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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

Iść na Zgromadzenie Narodowe i wysłuchać przysięgi prezydenckiej Dudy? Albo nie iść z wielu 
oczywistych powodów? Przed takim wyborem stanęli posłowie i senatorowie. Wyborem politycz-
nym – bo jakim prezydentem był Duda przez pięć lat, wiemy. Ale też estetycznym – bo skoro wiele 
razy zarzucano mu, i słusznie, że łamie konstytucję, że kłamie i obraża całe środowiska i grupy 
społeczne, to udawanie przez kilka godzin amnezji byłoby hipokryzją i kpiną z paru milionów ludzi 
poniewieranych przez prawicę. Przy aprobacie, a nieraz też z inicjatywy, samego Dudy.

Prezydent często odwołuje się do przedwojnia, ale jego interpretacja historii jest tak niepraw-
dziwa i zacietrzewiona ideologicznie, że eliminuje go z grona poważnych polityków. Zresztą gdyby 
wtedy żył, to postępując tak, nie miałby zdolności honorowej. Robiąc rzeczy nieprzyzwoite, nie 
ma jej i teraz. Rządząca prawica stawała na głowie, by na ślubowanie przyszło jak najwięcej 
parlamentarzystów. Do pełnej władzy potrzebują jeszcze legitymizacji ze strony tej Polski, która 
głosowała na Trzaskowskiego (10 mln), i tej niegłosującej (też 10 mln).

Dobrze się stało, że znacząca część parlamentu nie patronowała tej farsie. Właśnie z szacunku 
dla konstytucji. I z szacunku dla urzędu prezydenta, który to urząd od paru lat jest przez Dudę 
ośmieszany. 

Dla polityków ważne powinno być lojalne zachowanie wobec własnych wyborców. Czy wy-
borcy Trzaskowskiego, Hołowni i Biedronia chcieli obejrzeć ich jako tło kolejnych kłamstw bardzo 
z siebie zadowolonego Dudy? To już nie był ten Duda z kampanii, żebrzący o każdy głos i gotowy 
za to obiecać krocie. Kilka dni po wyborach ten wór pustych obietnic już się rozsypał. Na Śląsku.

Duda sam siebie ocenił wysoko. I zaliczył do grona polskich demokratów. To chyba jakiś nowy 
szczep z grupy demokratów samozwańczych. Mamy Polskę podzieloną jak nigdy. I prezydenta, 
który ma w tym duży udział, a jeszcze dokłada do pieca.

Lewica wybrała widowiskowy happening. Przyszła, zasłaniając się szacunkiem dla wyborców 
Dudy. A szacunek dla swoich? Nie można oczekiwać od milionów ludzi poniewieranych dzień 
w dzień przez Kaczyńskiego, Dudę, Ziobrę czy Morawieckiego, że będą nadstawiali drugi policzek. 
I że będą głosowali na taką lewicę, która bardziej się martwi o dziesiątki tysięcy pisiewiczów 
rozkradających Polskę niż o nich. Lewica nie ma dla nich oferty. Nie ma nawet chęci na bliższe 
więzi, bo to wymaga pracy i spotkań. Wiem, że jest koronawirus. Ale wiem też, że obecna ekipa 
z Wiejskiej daleko nie zajedzie. Będzie tak jak w ostatnich wyborach. Kandydat poszedł w jedną 
stronę, a wyborcy w drugą.

JANUSZ GAJOS, 
aktor, laureat Busoli 
PRZEGLĄDU
Mały człowiek jednym 
ruchem ręki podzielił 
nasz kraj i nas samych 
na dwie części. To jest 
zbrodnia.
Akademia Sztuk Przepięknych, 
Pol’and’Rock

RAfAł DUtkiEwicZ, 
były prezydent 
wrocławia
Elektorat negatywny 
PO jest wciąż liczny 
i znaczący.
„Polska the times”

ivAn kRAStEv, 
bułgarski filozof
Zamknięcie granic 
i izolacja zrobiły z nas 
większych kosmopolitów. 
Na całym świecie wszyscy 
dzielą te same lęki.
„forum”

JOANNA 
SZcZEPkowSkA, aktorka
Konsekwencją 
samodzielnego myślenia 
jest osamotnienie.
„twój Styl”

Demokrata samozwaniec
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 Myślałem, że umieram 
Doskonale, że powstał ten artykuł. Będę go linkował 

pod wypowiedziami internetowych fachowców, którzy 
piszą, że pandemia to ściema, grypa i spisek Gatesa...

Wojciech Berd
•

COVID-19 to choroba, która może 
zaatakować każdego, w tym osobę 
zdrową, w sile wieku. Nie trzeba mieć 
obniżonej odporności, żeby umrzeć, 
chociaż to faktycznie zwiększa ryzyko. 
Choroba oczywiście znacznie bardziej 
dotyka osoby starsze, ale jak jestem 

za dostępem do eutanazji, tak naprawdę wolałabym, 
żeby moi rodzice i znajome osoby starsze nie umierały, 
bo ktoś łap nie umył czy nacharchał.

Sohvi Uutinen
•

W pierwszej fali grypy hiszpanki też umierali tylko star-
si i schorowani, ale już w drugiej i trzeciej przede wszyst-
kim ludzie w sile wieku. Oby to się nie powtórzyło.

Ryszard Łodygowski
•

Ten wirus ma już kilka mutacji, a przebieg choroby 
jest straszny. Moja koleżanka chorowała w lutym i wy-
zdrowiała, ale do dziś odczuwa skutki. Choroba atakuje 
również dzieci i młodych, a nierozsądne komentarze 
powodują, że ludzie bagatelizują chorobę i nie stosują 
się do zaleceń noszenia maseczek. Barbara Uhl

  Co robić z kierowcami, którzy w czasie jazdy piszą SMS-y, 
oglądają filmy, rozmawiają przez komórki 

Edukować. Ale raczej nic nie da się zrobić. Dopóki wszę-
dzie się śpieszymy, zawsze jesteśmy spóźnieni, a więc zner-
wicowani i zestresowani, edukacja nic 
nie da. Rozkojarzenie kierowców to sku-
tek, a nie przyczyna.

Zobaczcie też, jaka jest zmiana kul-
tury jazdy po przekroczeniu granicy na 
Odrze. Ci sami kierowcy, którzy w Zgo-
rzelcu chcieli się na drodze pozabijać, w Görlitz jadą spokoj-
nie i kulturalnie. 

Można jeszcze przywrócić transport zbiorowy do pracy 
i z pracy. Wtedy mogliby pisać SMS-y do woli.

