rząd 
miota się i wije, nie będąc w stanie zbu-
dować żadnej istotnej międzynarodowej 
koalicji blokującej e zapędy. Na trzecim 
poziomie kwestia niebagatelnych funduszy 
z KPO zostaje wpisana w kontekst nad-
chodzących wyborów parlamentarnych 
w Polsce. Z „dobrą” (prounijną, prawo-
rządnościową i gwarantującą wypłatę 
środków) opozycją i „złym” (antyunijnym, 
niepraworządnym, blokującym pieniądze) 
rządem.  

Rząd polski zostaje postawiony przed 
diabelską alternatywą: zgodzić się na od-
bierające część suwerenności i destabili-
zujące dictum – bez żadnych zresztą gwa-
rancji, że to ostatnie – lub zaakceptować 
brak dużego zastrzyku finansowego, po-
trzebnego obecnie i gospodarce, i partii 
władzy w roku wyborczym. Bruksela wraz 
z kontrolującym ją wciąż unijnym main-
streamem staje zaś na wygodnej pozycji. 
Tej, która płaci, lecz wymaga. Tej, której 
szanse na odsunięcie od władzy nielubia-
nego rządu w dużym kraju członkowskim 
– oraz danie efektownego przykładu innym 
– rosną. I nawet jeśli nie zostaną osta-
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tecznie zrealizowane, zachodzi z kolei wy-
sokie prawdopodobieństwo, że nawet rząd 
pisowski będzie już po całym tym grillo-
waniu wobec niej powolny.  

Nie chodzi tu o praworządność, nie 
buduje to też międzynarodowej potęgi 
Unii. To gra o władzę głównego nurtu 
unijnych elit, chcących powstrzymać ko-
lejne fale „narodowego populizmu” i kon-
tynuować cichą federalizację UE. Nato-
miast wyjątkowo podła sytuacja, w jakiej 
znalazł się obecny rząd polski w sporze 
z Brukselą jest w wielkiej mierze jego 
własną zasługą. Po pierwsze dlatego, że 
zmiany w wymiarze sprawiedliwości prze-
prowadzał na rympał, jakby próbując na-
prawiać zegarek młotem pneumatycznym, 
a zarazem ignorując kompletnie możliwość 
bardzo aktywnego włączenia się Unii w ten 
proces. Po drugie, eskalując spór z Unią 
ponad miarę, w akompaniamencie wysoce 
suwerennościowej erystyki przy każdej 
niemal sprawie, nie mając jednocześnie 
– ani nie zbierając – odpowiednio silnych 
kart do tej rozgrywki. Po trzecie, kwes-
tionując głośno unijny mainstream bez 
przedstawienia żadnej alternatywnej wizji 
integracji, wychodzącej poza banały o „Eu-
ropie ojczyzn”. Po czwarte wreszcie, zwięk-
szając swoją podatność na kary finansowe 
poprzez politykę niekontrolowanego roz-
dawnictwa i zadłużania się. Skumulowany 

efekt jest żałosny. To próba kapitulacji 
w tym sporze, zablokowana póki co przez 
prezydenta z własnego obozu i koalicjanta, 
Solidarną Polskę.  

Niezależnie od tego, nie powinna nam 
umknąć historyczna waga sporu o KPO. 
Osobiście, w obecnym tu dylemacie: pie-
niądze czy suwerenność – opowiadam 
się za suwerennością. Odporu wymaga 
też polityka cichej federalizacji prowadzona 
ponad głowami europejskich narodów 
przez obecny unijny mainstream. Jest 
ona destrukcyjna dla najbardziej spraw-
dzonej struktury politycznej jaką mamy, 
czyli państwa narodowego, a jednocześnie 
potencjalnie zabójcza dla samej integracji 
europejskiej, o czym pisałem przy innych 
okazjach.  

Zbudowanie realnej alternatywy wy-
maga jednak dużej zręczności politycznej 
i wielkiej pracy, połączonej z wizjonerskim 
rozmachem. 
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https://nowakonfederacja.pl/przyspieszenie-geopolityczne-ktore-przegrywamy-cz-8-cicha-federalizacja-europy/
https://ksiegarnia.nowakonfederacja.pl/produkt/upadla-praworzadnosc-jak-ja-podniesc/
https://nowakonfederacja.pl/polska-w-nowej-unii-alternatywa-dla-polityki-europejskiej-pis-i-po-potrzebna-od-zaraz/
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30 listopada odbyła się premiera ChatGPT, 
narzędzia służącego do rozmowy z AI 
(choć bardziej mamy do czynienia tu z za-
awansowanym uczeniem maszynowym, 
niż z prawdziwą sztuczną inteligencją – 
przeczytaj więcej na NK pod tym linkiem). 
W ciągu niecałego tygodnia liczba jego 
użytkowników przekroczyła milion. I nadal 
rośnie, co pokazuje wrzawa medialna na 
jej temat i powracające pytania o to, co 
właściwie się stało i jakich zmian dokona 
nowe narzędzie. 

Open AI, organizacja, która stworzyła 
ChatGPT, to jednostka badawcza ufun-
dowana między innymi przez Elona Mus-
ka. W 2019 roku otrzymała też miliard 
dolarów na inwestycje od Microsoftu. Jej 
ChatGPT to narzędzie, które pozwala na 
prowadzenie dialogu ze sztuczną inteli-

gencją. „Formuła dialogu pozwala 
ChatGPT odpowiadać na pytania uzupeł-
niające, przyznawać się do błędów, kwes-
tionować błędne założenia i odrzucać nie-
odpowiednie żądania” – piszą twórcy. 

 
Zaczęło się od Elizy 

 
Rozmowa z komputerem to rzecz nienowa. 
Już w 1966 r. Joseph Weizenbaum napisał 
słynną ELIZĘ – program naśladujący 
psychoterapeutę ze szkoły Carla Rogersa. 
Szkoła ta używa jako jednego z narzędzi 
empatycznego parafrazowania słów pa-
cjenta – i ELIZA właśnie to robiła, jednak 
w sposób mało fachowy, za to po dłuższym 
czasie mocno irytujący. Na psychotera-
peut(k)ę więc się nie nadawała, ale z pew-
nością potrafiła symulować dialog. 

JAREMA PIEKUTOWSKI 
Główny ekspert do spraw społecznych Nowej Konfederacji 
 
 
 
 

 
Czy jesteśmy świadkami technologicznego przełomu i początku końca 
wielu zawodów, które zastąpi sztuczna inteligencja? ChatGPT już zagraża 
pozycji Google’a, nauczyciela, programisty, a to dopiero początek rozwoju 
tej technologii 

ChatGPT podbija świat  
i idzie po nasze umysły 

https://chat.openai.com/chat
https://nowakonfederacja.pl/ai-czyli-cyfrowy-homo-sapiens-bedziemy-dla-niej-tylko-mrowkami/
https://web.njit.edu/~ronkowit/eliza.html


Od tego czasu pojawiło się wiele lep-
szych lub gorszych chatbotów, niektóre 
już od dawna używane są do obsługi klien-
tów. ChatGPT jest nieco innym narzędziem 
– najwięcej wiedzy ma na tematy naukowe 
i technologiczne. I na wiele pytań odpo-
wiada z zatrważającą precyzją. Można na 
przykład zapytać „go”, jak rozwiązać kon-
kretny problem z dziedziny IT (choćby – 
jak stworzyć system logowania do aplikacji 
internetowej), a chat wyjaśni to krok po 
kroku, w bardzo prosty sposób, nie zapo-
minając odnieść się do każdego niuansu. 
Poda też konkretne przykłady kodu (jeśli 
nie zrobi tego od razu, zawsze można go 
o to poprosić, gdyż uwzględnia kontekst 
poprzednich pytań). 
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Źródło: https://web.njit.edu/~ronkowit/eliza.html, konwersacja własna

Wyzwaniem będzie 

umiejscowienie bytów AI 

w systemie prawnym, 

a przede wszystkim 

ograniczenie ich 

potencjalnego działania na 

szkodę ludzi. Wyzwaniem 

będzie też nieuchronna 

automatyzacja części pracy, 

przynajmniej tej 

nietwórczej.

https://web.njit.edu/~ronkowit/eliza.html


 
Źródło: Chat GPT Assistant, konwersacja własna 
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https://chat.openai.com/chat/2c921753-83d1-4585-91e7-49af5401f52e


Chat GPT nie zna się jednak tylko na 
IT. Można także rozmawiać z nim o bieżą-
cych wydarzeniach, choć został wytreno-
wany na danych do 2021 roku, więc nie 
wie nic na przykład o napaści putinowskiej 
Rosji na Ukrainę. Można pytać go o teorie 
socjologów, o to, jak zbudowane są prze-
kładnie ślimakowe albo jaką budowę ma 
układ pokarmowy mszywiołów. Zaraz, jed-
nak nie. Tu już zaczynają się pierwsze pro-
blemy. „Sztuczna inteligencja” zapytana 

o układ pokarmowy tych właśnie morskich 
bezkręgowców fałszywie zaliczyła mszywioły 
do… rodziny mszycowatych i stwierdziła 
między innymi: „Układ pokarmowy mszy-
wioli (sic!) składa się z kilku odrębnych 
narządów, w tym: 1) Jaszczurki: służą do 
połykania pokarmu (…)”. Są więc momenty, 
w którym Chat GPT myli się i – co gorsza 
– zaczyna zmyślać. Gdy jednak wskaże 
mu się, że się pomylił, pokornie przeprasza 
i poprawia się przynajmniej częściowo: 
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Koniec prac domowych i nie tylko? 