Zdzisław Nowak

 Cudaczność
III RP to jest piekielna groteska. No bo jak 

to nazwać? W Jaworznie-Jeziorkach stał po-
mnik ofiar pacyfikacji leśniczówek z 1943 r. 
Było na nim napisane zgodnie z prawdą, że 
ofiary były z Gwardii Ludowej (tej z PPR). 
Poza tym pomnik, odsłonięty w 1971 r., oddawał hołd także 
AK i BCh. Na polecenie IPN pomnik został zburzony zgodnie 
z ustawą dekomunizacyjną i w 2018 r. postawiono na jego 
miejscu nowy, z nowym napisem. Ofiary pacyfikacji leśni-
czówek zapisano do „podziemia niepodległościowego”. We-
dle IPN należały one co prawda do Gwardii Ludowej, ale tej 
z PPS-WRN, która podlegała AK. Bohdan Piętka

Fot. Kancelaria Sejmu/ŁuKaSz BŁaSiKiewicz

Tęcza nie obraża? Posłanki 
i posłowie Lewicy z przepiso-
wo zakrytymi twarzami pod-
czas zaprzysiężenia Andrzeja 
Dudy na prezydenta 6 sierp-
nia. Zdjęcie zostało szybko 
usunięte z relacji Kancelarii 
Sejmu w serwisie Flickr.

ZDJĘCIe 
TYG DnIa

Lech Majewski
Jak się pracuje  
z hollywoodzkimi aktorami

Hiszpańskie bary flamenco 
na skraju bankructwa

Psychologowie o lęku 
przed bliskością

Wkrótce w PRZEGLĄDZIE
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Ołdakowski – dzieci nie walczyły w powstaniu
Są ludzie wierzący, ale niepraktykujący. Są i tacy, co znają prawdę, ale 
nigdy do tego się nie przyznają. Na tym świecie nic nie jest oczywiste. 
Mamy kłopot, gdzie ulokować Jana Ołdakowskiego. 
Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego wie 
o powstaniu wszystko, ale mówi tylko to, co mu poli-
tycznie pasuje. Posłali go, by budował mit. To buduje. 
Skutecznie. Liczba ogłupionych fałszywkami jest im-
ponująca. A fakty? Dla Ołdakowskiego nie mają więk-
szego znaczenia. Magazynowi „Polska” powiedział, że 
nie ma historycznego dowodu, że „w powstaniu brały 
udział dzieci młodsze niż 14-letnie”. Że „starano się, by 
najmłodsi żołnierze to byli 16-latkowie”, i że „pomnik 
Małego Powstańca to była oczywiście metafora”. Naprawdę? Ktoś tu 
kłamie? Ołdakowski albo Władysław Bartoszewski? O czym poniżej.

Walczyły, walczyły, dyrektorze Ołdakowski
Skoro Ołdakowski mówi, że dzieci nie walczyły, to odświeżamy mu 
pamięć. „Faworytem i dumą całego Powiśla jest 12-letni »Stefek«, 
łącznik ochotniczy AK. Pod ogniem czołgów patrolujących Nowy 
Świat »Stefek« czterokrotnie przedzierał się ku poczcie, przeno-
sząc po 40 »granatów«, mówił 9 sierpnia w radiu powstańczym 
Władysław Bartoszewski. A 10-letni Marek Słomczyński „Bimbo”, 
który nosił opatrunki i lekarstwa do szpitala na Starym Mieście,  
zginął 22 sierpnia.
14-latkami byli odznaczeni Virtuti Militari Jerzy Bartnik i Stanisław 
Schoen-Wolski. O skali udziału dzieci w powstaniu świadczy i to, że 
do niewoli z oddziałami powstańczymi poszło ok. 3,5 tys. młodych 
ludzi, w wieku od 11 do 18 lat.

Głódź na Bobrówce
Ach, co to będzie za dzień! Ilu ludzi z rado-
ści, że to już, da na mszę. Albo wprowadzi 
do organizmu ulubiony napój arcybiskupa 
i generała w jednym. 13 sierpnia Sławoj 
Leszek Głódź skończy 75 lat. I raczej nie 
może liczyć, że papież Franciszek przedłuży 

mu pobyt w Gdańsku. Głódź za dobrze zna swoich braci, by sa-
memu nie zadbać o godną emeryturę. Wróci do rodzinnej wioski. 
Mająca 350 mieszkańców Bobrówka na Podlasiu to prawdziwe 
głódziowe eldorado. Kościół większy niż w niejednym powiecie. 
Z marmurami, złoceniami, kolumnami. Pałac Głódzia też z marmu-
rami, w złocie, z trofeami myśliwskimi. Ze starą porcelaną, srebrną 
zastawą. A do tego jeszcze muzeum Głódzia. W szkole, którą kupił 
za 60 tys. zł. I daniele na 20 ha. Należy mu się. Skromne życie, to 
i skromna emerytura.

Mister 15 minut
No i znowu się ubogacił. Prawicowy megaloman Ryszard Czarnec-
ki dorzucił garść dowodów na pazerność dojnej zmiany. Do starych 
określeń: krętacz, lizus i chachmęt doszło nowe: mister 15 minut. 
Gdy Czarneckiemu przyjrzał się OLAF (Europejski Urząd ds. Zwalcza-
nia Nadużyć Finansowych), wyszło, że mister Richard w Brukseli 
spędzał tylko kwadrans dziennie. Przez 23 godziny i 45 minut był 
w podróżach. Podróże i diety tak tego pisowca pochłonęły, że ledwo 
nadążał z wystawianiem rachunków. A że Unia nie daje się okradać, 
już rok temu urzędnicy UE zawiadomili polską prokuraturę. Sprawa 
trafiła do Prokuratury Okręgowej w Zamościu. I nic. Bo nie po to doj-
na zmiana zdobyła prokuratury, by gnębić swojego. Za fałszowanie 
podpisów na listach obecności w Brukseli i pobieranie nienależnej 
kasiory zwykły obywatel mógłby trafić za kraty na osiem lat.
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Do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicz-
nych Sądu Najwyższego wpłynęło 5847 protestów 
wyborczych, z których większość, ok. 1000, ma cha-
rakter masowy. Dotyczyły one kłamstw i manipu-
lacji telewizji rządowej oraz utrudnień w głosowa-
niu za granicą.

Ewa Stefańska, sędzia Izby Kontroli Nadzwyczaj-
nej i Spraw Publicznych, przedstawiając stanowi-
sko w sprawie ważności wyborów prezydenckich, 
pokazała społeczeństwu, że ta izba akceptuje na-
ruszenia konstytucji. 88% protestów nie zostało 
w ogóle rozpatrzonych. Wiarygodność sądu, który 
został powołany przez neo-KRS opanowaną przez 
PiS, jest bardziej niż mizerna.

Ks. Roman Kneblewski, kapelan narodowców, 
choć pozbawiony funkcji proboszcza i odesłany 
na wcześniejszą emeryturę, nie daje o sobie zapo-
mnieć. Ogłosił, że szczepionka na koronawirusa 
zostanie opracowana na „bazie komórek pocho-
dzących z aborcji”.

Sebastian Kaleta, wiceminister u Ziobry, doniósł 
na aktywistki kolektywu Stop Bzdurom, które wy-
wiesiły tęczowe flagi na pomnikach w Warszawie. 
Uznał to za „zbrodnie na pomnikach” i pilnował, by 
reakcja policji była ponadstandardowo ostra.