 
Jedni komentatorzy ChatuGPT skupiają 
się na przełomie, jaki przyniesie nowe 
rozwiązanie i prorokują koniec zawodu 
programisty, koniec wypracowań szkol-
nych i akademickich prac semestralnych 
lub koniec szkoły w ogóle. Inni koncentrują 
się na wypominaniu narzędziu kuriozal-
nych błędów takich jak ten z mszywiołami. 
Argumenty tych drugich, choć dziś prze-
konujące, w niedługiej perspektywie stracą 
ważność. Jeśli bowiem nie nadejdzie woj-
na, która zniszczy infrastrukturę i ludzki 
dorobek, a może i całą ludzkość, to sztucz-

na inteligencja będzie się rozwijać w szyb-
kim tempie i z czasem przestanie się mylić 
w tak oczywisty sposób. 

Czy ChatGPT to faktycznie przełom, 
czy lepsza wersja Google’a? W istocie 
nowe narzędzie przynajmniej teoretycznie 
nie oferuje dużo więcej niż dobra wyszu-
kiwarka. Informacje, których udziela 
ChatGPT, można w większości przypad-
ków znaleźć w Google’u. Zmianą jest kon-
wersacyjna forma i wstępne przerobienie 
informacji przez chat w taki sposób, by 
mógł on jasno odpowiedzieć na zadane 
pytanie. To może nie jest przełom, jednak 
różnica w doświadczeniu użytkownika 
jest ogromna. 

Źródło: Chat GPT Assistant, konwersacja własna

https://chat.openai.com/chat/6f5e2c57-6c3c-4707-871d-6572a429835b


Ważne jest wszelako inne pytanie, za-
dawane rzadziej niż te wskazywane wcześ-
niej. Jak bardzo rozleniwią się nasze umy-
sły, jeśli będziemy na co dzień żyli ze 
wspomagaczami w postaci coraz lepszej 
sztucznej inteligencji? Takiej, która pod-
powie nam rozwiązanie niemal każdego 
problemu? 

Środowisko rozwojowe dziecka, które 
urodziło się w 2012, 2015 czy 2017 roku 
to w dużej mierze świat online. Pokolenie 
X, milenialsi, a częściowo nawet pokolenie 
Z wychowywało się jednak głównie w śro-
dowisku fizycznym. Pandemia sprawiła, 
że odsetek czasu spędzanego w środowisku 
online wzrósł znacząco. Nie spadł też do 
dawnych rozmiarów, gdy zakończyły się 
lockdowny, a nawet nadal rośnie. Jeśli 
więc świat online jest dla dużej części po-
pulacji światem niemal równie ważnym 
co ten fizyczny, to przełom, jaki przynoszą 
kolejne odsłony AI polega na tym, że bę-
dziemy poruszać się w tym świecie z oso-
bistym asystentem. Czy po latach będziemy 
umieli rozwiązywać podstawowe proble-
my, gdy odłączą nas z jakichś powodów 
od asystenta? 

A może to niepotrzebne zmartwienie? 
Wszak ludzie nie oduczyli się chodzić, 

odkąd mamy samochody, pociągi i sa-
moloty; nie oduczyli się myśleć, odkąd 
mamy komputery; nie oduczyli się czytać, 
odkąd mamy radio i telewizję. Lęki o to, 
co przyniesie postęp, opisywał już Sokrates 
w „Fajdrosie” Platona. Faraon, o którym 
opowiada grecki filozof, dzieli się obawami 
związanymi z wynalezieniem pisma: „Pis-
mo bowiem u uczących się sprawi w du-
szach zapomnienie z braku ćwiczenia pa-
mięci, jako że zawierzając pismu od ze-
wnątrz jego obcych znaków, sami w sobie 
nie będą skłonni do zapamiętywania. A za-
tem nie na pamięć, jeno na przypominanie 
odkryłeś lekarstwo. Co do mądrości, do-
starczasz uczniom jedynie pozór, a nie 
prawdę. Dzięki tobie staną się nader byst-
rzy wzrokowo, bez nauki zdając się być 
erudytami, choć w większości to ignoranci 
i trudni do współżycia, staną się oni po-
zornie mądrzy zamiast mądrymi” („Faj-
dros”, 275a). 

 
Nowe wyzwania 

 
Żyjemy jednak z pismem od ponad pięciu 
tysięcy lat – i nauczyliśmy się z nim żyć. 
Społeczeństwo, państwo i prawo znalazło 
sposoby okiełznania pisma – raz lepsze, 
raz gorsze, trenowane przez wieki. Tak 
samo trzeba będzie postąpić z nowymi 
narzędziami. Czeka nas niewątpliwie prze-
modelowanie edukacji i roli nauczyciela. 
Wyzwaniem będzie umiejscowienie bytów 
AI w systemie prawnym, a przede wszyst-
kim ograniczenie ich potencjalnego dzia-
łania na szkodę ludzi. Wyzwaniem będzie 
też nieuchronna automatyzacja części 
pracy, przynajmniej tej nietwórczej. Nie 
zniknie zapotrzebowanie na programistę 
jako mądrego i kreatywnego dowódcę 
maszyn – ale może zniknąć zapotrzebo-
wanie na „klepacza” kodu. Nie zniknie 
zapotrzebowanie na mądrego dziennikarza 
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Z pewnością natomiast ci, 

którzy dotąd nie wierzyli, że 

skończyła się nieodwołalnie 

rola nauczyciela jako 

„przekazywacza 

informacji”, wreszcie będą 

zmuszeni w to uwierzyć.

https://datareportal.com/reports/digital-2022-time-spent-with-connected-tech


śledczego czy eseistę – ale mogą przestać 
być potrzebni mediaworkerzy i część 
dziennikarzy newsowych. A co z nauczy-

cielami? Sama sztuczna inteligencja, za-
pytana o nich, odpowiada, że nie jest 
w stanie całkowicie ich zastąpić: 
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Z pewnością natomiast ci, którzy dotąd 
nie wierzyli, że skończyła się nieodwołalnie 
rola nauczyciela jako „przekazywacza in-
formacji”, wreszcie będą zmuszeni w to 
uwierzyć. Sztuczna inteligencja nie nauczy 

natomiast kreatywnego myślenia i nie da 
uczniom tego, co nazywamy mądrością. 
Stary ideał nauczyciela jako mistrza życia 
i cnót może więc nareszcie powrócić. 

Źródło: Chat GPT Assistant, konwersacja własna

https://chat.openai.com/chat/9c3260a9-feb7-436d-8b5b-002f8641c4c3
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Na terenie Południowej Dakoty w środku 
USA znajduje się 575 podziemnych be-
tonowych bunkrów. Za jedyne 35 tysięcy 
dolarów można kupić sobie taki budynek 
i zabezpieczyć się. Tylko przed czym? 
Największa wioska preppersów w Ame-
ryce, a może i na świecie, zbudowana 
w opuszczonej bazie wojskowej, ma tyle 
celów, ilu zamieszkujących ją ludzi. Kilka 
rodzin mieszka tu na stałe, oczekując 
rychłej apokalipsy. Ich bunkry są wypo-
sażone w generatory prądu i panele fo-
towoltaiczne, filtry powietrza na wypadek 
skażenia jądrowego lub biologicznego 
i magazyny pełne pożywienia i wody po-
zwalając przetrwać samodzielnie przez 
około rok. Mieszkańcy posiadają też broń, 
by móc odeprzeć ewentualny atak. Ale 
to też nie jest tak, że każdy może sobie 
kupić taki bunkier. Zainteresowani muszą 
bowiem spełnić określone wymogi spo-
łeczności, która musi takie osoby zaak-
ceptować.  

Wolni Jankesi i Słowianie 
 

Historia kompleksu sięga 1942 roku, gdy 
Stany Zjednoczone przystąpiły do II wojny 
światowej. Fort Igloo, bo taką nosił nazwę, 
powstał jako magazyn uzbrojenia armii 
amerykańskiej w Black Hills. Nazwa na-
wiązała do setek żelbetowych kopuł zbu-
dowanych do przechowywania broni 
i amunicji. Tętniąca życiem baza wojskowa 
została ostatecznie zamknięta w 1967 
roku, a jej teren opuszczono. Do 2016 
roku, kiedy milioner związany z nieru-
chomościami Robert Vicino kupił ziemię 
od miejscowego hodowcy bydła i dodał 
ją do założonej przez siebie sieci schronów 
Vivos. Dzisiaj należą do niej, poza bun-
krami w Dakocie, także schrony w Indianie 
zbudowane na bazie zimnowojennego 
bunkra zdolnego przetrwać wybuch 20-
megatonowej bomby atomowej i sowiecki 
kompleks umiejscowiony w Rothenstein 
w Niemczech (w planie ma się stać lu-

STANISŁAW MAKSYMOWICZ 
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji” 
 
 
 
 

 
Fin de siècle. Tak krótko można opisać klimat naszych czasów. Oczekując 
nieuchronnego końca nie tylko dobrobytu, ale i świata, jaki znamy, nie-
liczni decydują się na ucieczkę do przodu. Czy czas zostać preppersem? 

 

Schronić się w bunkrze i przetrwać 
apokalipsę 



ksusowym schronem dla 1000 osób z włas-
nym zoo i magazynem skarbów kultury, 
roślin i zwierząt).  