Przeszło 335 tys. firm otrzymało z Polskiego Fun-
duszu Rozwoju prawie 60 mld zł pomocy w ra-
mach tarczy finansowej.

57% ogólnej liczby studentów w Polsce to kobie-
ty. Na uczelniach technicznych kształci się 36% 
studentek. Najpopularniejsze kierunki wśród kobiet 
to: kosmetologia (99% kobiet), pedagogika (95%) 
i architektura wnętrz (94%) – raport Fundacji Eduka-
cyjnej Perspektywy.

83,5% Polaków ma mieszkania lub domy na włas- 
ność. To jeden z najwyższych wskaźników w Unii 
Europejskiej, w której popularność zyskuje krótko-
terminowy wynajem. Zadłużamy się na dziesiątki 
lat, byle być na swoim. Dobrze to czy źle?

Na koniec lipca zarejestrowanych było 9270 Kół 
Gospodyń Wiejskich. Najwięcej w Wielkopolsce 
(1387), w Lubelskiem (1201) i Mazowieckiem (1188).

Wojciech Szczęsny, bramkarz Juventusu Turyn, mi-
strza Włoch, został uznany za najlepszego bram-
karza ligi.

Mleczarnia w Szaflarach produkuje nabiał wyłącz-
nie z roślin. Do konsumentów trafiają wegańskie 
jogurty i śmietany pod marką Magda Roślinna. 
Podzakopiańska mleczarnia to pierwszy zakład pro-
dukcyjny w Polsce, który całkowicie zrezygnował 
z mleka na rzecz surowców nieodzwierzęcych.

FOT. YOUTUBE, ARCHIWUM



Jakie rozwiązania systemowe skutecznie ograniczyłyby 
zaśmiecanie kraju?

YTANIE
TYGODNIA

Sławek Brzózek,
ekspert w zakresie społecznej 
odpowiedzialności biznesu

Kluczowe w walce z wszechobecno-
ścią odpadów i zaśmiecaniem są eduka-
cja i wychowanie. Powinniśmy systemo-
wo wzmacniać poczucie uczestniczenia 
we wspólnocie, współwłasności i współ-
odpowiedzialności za otoczenie oraz pod-
nosić poziom kultury osobistej. To podsta-
wa trwałej zmiany, ale sama edukacja nie 
wystarczy. Niezwykle istotne jest two-
rzenie skutecznych systemów odbierania 
odpadów, a w ich ramach rozwiązań, np. 
opartych na kaucjach, premiujących tych, 
którzy sami oddają odpady do systemu. 
Podstawą systemów gospodarowania 
odpadami musi być pewna i skutecz-
na obsługa, bo gdy nie działają one pod 
względem terminów i częstotliwości 
odbioru, ludzie zazwyczaj tracą motywa-
cję, by w nich uczestniczyć. Istotne jest 
również eliminowanie sytuacji, w których 
dochodzi do śmiecenia. Mam tu na myśli 
w pierwszej kolejności „upraszczanie” 
produktów i niewprowadzanie na rynek 
rzeczy niepotrzebnych. Gdy otrzymuje-
my towar nadmiernie opakowany, np. 
w papierze i w dwóch warstwach folii, 
od razu mamy odruch, aby pozbyć się 

niepotrzebnych elementów opakowania. 
I wreszcie, w przypadku tych, którzy wy-
magają „silnych” motywacji, należałoby 
wzorem m.in. Singapuru dotkliwie karać 
finansowo za śmiecenie w przestrzeni pu-
blicznej, nie tylko w lasach.

Prof. Marek GórSki,
Instytut Nauk Prawnych  
Uniwersytetu Szczecińskiego

Całkowita przebudowa systemu go-
spodarowania odpadami nie miałaby 
sensu, bo byłaby to kolejna rewolucja, 
a ludzie muszą mieć czas na przyzwy-
czajenie się do zmian. System należy 
raczej usprawniać, przede wszystkim 
skuteczniej egzekwując obowiązki gmin, 
mieszkańców i właścicieli nieruchomości 
w odniesieniu do jego finansowania, bo 
obecnie zaległości są tu znaczące. Istotna 
jest także egzekucja odpowiedzialności 
za nieprawidłowe postępowanie z od-
padami. Myślę, że większe nakłady na 
działania kontrolne szybko przełożyłyby 
się na znaczny spadek ilości odpadów 
nielegalnie usuwanych np. do lasów, 
a więc i na spadek kosztów ich zagospo-
darowywania. Trzecim niezbędnym dzia-
łaniem jest jaśniejsze ustalenie wymagań 
wynikających z obowiązujących przepi-

sów. Przykładem może tu być doprecy-
zowanie odpowiedzialności producen-
tów za odpady powstające z produktów  
lub ich opakowań.

aGnieSzka SadowSka-konczal,
Polskie Stowarzyszenie Zero Waste

Wciąż tkwimy mentalnie w systemie, 
w którym pierwszym nasuwającym się 
rozwiązaniem problemu odpadów jest ich 
utylizacja. Tymczasem potrzebujemy re-
orientacji gospodarki, w tym gospodarki 
odpadami, w kierunku obiegu zamknięte-
go. Potrzebujemy mądrego projektowania 
i rozwiązań wspierających prewencję po-
wstawania odpadów, zwłaszcza pocho-
dzących z produktów jednorazowych, 
oraz ponowne użytkowanie. Z kolei 
działania edukacyjne powinny wykra-
czać poza naukę poprawnej segregacji 
odpadów. Aktualnie najbardziej oczeki-
wanym rozwiązaniem systemowym jest 
wprowadzenie tzw. rozszerzonej odpowie-
dzialności producenta, w tym systemu 
kaucyjnego na wszystkie rodzaje opako-
wań napojów. To nie tylko zwiększyłoby 
efektywność recyklingu dzięki poprawie 
selektywnej zbiórki, ale również pomo-
głoby zlikwidować zjawisko zaśmiecenia 
przestrzeni publicznej.
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Rozmawia Robert Walenciak

Widzę, że pan nie wytrzymał 
i opublikował listę kłamstw 
Morawieckiego.

– Siedziałem w ławach sejmo-
wych, premier mówił o szczycie 
Unii, a że na tych sprawach trochę 
się znam… Premier zaczął od tego, 
że ze wszystkich państw Polska zy-
skała najwięcej. Że będzie 700 mld zł.
A będzie?

– Gdy to mówił, wszystko pomie-
szał. Budżet unijny na siedem lat 
z nadzwyczajnym, jednorazowym 
pakietem odbudowy, który kieruje 
się zupełnie innymi zasadami, gran-
ty dodał do pożyczek, pominął wa-
runkowość wypłat. Wszystko wrzucił 
do jednego wora i mówił, że przy-
wiózł 700 mld. A posłowie PiS pisz-
czeli z radości. Więc jak usłyszałem  
te opowieści…
…to pan nie wytrzymał.