Podobny w swojej istocie projekt znaj-
duje się też w Polsce – mowa o Królestwie 
Wolnych Słowian, które jest zarówno 
miejscem na południu Polski między Tar-
nowem a Rzeszowem, jak i ideą ucieczki 
od współczesności. Na stronie stowarzy-
szenia czytamy, że Królestwo Wolnych 
Słowian „to wielopoziomowy projekt za-
krojony na szeroką skalę. Zakłada on bu-
dowanie rozsianych po kraju społeczności, 
zrzeszających kochających wolność i naturę 
ludzi. Społeczności współpracujących ze 
sobą i wspierających się wzajemnie. Jed-
nym z kluczowych założeń jest budowa 
osad, w których społeczność żyć będzie 
w spokoju, harmonii i w zgodzie z naturą, 
daleko od miejskiego zgiełku, pośpiechu 
i demoralizującej agendy, która próbuje, 
narzucić nam swój nowy porządek. Chce-
my kultywować nasze słowiańskie war-
tości, żyć po swojemu, czerpać z darów 
natury, i chronić ją. O te i wiele innych 
aspektów ludzkiego istnienia będziemy 
dbać w zgodzie z własnym rozsądkiem 
i głosem serca. To nasza Ziemia, nasze 
dziedzictwo i nasze Królestwo”.  

Dość tajemniczy manifest kryje w sobie 
w istocie podobne wartości, jakie towa-
rzyszą wielu innym preppersom: wolność, 
powrót do małych społeczności wspiera-
jących się nawzajem, samowystarczalność 
i życie z dala od zepsutego świata. I choć 
nie ma tu jasno zdefiniowanego zagroże-
nia, to już oferta sklepu internetowego 
Królestwa wyraźnie wskazuje na prep-
persowy profil osad, mających też wy-
trzymać zawirowania we współczesnych 
społeczeństwach. Sam twórca społeczności 
też podkreśla wielką wagę samodzielnej 
produkcji żywności, której zapasy nie są 
wystarczającym zabezpieczeniem.  

„Be Prepared”  
 

Co to zatem znaczy być preppersem? Na-
czelnym kierunkowskazem w życiu prep-
persa jest dewiza skautów „Be Prepared” 
tłumaczona na polskie jako „czuwaj”. Idea 
tej grupy polega na przygotowaniu się na 
wypadek kryzysu lub katastrofy. Preppersi 
wierzą, że lepiej jest być przygotowanym 
i mieć zapasy oraz umiejętności potrzebne 
do przetrwania, niż znaleźć się w sytuacji 
bezradności i zależności od innych ludzi 

lub instytucji. Znakomicie znamy to z ksią-
żek i filmów katastroficznych, kiedy w pa-
nice wszyscy wybijają szyby w sklepach 
i walczą o jedzenie i leki. Z tego powodu 
preppersi starają się zgromadzić zapasy 
żywności, wody, lekarstw i innych po-
trzebnych rzeczy, a także nabywać umie-
jętności, takie jak gotowanie bez dostępu 
do prądu czy leczenie ran. Oczywiście 
warto w tym miejscu zaznaczyć, że mó-
wimy o krajach Zachodu. Sposób życia 
preppersów jest bowiem normalną stra-
tegią radzenia sobie z rzeczywistością np. 
na Syberii czy innych wymagających spe-
cjalnego przystosowania odległych miejs-
cach świata. 

Zachodni preppersi często dzielą się 
swoimi umiejętnościami z innymi osobami 
o podobnych przekonaniach, tworząc 
w ten sposób społeczności przygotowane 

64

THINKZINE, nr 01(151)/2023, styczeń 2022 www.nowakonfederacja.pl

Kilka rodzin mieszka tu na 

stałe, oczekując rychłej 

apokalipsy. Ich bunkry są 

wyposażone w generatory 

prądu i panele 

fotowoltaiczne

https://krolestwoslowian.pl/
https://krolestwoslowian.pl/
https://krolestwoslowian.pl/


na różnego rodzaju kryzysy. Wierzą, że 
dzięki przygotowaniu i współpracy mogą 
lepiej poradzić sobie w trudnych sytuacjach 
i przetrwać kryzys.  

 
Biznes napędzany strachem 

 
Nie bez powodu wspomniane wcześniej 
wioski i schrony znajdują się z dala od 
cywilizacji. Większość preppersów uważa 
bowiem, że najlepsze dla nich są odizolo-
wane od cywilizacji, ale zarazem znajdujące 
się blisko źródeł surowców i wody, gdzie 
panuje klimat sprzyjający przetrwaniu. 
Niektórzy wybierają miejsca, w których 
mogą liczyć na wsparcie innych osób o po-
dobnych przekonaniach i celach, inni 
wolą duże, ogrodzone tereny, na których 
mogą budować swoje domy i magazyno-
wać zapasy. 

Ogólnie rzecz biorąc, nie ma bowiem 
jednego „najlepszego” miejsca dla prep-
persów, ponieważ każdy ma inne potrzeby 
i preferencje. Wynikają one z celu, dla 
którego postanawiają zmienić sposób 
funkcjonowania. Preppersi boją się zwykle 
kilku zagrożeń: klęsk żywiołowych (trzę-
sień ziemi, powodzi, upałów, huraganów 
itp.), katastrof spowodowanych przez 
człowieka (cyberatak, EMP czyli impuls 
elektromagnetyczny, wybuchy jądrowe, 
terroryzm, wojny), katastrof finansowych 
i ich następstw, niepokoi społecznych 
(np. podpaleń, napaści, gangów, zabójstw) 
i wreszcie wyzwań osobistych (np. pro-
blemów prawnych emerytury, rozwodów, 
podatków) oraz zagrożeń dla zdrowia, 
głównie pandemii (a niektórzy nawet epi-
demii wirusa powodującego zmianę ludzi 
w zombie).  

Niektórzy jednak, jak w materiale na 
YouTube poświęconym wiosce w Połu-
dniowej Dakocie po prostu nie wytrzymali 
presji współczesnego świata i postanowili 

się od niego odłączyć, uniezależnić się. 
Czy nie marzy o tym wielu z nas?  

Strach napędza wiele naszych skraj-
nych zachowań. Sam w czasie wybuchu 
wojny w Ukrainie spędziłem sporo czasu 
w Internecie, szukając przepisów na ple-
caki ucieczkowe, by w razie ataku na mój 
dom mieć zapewnione podstawowe rzeczy 
by z rodziną bezpiecznie uciec jak najdalej 
od zagrożenia. Ale przypomnijmy sobie 
puste półki z papierem toaletowym, ma-
karonami, drożdżami i tak dalej w roku 
2020. W czasie pandemii ze strachu za-
częliśmy – zupełnie jak zwierzęta – do-
konywać zapasów na wypadek jakiegoś 
nagłego zatrzymania świata konsumpcji.  

Większość z nas jednak szybko do-
stosowuje się do niedogodności i żyje tak, 
jak pozwalają na to warunki, licząc że nic 
złego się już nie wydarzy. Preppersi żyją 
inaczej – zamiast oczekiwania na to, co 
się zdarzy lub nie, przygotowują się na 
najgorsze. Zwykle porzucając swój do-
tychczasowy styl życia. Jest w tym coś 
kuszącego – życie bez kredytu, zobowiązań, 
pracy w biurze itp. Nie bez powodu jednak 
społeczność preppersów jest stosunkowo 
niewielka. Bo choć strach nas napędza – 
przypomnijmy znów kolejki po paliwo na 
stacjach po agresji rosyjskiej – to czy jes-
teśmy gotowi na to, by funkcjonować 
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Królestwo Wolnych Słowian 

jest zarówno miejscem na 
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jak i ideą ucieczki od 
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https://www.youtube.com/watch?v=QW6DIchOpnc
https://www.youtube.com/watch?v=QW6DIchOpnc
https://www.youtube.com/watch?v=QW6DIchOpnc
https://www.youtube.com/watch?v=QW6DIchOpnc


w jego cieniu na dłużej? Wszak niewielu 
z nas ma dziś magazyn jedzenia i paliwa, 
a przecież pandemia dopiero co się skoń-
czyła a wojna trwa.  

Co takiego więc różni preppersów od 
„normalsów”? Dr Adam Fetterman z Uni-
wersytetu w Houston w USA badając ten 
fenomen określił, że „obawy postapoka-
liptyczne i przekonania o konieczności 
przygotowania się na nie są predyktorami 
niskiej ugodowości i pokory, paranoi, cy-
nizmu, mentalności spiskowej, konser-
watyzmu i orientacji na dominację spo-
łeczną”. Zdaniem jego zespołu „zwiększona 
wiara w potrzebę przygotowania jest zwią-
zana z wiarą w Boga, negatywnymi co-
dziennymi doświadczeniami i globalnymi 
wydarzeniami politycznymi”.  

Badanie przeprowadził w 2019 roku. 
Niedługo później nastąpiła pandemia i dr 
Fetterman w 2021 roku musiał zmierzyć 
się z praktyczną stroną bycia preppersem: 
„Odkąd opublikowaliśmy naszą pracę 
w 2019 roku, byliśmy świadkami globalnej 
pandemii, masowych protestów na rzecz 
sprawiedliwości rasowej, rekordowego 
sezonu huraganów, szturmu na stolicę 
USA i rekordowego mrozu w Teksasie, 
który pozostawił miliony osób bez elek-
tryczność lub wody na wiele dni (…). Cho-
dzi o to, że mieliśmy wiele okazji, aby 
przekonać się, czy cyniczne postapoka-
liptyczne i przygotowujące do zagłady 
przekonania są uzasadnione” – pisze na 
łamach „Psychology Today”. I choć w więk-
szości przypadków ludzie nie rzucili się 
sobie do gardeł, wspierając się w walce 
z żywiołami, to już dostępność zasobów 

okazała się prawdziwym wyzwaniem. 
I zwyczajnie preppersi byli lepiej przygo-
towani na te okoliczności.  