– Znam pana premiera od tej stro-
ny. Wielokrotnie wysłuchiwałem 
jego wystąpień, to jest mistrz pro-
pagandy, muszę powiedzieć, w naj-
gorszym stylu. Mijanie się z prawdą, 
kłamanie w żywe oczy… I myślę, że 
nie mamy tu do czynienia z brakiem 
świadomości. On to robi z pełną 
premedytacją.
Ale przecież wiadomo, że kłamstwo 
ma krótkie nogi. Że znajdzie się 
ktoś, choćby prof. Rosati, który  
to wszystko mu wygarnie.

– Wtedy Rosatiego się opluje 
w TVP. Przecież słucham wyborców 
czy raczej wyznawców PiS. Orientu-
ję się, że oni zadowalają się przeka-
zem z telewizji publicznej, nie sięgają 
do źródeł i w efekcie niewiele wie-
dzą. Zwłaszcza że tym razem ramy 
finansowe Unii plus plan odbudo-
wy to sprawy dość skomplikowane 
– są tam różne fundusze, pożyczki, 
dotacje, są określone warunki przy 
przyznawaniu środków. Większość 
ludzi tego nie analizuje, tylko słucha 
przekazu. A przekaz jest właśnie taki, 

że premier pojechał i dlatego, że był 
twardy, odniósł sukces.
Skoro tyle pieniędzy przywiózł…

– Ale w dużej mierze to niepraw-
da. Na przykład powiedział, że wy-
walczono 70 mld euro dla Polski 
z Funduszu Spójności. Zwróciłem 
na te słowa uwagę, ponieważ pre-
mier znowu celowo wprowadzał 
nas w błąd. Na obecną chwilę Fun-
dusz Spójności, na całe siedem lat 
i na całą Unię, wynosi trochę ponad 
50 mld euro. A on mówi, że załatwił 
dla Polski 70 mld.
Po co to mówi?

– Żeby pokazać, że zdobył 
więcej pieniędzy niż nasz rząd 
w 2014 r. I w tym celu dodał wszyst-
kie pieniądze w ramach polityki spój-
ności z różnych źródeł – z funduszu 
regionalnego, z funduszu społecz-
nego, funduszów rolnych itd. Ale 
to są różne środki, różne fundusze, 

one idą na regiony itd. A prawda 
jest taka, że – po pierwsze – nawet 
cała suma tych wszystkich środków 
dla Polski też jest niższa od kwoty, 
którą w Sejmie podał premier, i – 
po drugie – jeśli chodzi o pieniądze 
z budżetu UE, dla Polski będzie to  
o ok. 20 mld euro mniej, niż mieli-
śmy na lata 2014-2020.
W sprawach pieniędzy europej-
skich premier cudownie różne 
kwoty sumuje, w sprawach doty-
czących budżetu – równie  
cudownie odejmuje.

– Ogłaszając tzw. budżet bez 
deficytu! Rząd na początku roku 
przedstawił nam „budżet tysiącle-
cia”, który okazał się jedną wielką 
mistyfikacją. Po pierwsze, mieliśmy 
tam ok. 35-40 mld zł wypchniętych 
poza budżet państwa, do innych 
części sektora finansów publicznych. 
Na przykład 13. emeryturę, która 

Tropię kłamstwa Morawieckiego
Morawiecki to mistrz propagandy w najgorszym stylu. 

On to robi z premedytacją

PROF. DARIUSZ 
ROSATI

Dariusz Rosati – profesor nauk ekonomicznych, były minister spraw zagra-
nicznych, członek Rady Polityki Pieniężnej, poseł do Parlamentu Europejskiego 
VI i VIII kadencji, poseł na Sejm VII i IX kadencji.
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obciążyła Fundusz Solidarności, albo 
Fundusz Dróg Samorządowych, któ-
ry również ma być finansowany po-
za budżetem państwa, czyli z Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Ponadto 
10-15 mld zł to wydatki przesunięte 
na poziom samorządów, głównie 
w oświacie, na które rząd nie dał sa-
morządom dodatkowych środków. 
Kolejne 40 mld zł to były stałe wy-
datki, umocowane w ustawach, ale 
finansowane dochodami, które mo-
gą się zdarzyć raz, tylko w tym roku, 
takie jak wyjątkowo wysoka wpłata 

z zysku NBP, dochody ze sprzedaży 
częstotliwości 5G, dochody ze sprze-
daży pozwoleń na emisję dwutlenku 
węgla czy dochody z tzw. opłaty 
przekształceniowej pobieranej przy 
przeniesieniu środków z OFE na IKE. 
A 2 mld zł dla telewizji?

– W budżecie nie ma takiego wy-
datku. Telewizja dostała pieniądze 
w postaci obligacji skarbu państwa. 
Czyli rośnie dług, ale wedle polskich 
reguł rachunkowych w budżecie te-
go nie ma. Bo operacja zadłużania 
jest operacją, jak to się mówi, pod 
kreską, operacją majątkową, a nie 
bieżącym wydatkiem.
Przecież na końcu państwo będzie 
musiało te obligacje wykupić. To 
w pewnym momencie wyjdzie.

– Ale w którym momencie? Od 
lat mówimy o kłamstwie smoleń-
skim czy o kłamstwie „Polska w ru-
inie”, jednak nadal wielu ludzi wierzy 
w te bzdury. Jak widać, prawda tak 
szybko nie wychodzi na jaw. Nie do-
ceniliśmy siły kłamliwego przekazu 
telewizji publicznej, łatwości, z jaką 
można oszukać tę część społeczeń-
stwa, która nie sięga do alternatyw-
nych źródeł informacji, nie sprawdza 
tego, co głosi rządowa propaganda, 
i słucha bezkrytycznie przekazu tele-
wizyjnego. Nie przyszło nam do gło-
wy, że można nas tak łatwo oszukać. 
Swoją rolę, negatywną, odegrało 
też wielu proboszczów i hierarchów, 
którzy wspierali te kłamstwa i tę złą 
politykę, szkodliwą dla przyszłości 
Polski. Nie pamiętam sytuacji, żeby 
Kościół tak jednoznacznie angażował 
się w poparcie jednej partii politycz-
nej. Kłamstwo, mówi pan, ma krót-
kie nogi… Ono ma dłuższe nogi, niż 

myślimy, bo jednak 10 mln uwierzyło 
w kłamstwa i nadal w nie wierzy.
Bo ludzie dostali do ręki pieniądze.

– Pisowcom sprzyjała wyjątkowo 
dobra koniunktura. Mieli szczęście, 
można powiedzieć. Nasz rząd zosta-
wił zdrowe finanse publiczne, były 
pieniądze, więc można było je wy-
dawać. A tak długo, jak się wypłaca 
prezenty wyborcze, ludzie są zado-
woleni. Rząd PiS wydał wszystkie 
pieniądze, jakimi dysponował. Nie 
bacząc na to, że trzeba coś zosta-
wić na gorsze czasy, że mamy do 

czynienia z upadkiem służby zdro-
wia, z głębokim kryzysem edukacji, 
z brakiem mieszkań, ze spadkiem in-
westycji, że to tam potrzebne są na-
kłady. Kryzys covidowski obnażył te 
wszystkie deficyty i w tym roku bę-
dzie bardzo duża dziura w finansach 
publicznych – prawdopodobnie ok. 
200 mld zł deficytu w sektorze finan-
sów publicznych, czyli ok. 10% PKB. 
Minister finansów mówi o 100 mld zł 
deficytu w budżecie państwa, ale bu-
dżet państwa to mniej niż połowa ca-
łego sektora finansów publicznych.
200 mld zł? Pamiętam czasy, 
kiedy taka kwota to był cały  
budżet państwa.

– To nie było tak dawno. A teraz, 
lekko licząc, tyle będzie deficytu. 
Bo bardzo mocno wzrosły wydatki 
– wszystkie trzy tarcze plus tarcza fi-
nansowa to już ok. 180-200 mld zł. 
Dodajmy do tego spadek dochodów 
podatkowych. 200 mld to ostrożny 
szacunek.

To się odbije na gospodarce?  
Może ją rozkręci?

– Mam pretensję do rządu nie 
o to, że teraz wydaje pieniądze, bo 
teraz wydawać je trzeba, to nie jest 
czas na oszczędzanie. Teraz trzeba 
zrobić wszystko, żeby ludzie nie tra-
cili pracy. A ludzie nie będą tracić 
pracy, jeżeli firmy nie będą upadać. 
Natomiast mam pretensję o to, że 
– po pierwsze – nie mieliśmy żad-
nych rezerw, a weszliśmy w pan-
demię z propagandą sukcesu, jacy 

to jesteśmy świetni. I jak jesteśmy 
świetnie przygotowani na COVID-19. 
Pamiętamy te wypowiedzi – premie-
ra, ministra zdrowia czy głównego 
inspektora sanitarnego, że jesteśmy 
absolutnie przygotowani na wszyst-
ko. A tym, którzy alarmują, radzimy 
włożyć lód do majtek.
Tak mówił do opozycji. A minister 
mówił, że maseczki nie pomagają.

– I co się okazało? Nie było żad-
nych rezerw, więc teraz trzeba się za-
dłużać na bardzo dużą skalę. A także 
wycofywać z ogłoszonych obietnic. 
Przez najbliższe trzy lata nie będzie 
wyborów, więc emerytom można 
przykręcić śrubę.

Po drugie, mam pretensję o to, że 
nie ma żadnej analizy, jak działają te 
instrumenty, które rząd stosuje. Czy 
pomagają, czy nie pomagają, czy to 
pieniądze dobrze wydane, czy wyrzu-
cone w błoto? Czy rzeczywiście chro-
nią ludzi przed utratą pracy, czy nie 
chronią? Nie mogliśmy się doprosić 
o tego typu analizy. Rząd tylko mó-
wi, ile miliardów poszło. Natomiast 
o koszcie utraconych miejsc pracy, 
zamkniętych firm – cisza. A pamię-
tajmy – bardzo trudno odbudować 
firmę, która została zamknięta i zli-
kwidowana. O wiele bardziej opłaca 
się ją podtrzymywać jakiś czas, do-
tować, żeby nie zwalniała pracow-
ników. Bo to jest wtedy organizm 
funkcjonujący, który w każdej chwili 
może zacząć normalnie produkować. 
Mówimy, że Morawiecki taśmowo 
mija się z prawdą. Ale czy tak nie 
wygląda współczesny świat?  
Że wszędzie się oszukuje? 

– Grecja oszukiwała na statysty-
kach budżetowych, żeby wejść do 
strefy euro. Potem oszukiwała, żeby 

ukryć deficyt. Wykryto te fałszerstwa. 
We Włoszech w roku 1999 podkolo-
rowano statystyki budżetowe, żeby 
Włochy mogły wejść do strefy eu-
ro, i wszyscy przymknęli na to oko. 
Węgry – tam były premier Ferenc 
Gyurcsány przyznał się, jak oszu-
kiwali społeczeństwo. Można więc 
powiedzieć, że Morawiecki nie jest 
jakimś wyjątkiem. Ale to, co on ro-
bi, to świadectwo moralnego upad-
ku tego rządu. O tym, że oni kłamią, 
opozycja trąbi od rana do wieczora. 

Z budżetu UE dla Polski będzie o ok. 20 mld euro mniej, 
niż mieliśmy na lata 2014-2020.

Mam wrażenie, że Morawiecki po prostu nie może  
się powstrzymać, żeby nie kłamać.



10 PRZEGLĄD 10-16.08.2020

WYWIAD

Pokazujemy fakty, liczby, całą praw-
dę, ale ta prawda nie trafia do wy-
znawców PiS. Oni wierzą rządowi. 
Kierują się wiarą zamiast wiedzą, 
wierzą w to, co mówią ich idole, wie-
rzą w to, co mówi TVP – że polityka 
rządu jest wspaniała, a opozycja to 
zdrajcy i złodzieje i nie ma co jej słu-
chać. To walka o emocje, o to, ko-
mu ludzie zawierzą. I na razie my tej 
walki nie wygrywamy, jak widać po 
wyniku wyborów.

A może Morawiecki nauczył się 
tego oszukiwania w korporacji? 

– Nie wiem. W korporacjach do-
chodzi oczywiście do oszustw, mie-
liśmy słynną aferę Enronu i Arthura 
Andersena. Ale właśnie dlatego 
mamy w tej chwili zasady ładu kor-
poracyjnego i przepisy dotyczące 
spółek notowanych na giełdach, 
które wymagają m.in. niezależnych 

audytorów. A to, że ludzie oszukują 
w wielu sytuacjach… To jest rzeczą 
spotykaną. Ale naszą rolą nie jest 
robienie z ludzi aniołów, my musimy 
stworzyć system, który będzie wyła-
pywał tego typu sytuacje i skutecznie 
je eliminował.

Morawiecki oszukuje nas w spo-
sób świadczący o dużej wprawie. 
Jemu to przychodzi z ogromną ła-
twością, mam wrażenie, że po pro-
stu nie może się powstrzymać, żeby 

nie kłamać. To nie jest człowiek, 
który budzi zaufanie. Powiedział-
bym, że jest przeciwieństwem 
premiera Mazowieckiego, czło-
wieka absolutnie uczciwego. 

Mazowiecki nigdy nie zniżyłby się 
do oszukiwania innych, żeby wy-
grać wybory. Natomiast ten gość, 
niestety, kłamie w żywe oczy, bez 
żadnych skrupułów. A był już dwu-
krotnie skazany wyrokiem sądowym 
za kłamstwa.
A gdy pan mówi mu w Sejmie, że on 
kłamie? I przedstawia na to dowo-
dy? Jak on reaguje? 