Nie znaczy to oczywiście, że najlepszym 
pomysłem byłoby dziś przeprowadzenie 
się do atomowego schronu i przygotowanie 
planu na wypadek masowej paniki sąsia-
dów. Ale zdecydowanie warto być do pew-
nego stopnia przygotowanym: mieć nie-
wielki zapas wody i żywności (na przykład 
na dwa tygodnie), może nawet agregat 
prądotwórczy, gdy się mieszka w domu 

jednorodzinnym oraz zapas podstawowych 
leków. Szczególnie to ostatnie może być 
zbawienne dla osób przewlekle chorych, 
co pokazały niedawne braki w dostępności 
podstawowych leków, związane z zabu-
rzeniem łańcuchów dostaw. Żyjemy w cza-
sach pełnych zawirowań – zarówno zwią-
zanych z klimatem jak i z polityką mię-
dzynarodową a nasz świat staje się coraz 
mniej przewidywalny. Być może prędzej 
czy później każdy z nas będzie musiał 
stać się trochę preppersem. 
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tłumaczona na polskie jako 
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https://www.psychologytoday.com/us/blog/it-s-all-metaphor/202104/were-the-doomsday-preppers-right
https://www.psychologytoday.com/us/blog/it-s-all-metaphor/202104/were-the-doomsday-preppers-right
https://www.psychologytoday.com/us/blog/it-s-all-metaphor/202104/were-the-doomsday-preppers-right
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Stwierdzenie, że cyfrowa rewolucja zmie-
niła nasze życie, jest banałem. Każdy po-
trafi podać przykłady – te pozytywne, te 
budzące nadzieję na lepiej i więcej, ale 
i wiele negatywnych, lub chociażby bu-
dzących daleko idące obawy. Wszyscy 
jednakże biorą udział w wyścigu po ko-
rzyści z wciąż nowych, powstających na 
naszych oczach możliwości wykorzystania 
wielowymiarowej sieci cyfrowych połączeń, 
której częścią jesteśmy, jako węzły sieci 
przyczynowej świata. 

Ludzie, łącząc się dla rozwiązywania 
problemów w grupy, tworząc kultury i cy-
wilizacje, kreują systemy zadziwiające 
swoją złożonością i konsekwencjami swo-
jego działania. Ale złożoność ma nie tylko 
znaczenie obrazujące skomplikowanie, 
wieloaspektowość tego, co staramy się 
opisać modelując świat, aby przewidzieć 
to, co może się wydarzyć i spróbować od-
nieść z tych przewidywań korzyści. Zło-
żoność jest pewnym stanem, który osiąg-
nęła przyroda ożywiona, a który my, ludzie 
wznieśliśmy na niespotykany dotychczas 
w przyrodzie poziom, wykorzystując nowe 

sposoby gromadzenia i przetwarzania in-
formacji. 

 
Wzmocnienie złożoności 

 
Wszyscy jesteśmy elementami systemu 
złożonego, czyli wielowymiarowej pląta-
niny sieci składających się z niezależnych 
elementów, będących ze sobą w nieusta-
jącej łączności, wymieniających się infor-
macjami oraz adaptujących swoje umysły 
i zachowania do postrzeganych indywi-
dualnie konsekwencji docierającej do nas 
wszystkimi dostępnymi kanałami infor-
macji. 

Przyroda działa poprzez ewolucję od-
ciskającą na różne sposoby na wszystkich 
organizmach – od wirusów do wielorybów 
– swoje piętno, wykorzystując informację 
zawartą w sieciach genowych i ich wza-
jemnych interakcjach modyfikujących ko-
lejne pokolenia. Silnikiem napędzającym 
ewolucję antropogenicznych systemów 
złożonych jest informacja, którą sobie na-
wzajem w różny sposób przekazujemy. 
Dzięki tej informacji możemy adaptować 

PRZEMYSŁAW GĘBALA 
Stały współpracownik „Nowej Konfederacji” 
 
 
 
 

 
Rewolucja cyfrowa zwiększa nierówności i rozcieńcza ramy instytucjo-
nalne państwa. Infosurferzy sprytnie obracają na swoją korzyść jej zdo-
bycze. Czas złamać ten monopol 

 

Cyfrowy wzmacniacz chaosu.  
Pięć konsekwencji cyfrowej rewolucji 



się do swojego otoczenia i do siebie na-
wzajem, starając się – jako jednostki czer-
piące z potencjału zbiorowości – świado-
mie i nieświadomie odnieść jak największe 
korzyści zbiorowo oraz indywidualnie. 

Nowe dla naszej wielowiekowej cywi-
lizacji i kultury sposoby gromadzenia 
i przekazywania informacji zmieniają uni-
kalną ludzką zdolność do tworzenia i roz-
woju antropogenicznych systemów zło-
żonych. Kluczowe dla ludzkiej infosfery 
wynalazki – komputer, internet, systemy 
komunikowania się, smartfony, media 
społecznościowe, aplikacje informacyjne 
od Tindera do Ubera – wynalezione 
i wdrożone w tak krótkim czasie, za życia 
jednego, wciąż w pełni aktywnego poko-
lenia powojennego wyżu demograficznego, 
nie stanowią tylko dodatku do informa-
cyjnego silnika napędzającego społeczne 
i cywilizacyjne konsekwencje złożoności. 
To jest wzmacniacz, który potęguje jego 
działanie, co ma swoje daleko idące kon-
sekwencje. 

 
Ilość, szybkość, emocje, alokalność 

 
Pierwszą widoczną konsekwencją po-
wszechnego używania komputerów, tab-
letów i smartfonów spiętych we wszech-
ogarniającą sieć WWW jest potęgowo 
rosnąca ilość informacji. Tych prawdzi-
wych i tych częściowo prawdziwych, czy 
wręcz fałszywych. Tych istotnych, klu-
czowych dla funkcjonowania systemu 
i tych błahych, czy wręcz śmieciowych, 
które pomimo swojej prawdziwości nie 
mają znaczenia dla realizowanych przez 
nas indywidualnie i zbiorowo procesów 
osiągania celu. 

Drugą widoczną konsekwencją cyfro-
wej rewolucji jest szybkość rozprzestrze-
niania się informacji. W wielu sytuacjach 
szybkość ma kluczowe znaczenie. Szybkość 

przekazywania informacji krążącej we-
wnątrz pętli decyzyjnej na froncie wojny 
rosyjsko-ukraińskiej decyduje o czyimś 
życiu lub śmierci, o wygranej lub prze-
granej broniącego się lub agresora. Szyb-
kość z jaką informacja dociera do graczy 
giełdowych decyduje o rosnących fortu-
nach lub ich utracie. W giełdowym handlu 
wysokiej częstotliwości liczyły się ułamki 
milisekundy. Szybkość wymiany informacji 
mobilizuje jednostki do skutecznych zbio-
rowych protestów, władze do wykrywania 
i rozbijania działań będących nie po jej 
pomyśli, zanim przerodzą się realną siłę 
społeczną – jak dzieje się to na naszych 
oczach w Chinach, czy w Rosji. A infor-

macja dzisiaj rozprzestrzenia się tak szyb-
ko, że o śmierci rosyjskich generałów wal-
czących w Ukrainie czy o śmierci ludzi 
znanych i społecznie rozpoznawalnych 
dowiadujemy się często jeszcze zanim ich 
ciała zdążą na dobre ostygnąć. 

Trzecią konsekwencją cyfrowej rewo-
lucji są towarzyszące jej rozwojowi do-
datkowe emocje. Działanie infosfery, szcze-
gólnie w domenie mediów społecznościo-
wych zdominowanych przez amerykańskie 
i chińskie Big Techy, nieustannie je in-

68

THINKZINE, nr 01(151)/2023, styczeń 2022 www.nowakonfederacja.pl

Szybkość przekazywania 

informacji krążącej 

wewnątrz pętli decyzyjnej na 

froncie wojny rosyjsko-

ukraińskiej decyduje 

o czyimś życiu lub śmierci, 

o wygranej lub przegranej 

broniącego się lub agresora



dukuje. Nie ma w tym nic dziwnego. 
Otrzymując informacje, wiele informacji, 
często ważnych dla nasi dla naszych pla-
nów lub też niezgodnych z naszym do-
tychczasowym postrzeganiem rzeczywis-
tości, doświadczamy emocji. Są one na-
turalnym sygnałem dla naszej świado-
mości, że jakąś sprawą, tematem warto 
się zająć. Poświęcić im naszą, ograniczoną 
pojemnością naszych umysłów, uwagę. 
Pod warunkiem wszakże, że ich ilość po-
zwoli nam się skoncentrować, dokonać 
wyboru spraw naprawdę ważnych. Nad-
mierna liczba kolejnych bodźców wyzwa-
lających emocje dekoncentruje, utrudnia 
wybory, wprowadza w stan, kiedy przestają 
one być sygnałem, a stają się nieustającą, 
popychającą nas do nieracjonalnych de-
cyzji udręką. 

Czwartą konsekwencją dynamicznego 
rozwoju infosfery jest alokalność. Nie-
ograniczona prawie żadnymi barierami 
informacja dostępna dzięki postępującej 
wciąż cyfrowej rewolucji zmienia geografię 
ważności naszego otoczenia i naszych 
punktów odniesienia. Już nie żyjemy prze-
de wszystkim lokalnie, jesteśmy wszędzie, 
czyli nigdzie. Zanikająca w nas lokalność 
czyni nas emocjonalnymi i duchowymi 
emigrantami. Gdy jedziemy tramwajem, 
metrem, idąc chodnikiem, pracujemy czy 
zamykamy się w naszych pokojach – wciąż 
jest nas mniej tu i teraz. 