– Nie reaguje. Dyskusja w Sejmie 
polega na tym, że ja mówię: „Panie 
premierze, to nieprawda, że nie ma 
deficytu, proszę nas nie wprowa-
dzać w błąd, bo ja panu pokazuję, 
że jest 70 mld zł deficytu ukryte-
go w różnych miejscach”, ale pre-
mier w ogóle na to nie odpowiada. 

Z ław PiS słyszę: „Czyś ty zwario-
wał?!” albo „Puknij się w głowę!”. 
A na koniec takiej debaty premier 
wychodzi i wygłasza kolejną propa-
gandową tyradę. Że jest świetnie, 
a wy z Platformy to podczas swoich 
rządów ukradliście pieniądze OFE 
i podstępnie podnieśliście wiek 
emerytalny.
Które z tych kłamstw jest 
najgroźniejsze?

– Które kłamstwo ma pan na 
myśli? Cała ta polityka opiera się na 
kłamstwie, które z jednej strony ma 

Nie doceniliśmy siły kłamliwego 
przekazu telewizji publicznej.

Mam do rządu pretensję, 
że nie mieliśmy żadnych rezerw.
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stworzyć wrażenie, że ten rząd jest 
najlepszy w Europie, z drugiej – ma 
oczerniać opozycję, robić z nas zło-
dziei i chamską hołotę. To nie jest 
więc jedno kłamstwo. Cały system 
rządów pisowskich jest oparty na 
kłamstwie i podporządkowany jed-
nemu celowi – utrzymaniu władzy. 
Dwa filary tego systemu to kłam-
liwa propaganda i niemaskowana 
niczym taktyka kupowania głosów 
wyborczych. Przed wyborami euro-
pejskimi dali 13. emeryturę, przed 
wyborami parlamentarnymi dali 
wyprawkę, była piątka Kaczyńskie-
go i podniesienie płacy minimalnej, 
przed wyborami prezydenckimi po-
jawiły się bony turystyczne, kolej-
ne emerytury itd. To w ogóle kupy 
się nie trzyma. Na przykład wzrost 
płacy minimalnej w zapowiadanym 

tempie spowodowałby upadek 
bardzo wielu firm i duże bezrobo-
cie. Zwłaszcza w sektorze małych 
i średnich firm, one jadą na niskich 
płacach, to nie są firmy zaawan-
sowane technologicznie, więc to 
nie jest tak, że można decyzją pre-
zesa podnieść wszystkim płace, 
a gospodarka dalej będzie jechała 
do przodu. To ignorowanie praw 
ekonomii. Pisowcy nam fundują, 
w średniej perspektywie, kolejną 
zapaść gospodarczą. 

Siebie też oszukują?
– Myślę, że co najmniej połowa po-

słów PiS nie ma zielonego pojęcia, ja-
ki jest stan gospodarki i co nam grozi. 
Przykro mi, że tak mówię o kolegach, 
ale przecież oni wchodzą na mówni-
cę i uzasadniają te wszystkie rządowe 
fantazje. Albo więc kłamią, albo – co 
będzie bardziej litościwe w stosunku 
do nich – nie wiedzą, co mówią. 
Morawiecki wie!

– On na pewno jest świadom te-
go, w jakiej w tej chwili jesteśmy 

pułapce, i tego, że mija się z prawdą, 
uprawia propagandę sukcesu. Ale 
to jest polityczny radykał, dla któ-
rego cel – czyli utrzymanie władzy 
– uświęca środki. To zaprzeczenie 
etyki. Zachowanie premiera przyczy-
nia się do tego, że w całym obozie 
władzy obserwujemy upadek stan-
dardów moralnych, czego smutnym 
świadectwem są afery SKOK-ów, 
KNF, GetBacku, niejasne interesy 
Szumowskiego i Banasia, finansowe 
nadużycia byłych marszałków Sejmu 
i Senatu czy zarzuty prokuratorskie 
wobec niektórych europosłów.

Robert Walenciak

Kłamstwo nr 1: Polska dostanie z Funduszu Spójności 
70 mld euro.

Nieprawda, bo cały Fundusz Spójności na całą UE i na 
siedem lat będzie wynosił mniej niż 70 mld euro.

Kłamstwo nr 2: W budżecie na lata 2021-2027 Polska 
dostanie 700 mld zł, o wiele więcej niż w latach 2014-2020.

A jaka jest prawda? W budżecie 2021-2027 dla Polski 
będzie tylko ok. 80 mld euro, a w latach 2014-2020 było 
ok. 105 mld euro.

Kłamstwo nr 3: „Tak zwana” praworządność nie będzie 
warunkowała dostępu do funduszy.

W pkt 23 konkluzji czytamy tymczasem, że w przypadku 
naruszeń Komisja proponuje środki, które Rada przyjmuje 
większością kwalifikowaną.

Kłamstwo nr 4: Dostaliśmy więcej pieniędzy na rolnictwo.
Jaka jest prawda? Na rozwój obszarów wiejskich otrzyma-

liśmy o 2 mld euro mniej niż w latach 2014-2020.
Kłamstwo nr 5: Mamy więcej pieniędzy na politykę kli-

matyczną.
Jaka jest prawda? Fundusz Sprawiedliwej Transformacji 

został zmniejszony z 40 mld euro do 10 mld euro, a Polska 
dostanie ok. 2 mld euro zamiast 8 mld euro.

•
Głównym celem negocjacji rządu PiS w Brukseli nie były 

pieniądze dla Polski. Tym celem było usunięcie zapisów 
o związku funduszy z praworządnością. Rząd PiS walczył 
w Brukseli o bezkarność w łamaniu prawa, a nie o dobro  
naszego kraju.

W tym roku będzie bardzo duża dziura w finansach publicznych 
– prawdopodobnie ok. 200 mld zł deficytu, czyli ok. 10% PKB.

KŁAMSTWA MORAWIECKIEGO – uporządkowane przez Dariusza Rosatiego

Premier Morawiecki lansuje przekaz, 
że pojechał do Brukseli i dlatego, 
że był twardy, to odniósł sukces.

fot. Krzysztof ŻuczKowsKi, Piotr MolęcKi/East NEws
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Marek Czarkowski

Ta sprawa jest rozstrzygnięta. 
W Polsce produkcja energii elek-
trycznej oparta na węglu kamien-
nym i brunatnym, stanowiącym dziś  
ok. 70% surowców w przemyśle 
energetycznym, odchodzi w prze-
szłość. Co prawda, prezydent An-
drzej Duda zapewniał górników, że 
czarnego złota mamy na 200 lat, ale 
nie wspomniał, że jego wydobycie 
z każdym rokiem staje się coraz mniej 
opłacalne. W większości śląskich ko-
palń koszty fedrowania rosły, a efek-
tywność spadała. Rosły też zapasy na 
przykopalnianych hałdach. Odbior-
com bardziej opłacało się kupować 
węgiel rosyjski, australijski, a nawet 
kolumbijski. Na początku kwietnia 
br. okazało się, że Agencja Rezerw 
Materiałowych, ratując sytuację, bez 
większego rozgłosu zajmowała się 
zakupami rodzimego surowca. Teraz 
tymi wydatkami zainteresowała się  
Najwyższa Izba Kontroli.