Wszystkie te cztery konsekwencje re-
wolucyjnych zmian w naszym sposobie 
komunikowania się i wymiany informacji 
przeciążają nasze zdolności do korzystania 
z jej dobrodziejstw. Silnik dający nam 
więcej niż jesteśmy w stanie wykorzystać 
przesterowuje system. Przesterowani, 
przebodźcowani informacjami zamiast 
korzystać z dobrodziejstwa korzystnych 
adaptacji działamy coraz bardziej chao-
tycznie, nieprzewidywalnie, beztrendowo. 

Dzięki temu cyfrowa rewolucja, która 
miała służyć lepszym adaptacjom, staje 
się wzmacniaczem chaosu. 

Ale to nie wszystkie konsekwencje cyf-
rowej rewolucji. Informacja ma, dla nas, 
jako jednostek, równieżinne, bardziej pod-
stawowe znaczenie. Służy nam do auto-
konstrukcji naszych umysłów. Nie rodzimy 
się zdeterminowani, ani nie rodzimy się 
jako tabula rasa (Steven Pinker „Tabula 
rasa. Spory o naturę ludzką”). Rodzimy 
się wyposażeni w bogactwo naszych genów 

i w bogactwo innych umysłów, które nas 
otaczają. To wymiana informacji z oto-
czeniem powoduje, że wykorzystujemy 
swoje okna rozwojowe – zaczynamy wi-
dzieć, słyszeć, poruszać się, mówić, na-
wiązywać relacje, socjalizować się, zdo-
bywać swój status społeczny budując, 
w oparciu o indywidualne strategie be-
hawioralne, swój umysł wraz z jego uni-
kalnym odczuwaniem i rozumieniem świa-
ta. Nawet jeżeli jesteśmy jednojajowymi 
bliźniętami syjamskimi (szerzej o tym jak 
konstruujemy nasze umysły w książce 
Judith Rich Harris „Każdy inny”). 
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Kiedyś autokonstrukcji dokonywaliśmy 
lokalnie, na konkretne potrzeby, wśród 
rówieśników, rodziny, sąsiadów, ludzi ży-
jących obok, w zasięgu szkoły, uczelni, 
lokalnej organizacji. Dzisiaj, korzystając 
z naszych komputerów i smartfonów, do-
konujemy jej podążając coraz bardziej za 
chwilowymi emocjami nieprzywiązanymi 
do miejsca, a do chwili, w odpowiedzi na 
potrzeby, które nie są zakorzenione, ani 
lokalnie ani globalnie, w realnych proce-
sach osiągania konkretnych celów służą-
cych podtrzymywaniu działania całego 
systemu, w którym jesteśmy zagnieżdżeni. 
Zmiana ta, jakże daleko idąca, dotyka 
osoby już ukształtowane, dorosłe, ale 
znacznie bardziej, w sposób, którego re-
zultatów nie jesteśmy sobie nawet w stanie 
wyobrazić, dotyka tych, których umysły 
najintensywniej się kształtują – dzieci. 

To one najłatwiej podlegają uzależ-
nianiu i wykorzystywaniu. To one w pogoni 
za informacją potrzebną dla rozwoju ich 
umysłów upośledzają swoją sensomoto-
rykę siedząc zbyt długo przed komputerem 
lub smartfonem. To one, nie mając do-
świadczenia chroniącego nas – dorosłych 
– przed byciem wykorzystywanym, są 
wykorzystywane jako źródło nieustannych 

dochodów przez producentów mediów 
społecznościowych, gier, niezliczonych 
aplikacji wysysających informacje pod ry-
gorem utraty funkcjonalności i deformu-
jących przy okazji ich widzenie rzeczy-
wistego świata. 

 
Surferzy apokalipsy 

 
Nie chodzi mi w tym miejscu o mnożenie 
apokaliptycznych wizji tego co przyniesie 
przyszłość – tym niech zajmują się autorzy 
SF – ale o to, by do elit i do obywateli do-
cierało, jakie konsekwencje i jak bardzo 
rozległe dotykają cały świat, jaki znamy, 
czyniąc go w sposób dla nas niezauważalny 
i niezrozumiały bardziej chaotycznym, 
mniej ludzkim. I będą go dotykać coraz 
mocniej, wzmacniane potęgą cyfrowej re-
wolucji. Zalewająca nas fala informacji 
ma przecież, jak wskazałem powyżej, swo-
ich surferów. 

Potęgowo rosnącą ilość informacji 
daje się wykorzystywać nie tylko, kiedy 
używamy wyszukiwarek internetowych. 
Do tego służą przede wszystkim algorytmy 
Big Data czerpiące informacje z dokony-
wanych wpisów do cyfrowego uniwersum 
i z destylowanych z niego wzorców naszych 
aktywności przekształcanych w nadwyżkę 
behawioralną i sprzedawanych dla osią-
gania celów, z których nie zdajemy sobie 
sprawy. 

Szybkość, z jaką dostępna jest infor-
macja przetworzona przez cyfrowe algo-
rytmy i z jaką dostarczana jest do właści-
wych punktów przeznaczenia, zmienia 
sposób zarządzania. Rozdysponowywanie 
zadań, przebiegające przez widoczną dra-
binkę hierarchicznych zależności, zastępuje 
rozdysponowywanie wiedzy, do którego 
kluczem jest odpowiedź na trzy pytania: 
„Kto wie?”; „Kto decyduje o tym, kto 
wie?”; „Kto decyduje o tym, kto decyduje?”. 
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https://lubimyczytac.pl/ksiazka/4943329/wiek-kapitalizmu-inwigilacji


Odpowiedź na te kluczowe pytania zakryta 
jest natomiast przez algorytm – nieprze-
jrzysty, posiadający swojego właściciela. 
Najczęściej z klanu GAFA (Google, Apple, 
Facebook, Amazon i inni) lub ich chińskich 
odpowiedników. Ale nie tylko. Cały czas 
powstają firmy, oparte o nowe pomysły 
na wykorzystywania informacji – jak choć-
by słynny Pegasus wyprodukowany przez 
izraelską firmę NSO Group. Firmy te pa-
dają później łupem największych graczy 
skupujących te z nich, które okazują się 
wydajnymi źródłami zarabiania pieniędzy. 
A czasami, jak w Rosji, łapę kładą na 
nich politycy, którzy – udzielając swojego 
monopolistycznego błogosławieństwa – 
zapewniają sobie pierwszeństwo do klu-
czowych informacji, czy wręcz inwigilują 
swoich obywateli w celu późniejszego re-
presjonowania. 

Emocje, których nadmiar samorzutnie 
stymuluje w naszych umysłach infosfera, 
są również wywoływane sztucznie przez 
surfujących po oceanach informacji spe-
cjalistów od behawioralnych tricków za-
silających świat informacyjnego biznesu 
i polityki. Ekran smartfona spryskany ce-
lowo uzależniającą behawioralną kokainą, 
odpowiednio dobrane słowa na Twitterze, 
farmy trolli czy wręcz sieci zalgorytmizo-
wanych botów, wsparte mikrotargetowa-
niem i kupowanymi, a nieujawnianymi 
publicznie sondażami potrafią przyszywać 
nas do deski surfera niewidzialną dla nas 
linką. 

Alokalność znieczula nas na dążenia 
do centralizacji władzy. Zmienność dzi-
siejszego świata, jego kompensacyjna 
struktura przyczynowa daje się dobrze 
ogarniać tylko zarządzaniem zdecentra-
lizowanym, rozproszonym. Hierarchiczne 
rozdysponowywanie zadań zastępuje roz-
dysponowywanie wiedzy jak najbliżej 
miejsca, w którym można podejmować 

decyzje. Na tym polega przewaga armii 
ukraińskiej nad rosyjską, dzięki czemu 
pomimo dysproporcji sił Ukraina wciąż 
walczy i ma szansę się obronić. Ale znie-
czuleni rozluźnianiem się naszych więzi 
z lokalnymi punktami odniesienia tracimy 
z oczu konieczność patrzenia władzy na 
ręce. Nie widzimy też konieczności pat-
rzenia na ręce managerom i właścicielom 
Big Techów, nie zdając sobie sprawy z tego 
jak wielką władze w swoich rękach kon-
centrują. 

Osłabiamy proces autokonstrukcji na-
szych umysłów, rozpraszając się na płytkie 
relacje, powierzchowne kontakty, trze-
ciorzędne informacje. Cały czas szacujemy 
działanie świata tak, jakby cyfrowa re-
wolucja zmieniła antropogeniczny system 
złożony tylko trochę. A świat nie zmienił 
się liniowo, ale potęgowo. Popełniamy 
błąd, uśredniając zmiany, których się spo-
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https://nowakonfederacja.pl/ponowoczesnosc-ex-centryczne-spojrzenie-na-palace-problemy-nowoczesnego-swiata/


dziewamy, oczekując nieustannego 
postępu i stałego polepszania się naszej 
sytuacji. Nie dostrzegamy rosnącej poza 
naszym postrzeganiem koncentracji mocy. 