Ujawnienie przez podwładnych 
ministra aktywów państwowych Jac-
ka Sasina planów restrukturyzacji Pol-
skiej Grupy Górniczej, której kondy-
cja finansowa jest fatalna, wywołało 
wściekłość związkowców. Na pomysł 
zamknięcia kopalni Wujek oraz trzech 
ruchów kopalni Rudna, zawieszenia 
wypłat 14. pensji i uzależnienia 30% 
wynagrodzenia od wydobycia odpo-
wiedzieli groźbą wybuchu czwartego, 
a nawet piątego powstania śląskiego. 

Projekty te uświadomiły jednak 
wszystkim, że PiS pogodziło się 
z przechodzeniem kopalń do historii 

i z tym, że do roku 2050 musimy nie-
malże od podstaw zbudować sek-
tor energetyczny opierający się na 
przyjaznych środowisku, nisko- bądź 
zeroemisyjnych technologiach. To 
największe wyzwanie cywilizacyjne, 
jakie stanęło przed nami w pierwszej 
połowie XXI w., a jesteśmy do niego 
kompletnie nieprzygotowani.

Na czym stoimy

Przez dziesięciolecia żyliśmy złu-
dzeniami, że węgla kamiennego 
nam nie zabraknie. Że to dzięki nie-
mu Polska rośnie w siłę, a ludzie ży-
ją dostatniej. Wspominaliśmy, jak 
strasznej pierwszej powojennej zimy 

1945/1946 r. transporty śląskiego wę-
gla ratowały przed zamarznięciem 
mieszkańców zniszczonych wojną 
europejskich miast – Wiednia, Me-
diolanu, Budapesztu… W PRL górni-
czy stan był potęgą. Każdy I sekretarz 
PZPR uczestniczył w obchodach Bar-
bórki, a Jarosław Iwaszkiewicz, zgod-
nie z ostatnią wolą, został pochowany 
w górniczym mundurze galowym.

Pod koniec lat 80. XX w. w kopal-
niach zatrudnionych było 388 tys. 
osób. W latach 90. kolejne ekipy 
rządzące stawiały na energetykę wę-
glową. Nie było innego pomysłu. 

Z budowy elektrowni atomowej 
w Żarnowcu zrezygnowano, alter-
natywne źródła energii były pełną 
egzotyką nawet w krajach bogatego 
Zachodu. Poza tym wszelkie wątpli-
wości polityków rozwiewały regular-
nie nawiedzające Warszawę zwarte 
szeregi związkowców zaopatrzonych 
w styliska od kilofów i stare opony. 
Mimo że kopalnie dotowano miliarda-
mi złotych, ich sytuacja ekonomiczna 
się nie poprawiała. Ludzi zwalniano, 
ale zbyt wolno. Brakowało pieniędzy 
na inwestycje. Reforma górnictwa 
przeprowadzona przez rząd Jerze-
go Buzka spowodowała odejście 
z zawodu ponad 92 tys. górników, 
co z dzisiejszej perspektywy wydaje 
się sukcesem. Niestety, po kilku la-
tach część kopalń znów okazała się  
trwale nierentowna.

W roku 2016 została powołana 
Polska Grupa Górnicza, największe 
w Europie przedsiębiorstwo górnicze, 
obejmujące dziś osiem kopalń i pięć 
zakładów. Kapitałowo w PGG zaan-
gażowały się trzy spółki energetycz-
ne: Energa, PGE i PGNiG, wkładając 
500 mln zł, oraz kontrolowany przez 
państwowy Polski Fundusz Rozwoju 
Fundusz Inwestycji Polskich Przed-
siębiorstw (FIZAN) – ten na kwotę 
300 mln zł. Wyemitowane też zostały 
obligacje na ponad 1 mld zł. Pozwo-
liło to odroczyć do roku 2026 spłatę 
emisji obligacji z roku 2013. Ale nic to 
nie dało. Dziś Polska Grupa Górnicza 
balansuje na granicy wypłacalności 

Do roku 2050 
powinniśmy  

od podstaw zbudować 
przyjazny środowisku 
sektor energetyczny. 

Tylko jak?

Pod prąd

Ratując sytuację kopalń, Agencja Rezerw Materiałowych 
skupowała rodzimy surowiec.

Wszystko wskazuje na to, że z transformacją polskiej energetyki będzie tak, jak 
z zapowiadanym przez premiera Mateusza Morawieckiego milionem  
samochodów elektrycznych.   



1310-16.08.2020 PRZEGLĄD

KRAJ

– w roku ubiegłym miała 400 mln zł 
straty – i wymaga natychmiastowych 
decyzji. Niedawno wystąpiła do Pol-
skiego Funduszu Rozwoju o wsparcie 
w ramach tarczy antykryzysowej na 
kwotę 1,75 mld zł. Jeśli otrzyma pie-
niądze, złapie oddech na kilka miesię-
cy. Co będzie później? Nie wiadomo.

W ostatnich tygodniach wyda-
rzenia nabrały tempa. Pojawiły się 
spekulacje dotyczące kierunku pla-
nowanych zmian w górnictwie i ener-
getyce. Czyżby rząd 
premiera Morawiec-
kiego rozpoczął pro-
ces dekarbonizacji 
gospodarki? Na 
przykład zamykając kopalnie i zastę-
pując drogi węgiel krajowy tańszym 
importowanym? Przypomnę, że jesz-
cze w lutym minister Sasin oficjalnie 
zakazał polskim elektrowniom kupo-
wania węgla za granicą.

W nieznane

Dotychczasowe doświadczenia 
w reformowaniu górnictwa i energe-
tyki uczą jednego – wszelkie rządowe 
plany obarczone są wielkim ryzykiem, 
a ze względu na koszty transformacji 
sektora energetycznego liczone mu-
szą być w setkach miliardów złotych. 
Dla Śląska oznacza to bardzo poważ-
ne konsekwencje ekonomiczne. Bez 
przyzwolenia społecznego i pomocy 
Komisji Europejskiej się nie obejdzie.

Minister Jacek Sasin w jednym 
z wywiadów oświadczył, że proces 
odchodzenia od węgla i wygaszania 
kopalń będzie trwał do roku 2050, 
a nawet 2060. Dlaczego zatem te-
raz rząd PiS tak ostro zabrał się  
do tego problemu?

Po pierwsze – jest po wyborach 
i można spokojnie zapomnieć o zło-
żonych obietnicach. 

Po drugie – transformacja syste-
mów energetycznych w rozwiniętych 
krajach Zachodu jest już bardzo za-
awansowana, a to oznacza, że jeśli 
nic nie zrobimy, przestaniemy być 
konkurencyjni.

Po trzecie – na realizację progra-
mu Europejski Zielony Ład Komisja 
Europejska przewidziała do roku 
2050 udzielenie 1 bln euro wspar-
cia w formie dotacji, kredytów  
preferencyjnych itp.