 
Od rozkładu 80:20 do 90:10 

 
Vilfredo Pareto, zajmując się sto lat temu 
badaniem dystrybucji bogactwa zauważył, 
że nie jest ona liniowa. Amerykański teo-
retyk zarządzania Joseph Juran opisał to 
zjawisko w 1951 roku jako zasadę Pareta. 
Jest ona jednym z przejawów działania 
antropogenicznego systemu złożonego 
wtedy, kiedy nasze działania nie prowadzą 
do stopniowych, liniowych zmian, ale – 
jak w przypadku rezultatów działania cyf-
rowej rewolucji – je potęgują. 

Dzięki temu, że umyka nam potęgowy 
potencjał wzbierających przed naszymi 
umysłami fal wszechogarniającego oceanu 
informacji płynącego ze sposobu, jakim 
jesteśmy ze sobą cyfrowo połączeni, nie 
budzi naszego uzasadnionego niepokoju, 
że najlepsi stają się nienaturalnie szybko 
jeszcze lepsi, najbogatsi – jeszcze bogatsi, 
wpływowi jeszcze bardziej wpływowi, wła-
dza jeszcze potężniejsza i wszechwiedząca. 
Dotykające nas nierówności nie podlegają 
już rozkładowi Pareta 80:20. Dzisiejszy 
świat, dzięki dostępowi niektórych do 
owoców cyfrowej rewolucji, potęguje spo-
tęgowane do poziomu przekraczającego 
90:10 i nie zamierza się w tym miejscu 
zatrzymać. 

Oczywiście ci, którzy wiedzą, a jeszcze 
bardziej ci, którzy decydują o tym, kto 
wie, a najbardziej ci, którzy decydują 
o tym, kto decyduje, znajdują się w miejs-
cach dla reszty nieosiągalnych, niedo-
stępnych. Będą się przy tym zasłaniać re-
gułami wolnego rynku, tajemnicami hand-
lowymi, prawami własności, naruszeniami 
prywatności. A przecież wszystkich tych 

uzasadnień nie obejmuje strefa stawania 
się naszych umysłów i ich bezpiecznego 
rozwoju, realizującego pełen posiadany 
osobisty potencjał. Nie na to umawialiśmy 
się. Nie ma i nie będzie zgody na taki 
rozkład świadomej tego większości. Jest 
to nie do pogodzenia z dwoma kluczowymi 
imperatywami behawioralnymi naszego 
umysłu – niechęcią przed stratą i poczu-
ciem sprawiedliwości. 

Możliwości władzy nad naszymi umy-
słami, nie tylko politycznej, potęgują się. 
Ale nie chodzi tu tylko o możliwą cyfrową 
despocję, ale o chaos narastający wraz 
z cyfrowym nadymaniem informacyjnego 

balona. Rośnie ilość konfliktów, zarówno 
tych, które dotyczą aspirowania o te same 
zasoby dla różnych celów, jak i przede 
wszystkim tych, które są próbą osiągania 
tego samego celu sposobami, które wydają 
się być wzajemnie sprzeczne. Konflikty 
celów można rozstrzygać przy pomocy 
wypracowywania kompromisu (zamiast 
używania do tego przemocy), konflikty 
sposobów osiągania wspólnego celu można 
rozstrzygać zamieniając je w rozwiązy-
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walne dylematy. I w jednym i w drugim 
przypadku jest to absorbująca intelek-
tualnie i emocjonalnie praca, która wy-
maga czasu i nasilenia dobrej woli, której 
potrzeby zaczynają przekraczać nasze 
zdolności do jej mobilizowania. 

Używając narzędzi cyfrowej rewolucji, 
próbujemy się więc przy konfliktach prze-
chytrzyć, przegadać, przerobić kogoś na 
swoją modłę, czy po prostu odnieść nad 
kimś zwycięstwo. Wszystko na nic. Nie 
sposób porzucić, wyzbyć się swoich wraż-
liwości, swojego sposobu postrzegania 
świata. Zderzenie odmiennych wrażliwości, 
odmiennych wizji generuje emocje, jako 
sygnał dla naszych umysłów, że różnicami 
warto się zainteresować. Przechytrzając 
się, próbując przerabiać innych na swoją 
modłę korzystając z potęgi cyfrowego 
wzmacniacza informacji nieustannie na-
kręcamy spiralę wypełniających nas emocji.  

Społeczeństwo pełne emocji staje się 
beczką prochu. Wybuchającą w nieprze-
widywalny sposób. Czasem z pozornie 
błahej przyczyny. Ale bez korzeni, bez 
struktur, bez odwołania się do ram insty-
tucjonalnych państwa, jego politycznego 
systemu przywracania równowagi między 
władzą a społeczeństwem, wybuch okazuje 
się tylko ślepą siłą. Jak w arabskiej wiośnie, 
czy jak ostatnio w Chinach kiedy elity 
upierały się przy przedłużaniu na swoją 
nieskuteczną modłę polityki „zero Covid”, 
czyniąc piekłem życie zwyczajnych ludzi. 

 
Rozcieńczanie ram instytucjonalnych 

 
Utrwalona prawem i ramami instytucjo-
nalnymi równowaga między władzą a spo-
łeczeństwem tworzy miejsce do rozwią-
zywania konfliktów, sprzyja powstawaniu 
reguł, dzięki którym lepiej radzimy sobie 
z wciąż nowymi problemami, ciągle ge-
nerowanymi przez tworzoną przez nas 

złożoność. Chaos, jako konsekwencja tego, 
że nie dostrzegamy i nie rozumiemy, jak 
wielką zmianę przynosi nam cyfrowa re-
wolucja, rozluźnia ramy instytucjonalne. 
Politycy przy tej okazji jeszcze je rozcień-
czają, aby nie przeszkadzały im w zarzą-
dzaniu emocjami, aby ich mniej krępowały 
w przechytrzaniu się, przegadywaniu się 
nawzajem. Robią to w Polsce, robią to 
w USA, w Rosji i w innych krajach, gdzie 
sytuacje różnią się tylko tym, jak mocno 
były one wcześniej osadzone w osiągnię-
tym wcześniej porządku społecznym. 

Rozcieńczanie ram instytucjonalnych, 
ta swoista homeopatia polityczna, doty-
kająca nawet stabilnych do tej pory spo-
łeczeństw „wąskiego korytarza wolności” 
(linki do książek „Wąski korytarz” i „Wieka 
degeneracja”) najlepiej zapewniających 
wolność i materialne bezpieczeństwo swo-
im obywatelom powinna budzić niepokój 
zarówno elit, jak i obywateli. Ale wciąż 
jako najbardziej istotne konsekwencje 
cyfrowej rewolucji uważane są zagrożenia 
stwarzane przez sztuczną inteligencję – 
AI. Przede wszystkim dla zatrudnienia. 

Nie boję się AI i jej konsekwencji dla 
istniejących obecnie miejsc pracy. Ludzie 
wiele prac i zawodów uczynili tak wydaj-
nymi, że stały się one mało zauważalne 
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jako potencjalne alternatywy zatrudnienia. 
Kai-Fu Lee w książce „inteligencja sztucz-
na, rewolucja prawdziwa” podaje 3 filary 
aktywności dla ludzi, których AI nie 
udźwignie: opieka, usługi dla wspólnoty 
i edukacja. Mamy tutaj, jako ludzie, na-
prawdę sporo do zrobienia – można po-
wiedzieć, że jesteśmy w tych sprawach 
dopiero na początku drogi, dedykując im 
wciąż zbyt skąpe ludzkie zasoby. 

Martwię się natomiast bezradnością, 
z jaką patrzymy na kumulujące się przed 
naszymi oczami, nierozumiane przez nas, 
a więc i niedostrzegane inne, opisane 
przeze mnie konsekwencje cyfrowej re-
wolucji. Konsekwencje zarówno w sferze 
polityki, jak i w sferze koncentracji wiedzy 
i bogactwa w rękach managerów i wła-
ścicieli Big-Techowych „jednorożców”. 
Nikt ich nie ogarnie w pojedynkę – mo-
żemy to zrobić tylko razem. Sposób wydaje 
mi się dość prosty, wynikający z prawa 
Goodharta. Skoro zdobycze cyfrowej re-
wolucji dzisiejsi infosurferzy sprytnie ob-
racają na swoją korzyść, to złammy ten 
monopol. 

Kluczem do tego jest wiedza, jak cyf-
rowa rewolucja działa na umysł człowieka 
i jak można tą wiedzę wykorzystać, żeby 
wzmocnić nasze indywidualne zdolności 
nie tyle panowania nad infosferą – nie 
wydaje mi się to możliwe – co umiejętnego 
surfowania po wzburzonych falach infor-
macyjnego oceanu tak, aby nie dać się 

wykorzystywać. Przeprowadzenie tego nie 
będzie łatwe. Potrzebne będą innowacyjne 
pomysły, zaangażowanie społeczeństwa 
obywatelskiego i współpraca elit. 

Większość z nas jest dzisiaj na etapie 
nieuświadamianej niekompetencji, jeśli 
chodzi o wiedzę, jak owoce cyfrowej re-
wolucji są wykorzystywane przez tych, 
którzy to potrafią). Następny etap zdo-
bywania cyfrowej świadomości – uświa-
damiana niekompetencja – skłoni nie-
których z nas do organizowania się, aby 
ujawniać to, co w tej chwili jest zakryte 
mgłą algorytmów i dymem praw do naszej 
nadwyżki behawioralnej. Stąd już nieda-
leko do świadomej kompetencji, a więc 
ograniczenia cyfrowym monopolom, na-
wet tym osłanianym przez polityków, wy-
korzystywania niedostępnej innym wiedzy 
i ich sprawiedliwego opodatkowania. 
W końcu ostatni etap – nieświadoma 
kompetencja – pozwoli społeczności osiąg-
nąć nowy stan równowagi, w którym za-
równo alternatywa chaosu, jak i despocji 
staną się wystarczająco odległą perspek-
tywą od naszych codziennych, zwykłych 
spraw. 

Czy te kroki dadzą nam wygraną na 
loterii złożoności? Nie. Ale staną się por-
talem przenoszącym nas do następnego 
levelu w cywilizacyjnym labiryncie. Razem 
z nowym kompletem żyć znowu będziemy 
mogli popełniać następne, inne niż po-
przednio błędy i nie kończyć gry.
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Minęły dwa miesiące od premiery narzę-
dzia, o którym mówi cały świat. Czym 
jest właściwie ChatGPT i kto go stworzył 
– o tym opowiadałem w grudniowym ko-
mentarzu. Obok niego w ostatnich mie-
siącach pojawiły się i spopularyzowały 
inne narzędzia generujące obrazy i treść 
– StableDiffusion, Dall-E, Midjourney 
czy Chatsonic. Od razu wybuchła dyskusja 
na temat tego, jakie prace zabierze nam 
sztuczna inteligencja. A przede wszystkim 
– czy zastąpi zawody twórcze. 

Pierwszym z zawodów, którego rychły 
koniec obwieszczono, jest copywriter. 
Faktycznie, czat potrafi pisać proste teksty 
reklamowe na zadane tematy. 

Istnieje w Internecie wiele serwisów, 
które wypełnione są prostymi, niezbyt 
twórczymi tekstami na temat miejsc lub 
produktów. Dotąd teksty te były genero-
wane przez pracowników, często bardzo 
słabo opłacanych – w Internecie aż roi 
się od miejsc, w których copywriterzy-
wolni strzelcy mogli otrzymać zlecenia 
za grosze. Faktycznie można uznać, że 
wraz z rozwojem narzędzi takich jak Chat-
GPTpraca najmniej zaawansowanych 
i twórczych copywriterów odejdzie do la-
musa. Ale czy to oznacza koniec zawodu 
w ogóle? Czy ChatGPT jest w stanie na-
pisać tekst naprawdę twórczy, wyrastający 
ponad to, co na co dzień? Czy byłaby 

JAREMA PIEKUTOWSKI 
Główny ekspert do spraw społecznych Nowej Konfederacji 
 
 
 
 

 
Pospolita, codzienna twórczość, zostanie przejęta w dużej mierze przez 
AI. Dla ludzi zostanie to, co elitarne, co wymaga też odbiorcy-konesera 

 

Czy sztuczna inteligencja pokona artystów? 

https://nowakonfederacja.pl/chatgpt-podbija-swiat-i-idzie-po-nasze-umysly/
https://nowakonfederacja.pl/chatgpt-podbija-swiat-i-idzie-po-nasze-umysly/
https://stablediffusionweb.com/
https://openai.com/dall-e-2/
https://midjourney.com/home/?callbackUrl=%2Fapp%2F
https://app.writesonic.com/pl/signup?feature=chatsonic


w stanie stworzyć na przykład coś równie 
dobrego jak choćby kultowa już dziś, 
pełna absurdalnego humoru seria reklam 
sieci komórkowej Plus, stworzonych przez 
Iwa Zaniewskiego i grupę teatralną Mumio 
(błędnie nazywaną kabaretem) – m.in. 
słynne „kopytko”? 

Nick Cave vs ChatGPT 
 

Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. 
Wymaga rozszerzenia rozważań nad co-
pywriterstwem do zawodów artystycznych 
ogółem. Wymaga sięgnięcia do korzeni 
i rozważenia, czym tak naprawdę jest 
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Obraz pt. „Nowa Konfederacja w stylu surrealistycznym”, wygenerowany przez 
DALL-E

https://www.youtube.com/watch?v=Vg6pGISUE_A
https://labs.openai.com/e/MT8VoWZmr99voDxrvWVVUcMn/B6MJ61OHr7ZunaheaOx9L0ig


kreatywność i czy może ją naśladować 
komputer? Na stronie „The Red Hand 
Files” słynny wokalista i songwriter Nick 
Cave odpowiada swoim czytelnikom na 
najróżniejsze pytania. W styczniu jego 
fan, Mark z Christchurch w Nowej Zelandii 
przesłał twórcy piosenkę „w stylu Nicka 
Cave’a”, napisaną przez ChatGPT. Zaczy-
nałasięonanastępująco: 
 
In the depths of the night, I hear a call 
A voice that echoes, through the hall 
It’s a siren’s song, that pulls me in 
Takes me to a place, where I can’t begin 
 
Chorus: 
I am the sinner, I am the saint 
I am the darkness, I am the light 
I am the hunter, I am the prey 
I am the devil, I am the savior 
 
(W głębinach nocy słyszę wołanie 
Głos, co powraca echem poprzez kory-
tarz 
To syreni śpiew, co wciąga mnie 
Zabiera mnie w miejsce, gdzie nie mogę 
rozpocząć 
Ref.  
Jestem grzesznikiem, jestem świętym 
Jestem ciemnością, jestem światłem 
Jestem myśliwym, jestem ofiarą 
Jestem diabłem, jestem zbawicielem) 

 
Nie ma się co dziwić, że Nick Cave 

napisał prosto: „Ta piosenka jest do dupy”. 
W istocie wygenerowany tekst być może 
zawiera pewne słowa, których Cave używa 
w swoich piosenkach, jednak jest potwor-
nie kiczowaty. Przypomina raczej roman-
tyczną poezję licealisty, zafascynowanego 
być może utworami Australijczyka i ich 
mroczną atmosferą, ale kompletnie po-

zbawionego talentu.Czym jest kicz? Przede 
wszystkim to twórczość zbyt łatwa, nie-
odkrywająca nowych lądów, bez nowych, 
ciekawych, zaskakujących zestawień słów, 
dźwięków czy kolorów. 

Podobne zarzuty podnoszono wobec 
innych systemów AI, tworzących na przy-
kład obrazy (Midjourney). Są one, owszem, 
doskonałe technicznie, ale wydają się zbyt 
uładzone, brakuje w nich tego czegoś, co 
stanowi o prawdziwej sztuce, brakuje 
przełamania schematów. Kontrargument 
jest jednak prosty: AI taka jak ChatGPT 
jest na początku swojej drogi. Ucząc się, 
dojdzie prędzej czy później „zrozumie”, 

czym jest kreatywność (gdy model uczenia 
maszynowego ustawi się tak, by wykrywał 
dzieła, które były przełomem), i sam do-
kona kolejnych przełomów w sztuce. Nick 
Cave odpowiada jednak: „Rozumiem, że 
ChatGPT jest w powijakach, ale być może 
wyłania się nam właśnie horror sztucznej 
inteligencji – że zawsze będzie ona w po-
wijakach, bo ciągle będzie miała dalszą 
drogę do przebycia, ciągle będzie musiała 
posuwać się naprzód, coraz szybciej”.  
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https://www.theredhandfiles.com/chat-gpt-what-do-you-think/
https://www.youtube.com/watch?v=COTTy87Ln7M


Ten wyścig z człowiekiem to nie wszyst-
ko. Caveidzie o krok dalej. Problem ma-
szyny z kreatywnością jego zdaniem pa-
radoksalnie wynikać będzie z jej dosko-
nałości. „Napisanie dobrej piosenki to 
nie naśladownictwo, replikacja czy pastisz. 
To coś zupełnie przeciwnego. To akt, 
w którym artysta morduje samego siebie 
– niszczy wszystko, co starał się stworzyć 
w przeszłości. (…) to zapierająca dech 
w piersiach konfrontacja z własną bez-
bronnością, z zagrożeniem płynącym z sa-

mego siebie, z własną małością, zmagającą 
się z poczuciem nagłego, wstrząsającego 
odkrycia; to odkupieńczy akt twórczy, 
który porusza serce słuchacza, rozpozna-
jącego w wewnętrznym działaniu piosenki 
własną krew, własną walkę, własne cier-
pienie. To możemy zaoferować my, skrom-
ni ludzie. Sztuczna inteligencja może tylko 
naśladować transcendentną podróż ar-
tysty, wiecznie zmagającego się z własnymi 
niedostatkami”.  
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https://labs.openai.com/e/MT8VoWZmr99voDxrvWVVUcMn/B6MJ61OHr7ZunaheaOx9L0ig


To nie oznacza, że na pewnym pozio-
mie nie jest możliwa kreatywność AI. 
Monika Kostera rozróżnia dwa rodzaje 
twórczości: generowanie (tworzenie no-
wych wzorców z istniejących elementów 
według kodu) i emergencję (tworzenie 
rzeczy zupełnie nowych). W ramach ge-
nerowania także istnieje kreatywność, ale 
zawsze polega ona jedynie na łączeniu 
w nowy sposób tego, co już było. Emer-
gencja jest procesem niezrozumiałym, 
w którym wyłania się zupełnie nowa forma 
czy treść, nieprzystająca do tego, co było 
dotąd. Od czasów postmodernizmu mó-
wiło się dużo o tym, że „wszystko zostało 
już wymyślone”, a jednak ciągle powstaje 
nowa twórczość, niepolegająca jedynie 
na recyklingu tego, co już było. 

Czy faktycznie odbiorca będzie w stanie 
odróżnić artystę, zmagającego się z włas-
nymi niedostatkami, od maszyny, w której 
kodzie zaimplementowano naśladowanie 

się zmagania z własnymi niedostatkami? 
Czy będzie umiał odróżnić emergencję od 
sprytnego generowania? Trudno w sposób 
jednoznaczny odpowiedzieć na to pytanie.  

W kilku innych branżach od lat próbuje 
się zastąpić naturalne sztucznym. Jednak 
cały czas naturalne skóry są droższe od 
sztucznych, naturalne jedzenie – od sztucz-
nego, produkty rzemieślnicze – od fab-
rycznych. Istnieje więc duże prawdopo-
dobieństwo, że pospolita, codzienna twór-
czość, na przykład duża część twórczości 
użytkowej, stosowanej do tańszych czy 
masowych produktów, zostanie przejęta 
w dużej mierze przez AI – a dla ludzi zo-
stanie to, co elitarne, co wymaga też od-
biorcy-konesera. Niewykluczone, że nawet 
kiedy sztuczna inteligencja będzie w swoim 
naśladownictwie zbliżać się do ideału – 
sam fakt stworzenia danego dzieła przez 
człowieka będzie decydował o jego wyższej 
cenie i elitarności.  
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https://zielonewiadomosci.pl/publikacje/felietony/tam-gdzie-ai-nas-nie-pokona/
https://labs.openai.com/e/MT8VoWZmr99voDxrvWVVUcMn/B6MJ61OHr7ZunaheaOx9L0ig


Naturalne czy sztuczne? 
 

Technoentuzjaści pozostają sceptyczni. 
Dlaczego niby mielibyśmy być skłonni 
płacić za twórczość ludzką, „naturalną”, 
gdy to, co oferuje AI, w równym stopniu 
zaspokajać będzie nasze potrzeby este-
tyczne? Nie ma co do tego żadnej pewno-
ści. Edward O. Wilson opisywał wprawdzie 
mechanizm, który znany jest w świecie 
nauki jako biofilia. W swojej książce, Wil-
son definiuje tytułową biofilię jako „chęć 
łączenia się [przez człowieka – przyp. JP] 

z innymi żywymi organizmami”. W prak-
tyce objawia się ona skłonnością ludzi do 
przebywania w otoczeniu przyrody. Psy-
chologowie ewolucyjni tłumaczą tę skłon-
ność następująco: ci z naszych przodków, 
którzy mieli silniejsze związki z naturą, 
mieli ewolucyjną przewagę nad ludźmi 
mniej związanymi z nią – gdyż znajomość 
przyrody i jej prawideł zwiększała szansę 
na dostęp do żywności, wody i schronienia. 
Niezależnie od prawdziwości tej hipotezy, 

kontakt z innymi organizmami żywymi, 
o ile są one przyjazne i bezpieczne, jest 
czymś pociągającym. Lata ewolucji spra-
wiły, że ludzie rozpoznają inne organizmy 
żywe i odróżniają je od sztucznych tworów.  

Czy jednak nasze umysły posiadają 
też intuicyjną umiejętność odróżnienia 
twórczości „naturalnej” od twórczości 
sztucznej inteligencji? Badanie Harshy-
Gangardharbatli z Uniwersytetu w Colo-
rado wskazuje, że w najczęściej jednak 
mylimy się – większość badanych nie po-
trafiła wskazać, które obrazy wygenero-
wane zostały przez sztuczną inteligencję, 
a które przez ludzi. A zatem prawdopo-
dobnie w przypadku tworów AI i ludzkich 
nie istnieje odpowiednik biofilii.  

Kwestia biofilii jednak nie ogranicza 
się do odróżniania i rozpoznawania tego, 
co sztuczne, i tego, co naturalne. Przede 
wszystkim Wilson zwraca bowiem uwagę 
na to, że biofilia jest zjawiskiem korzyst-
nym dla człowieka. Potwierdza to szereg 
badań. Organizm ludzki, przemęczony 
pracą w otoczeniu urządzeń, w naturalny 
sposób odpoczywa w warunkach natury 
(w lesie, na łące). Chorong Song z zespołem 
z uniwersytetów Chiba i Kongju w Japonii 
w swoich badaniach wskazują między in-
nymi na zbawienny wpływ przebywania 
w otoczeniu roślin (przede wszystkim 
w lesie) na poziom kortyzolu, ciśnienie 
krwi, układ odpornościowy i funkcjono-
wanie mózgu. Czy także twórczość ludzka 
będzie przynosić nam na dłuższą metę 
większe korzyści niż twórczość sztucznej 
inteligencji? Przyszłość pokaże.  

 
W artykule zamieszczono obrazy 

stworzone przez narzędzie DALL-E. Na-
rzędzie poproszono o namalowanie No-
wej Konfederacji w różnych stylach. 

80

THINKZINE, nr 01(151)/2023, styczeń 2022 www.nowakonfederacja.pl

Niewykluczone, że nawet 

kiedy sztuczna inteligencja 
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https://gwern.net/docs/ai/nn/gan/2021-gangadharbatla.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6926748/
https://labs.openai.com/e/MT8VoWZmr99voDxrvWVVUcMn/B6MJ61OHr7ZunaheaOx9L0ig
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Pod uwagę działaczom religijnym,  
politycznym i społecznym: 

 
Chrześcijańska myśl ekonomiczna 

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

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

 
1) zaciąganie pożyczek państwowych bez wiedzy i zgody obywateli, którzy wraz ze 

swym potomstwem pożyczki te będą musieli spłacać; 
2) drukowanie papierowych pieniędzy bez ich pokrycia w przyroście bogactwa naro-

dowego, co powoduje inflację i obniżanie wartości pieniędzy już posiadanych 
przez obywateli; 

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

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

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

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

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

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

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

itd., itd. 
 
W świetle powyższego jasne jest, dlaczego państwa socjalistyczne i „opiekuńcze” 

oparte na „uszczuplaniu” i konfiskacie własności prywatnej prowadzą kraje do 
bankructwa, a rodziny i społeczeństwa do rozkładu. 

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

JAN MICHAŁ MAŁEK 
Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja 

 
Świat intelektualny – od uniwersytetów po media – nie nadąża dziś za gwałtownymi 
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 geopolityczne 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 ko-
munikację i synergię między ekspertami z różnych dziedzin oraz między specja-
listami 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 poli-

tycznego; 
4) Pełniąc rolę pośrednika między światem ekspercko-akademickim a medialnym.  
 

Działamy w duchu polskiej tradycji republikańskiej, uważając ją z jednej strony za 
najbardziej chwalebny dorobek rodzimej polityki, z drugiej za inspirację do rozwią-
zywania 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 bezprecedensowe – 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. Utrzymanie nie-
zależności i poziomu merytorycznego oraz dalszy rozwój, przybliżający realizację po-
wyższych 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 internetowym 
miesięcznikiem idei (pierwszych 51 numerów ukazało się w formule e-tygodnika, 
między październikiem 2013 a wrześniem 2014). Dziś „Nowa Konfederacja” to praw-
dopodobnie 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 publicystyka, 
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 komentarze reagujące na bieżące wy-
darzenia. 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, komentarze eksper-
ckie. 
 
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 telewizyjnych stacji publicznych i prywatnych. 
 
Ważnym elementem naszej działalności są także otwarte debaty, które organizujemy 
co najmniej raz w miesiącu. Zaproszeni przez nas goście – naukowcy, politycy 
i dziennikarze – dyskutują wokół kolejnych naszych publikacji, a także na bieżące 
tematy społeczno-polityczne. Jesteśmy obecni także w mediach społecznościowych 
– na Facebooku, Twitterze czy YouTube. 



 
„Nową Konfederację” tworzą 

 
Stali Darczyńcy: Bartłomiej Kachniarz, Piotr Kubiak, Michał Macierzyński, Jerzy 
Martini, „mieszkaniec Bytomia”, Jakub Stychno, Marcin Sławeta, Michał Kocur, Re-
migiusz Iwuć, Piotr Ogiński, Damian Szczerbaty, Szymon Radziszewicz, Krzysztof 
Szatan oraz Anonimowi Darczyńcy 
 
Pozostali Darczyńcy: Jacek Bartosiak, Piotr Remiszewski, Piotr Woźny, Andrzej 
Dobrowolski, Krzysztof Poradzisz, Marek Nowakowski, Karol Tatara oraz Anonimowi 
Darczyńcy (Lista Darczyńców jest uaktualniana na początku każdego miesiąca) 
 
Zespół: Kołodyńska-Magdziarz (Sekretarz zespołu), Jarema Piekutowski, Bartłomiej 
Radziejewski (Dyrektor), Stefan Sękowski (Zastępca dyrektora, kierownik sekcji 
Publicystyki), Anna Szczerbata, Paulina Raczyńska, Marcin Chruściel 
 
Stali współpracownicy: Paweł Behrendt, Łukasz Kobeszko, Michał Lubina, 
Stanisław Maksymowicz, Rafał Matyja, Anna Mieszczanek, Andrzej Mikosz, Adam 
Radzimski, Marek Wojnar, Karol Zdybel, Adam Michalak, Witold Sokała, Piotr 
Celiński, Patryk Gorgol, Krzysztof Sękowski 
 
Współpracownicy: Michał Beim,  Ludwik Dorn, Błażej Duber, Stanisław Gasik, 
Tomasz Geodecki,  Tomasz Grzegorz Grosse, Elżbieta Hibner, Maria Libura, Damian 
Maziarz, Filip Memches, Tomasz Pichór, Radosław Piekarz, Tomasz Pułról, Witold 
Repetowicz, Jan Rokita, Błażej Sajduk, Wojciech Stanisławski, Zbigniew Stawrowski, 
Barbara Szewczyk, Artur Wołek, Krzysztof Wołodźko, Roman Graczyk, Paweł 
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