Po czwarte – nasze górnictwo 
i energetyka nie są przygotowane na 
zmiany, podobnie jak nasza nauka. Co 

oznacza, że urządzenia i technologie 
będziemy musieli importować. Na to 
potrzebne są ogromne pieniądze, któ-
rych w kraju nie ma.

Najpoważniejszym rządowym do-
kumentem opisującym plany trans-
formacji krajowej energetyki i górnic-
twa jest opublikowany w listopadzie 
2018 r. przez nieistniejące już Mini-
sterstwo Energii projekt „Polityka 
Energetyczna Polski do roku 2040”, 
znany jako „PEP2040”. 

Na początku 2019 r. ten sam resort 
przygotował także scenariusz polityki 
energetyczno-klimatycznej, zawarty 
w „Krajowym Planie na rzecz Energii 
i Klimatu na lata 2021-2030”. 30 grud-
nia 2019 r. dokument przekazano Ko-
misji Europejskiej. 

Najważniejsze cele, jakie ma-
ją zostać zrealizowane, to redukcja 
o 56-60% udziału węgla w produkcji 
energii elektrycznej oraz osiągnięcie 
21-23% udziału odnawialnych źródeł 
energii w finalnym zużyciu energii 
brutto. Rząd zaznaczył, że będzie to 
możliwe pod warunkiem przyznania 
Polsce dodatkowych środków unij-
nych, w tym przeznaczonych na spra-
wiedliwą transformację.

Dokumenty te cechuje wysoki 
stopień ogólności, choć można się 

zorientować, że ich autorzy najwięcej 
uwagi poświęcili wykorzystaniu tra-
dycyjnych paliw kopalnych, czyli wę-
gla, ropy i gazu ziemnego. Rząd zdaje 
sobie sprawę z małej innowacyjności 
polskiej gospodarki i niewielkiego 
potencjału nauki, dlatego zaplanował 
zwiększenie nakładów na działalność 
badawczo-rozwojową do 1,7% PKB 
w 2020 r. oraz 2,5% PKB w 2030 r. 

Oba dokumenty zakładają utrzy-
manie w przyszłości strategiczne-

go znaczenia węgla kamiennego 
i brunatnego w bilansie surowcowym 
i energetycznym, przy ograniczeniu 
zanieczyszczeń powstających 
podczas ich swpalania oraz emisji 
dwutlenku węgla. Wymaga to no-
wych, wysokoefektywnych, elastycz-
nych i niskoemisyjnych technologii, 
a także nowych regulacji prawnych. 
Postuluje się też dostosowanie ro-
dzimego potencjału produkcji energii 
elektrycznej do spalania wielopaliwo-
wego, wykorzystującego m.in. bio-
masę i odpady.

„Polityka Energetyczna Polski do 
2040 roku” zakładała budowę sześciu 
bloków jądrowych o łącznej mocy 6-9 
GW i uruchomienie pierwszego bloku 
do roku 2033. Czy ten termin zostanie 
dotrzymany? Nie wiadomo. 5 czerwca 

Polska Grupa Górnicza balansuje na granicy wypłacalności – w roku ubiegłym 
miała 400 mln zł straty i wystąpiła o 1,75 mld zł w ramach tarczy antykryzysowej.

FOT. BARTOSZ JANKOWSKI/PAP
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2020 r. zapytanie w tej sprawie złożyła 
posłanka Hanna Gill-Piątek oraz gru-
pa posłów. Odpowiedź Piotra Dzia-
dzi, sekretarza stanu w Ministerstwie 
Klimatu, była bardzo ogólna. Moim 
zdaniem w założonym terminie żad-
na elektrownia atomowa w Polsce 
nie powstanie. Tak jak w roku 2025 
po polskich drogach nie będzie jeź-
dził milion samochodów elektrycz-
nych zapowiedziany przez premiera 
Mateusza Morawieckiego. Kryzys go-
spodarczy wywołany pandemią ko-
ronawirusa brutalnie weryfikuje rzą-
dowe plany dotyczące transformacji 
polskiej energetyki i górnictwa.

Opcja niemiecka

Najbardziej zaawansowanym kra-
jem w Europie pod względem roz-
woju i zastosowania przyjaznych śro-
dowisku technologii energetycznych 
są Niemcy. Po katastrofie elektrowni 
jądrowej w Fukushimie w marcu 
2011 r. kraj ten ogłosił rezygnację 
z technologii jądrowej i zastąpienie 
jej w gospodarce energią wiatrową, 
słoneczną oraz pochodzącą z wodo-
rowych ogniw paliwowych. Zaczęto 
modernizować istniejące stare elek-
trownie węglowe, zastępując czarne 
złoto sprowadzanym z Rosji 
gazem ziemnym. Na wielką 
skalę zaczęto też wprowadzać 
rozwiązania służące oszczę-
dzaniu ciepła i energii. Tempa 
nabrały prace nad „internetem rze-
czy” – koncepcją urządzeń mogących 
łączyć się ze sobą w celu wymiany 
informacji i zapewnienia efektywnego 
współdziałania. Niemal każdy przed-
miot – smartfon, komputer, lodów-
ka, telewizor, kamera, zmywarka itd. 
może zostać połączony z siecią. Gdy 
„internet rzeczy” powstanie, obej-
mie wszystkie dziedziny aktywności 
gospodarczej. Dla energetyki będzie 
to rewolucja, która pozwoli na lep-
sze wykorzystanie dostępnej mocy 
i wielkie oszczędności. Kraj, który ja-
ko pierwszy wdroży te rozwiązania, 
zyska ogromną przewagę konkuren-
cyjną. I będzie mógł zarabiać na eks-
porcie technologii. W Polsce ledwo 
wspomina się o tym, że będziemy dla 
zachodnich sąsiadów świetnym ryn-
kiem zbytu owych rozwiązań. Finan-
sując w ten sposób niemieckie prace 
badawczo-rozwojowe.

Podobnie rzecz się ma z progra-
mami rozwoju ogniw paliwowych 

opartych na wodorze. Nie myślę 
o samochodach osobowych i ciężaro-
wych czy pociągach, ale o przemyśle. 
Microsoft już testuje zasilanie swoich 
centrów danych za pomocą potęż-
nych ogniw wodorowych. W ubie-
głym miesiącu taka instalacja o mocy 
250 kW zasilała przez 48 godzin pełny 
szereg serwerów w centrum Azure 
w pobliżu Salt Lake City. Za 10 lat Mi-
crosoft ma się stać firmą o zerowym 
śladzie węglowym. 

Podobną drogą kroczy Japonia. 
Koncern Panasonic we współpracy 
z Tokyo Gas Co. Ltd. opracował już 
w roku 2011 model domowego zasi-
lanego wodorem ogniwa paliwowe-
go o nazwie Ene-Farm, o najwyższej 
wówczas sprawności generowania 
prądu. Urządzenie to ma rozmiary du-
żej lodówki i jest montowane przy do-
mach jednorodzinnych. Zapewnia nie 
tylko energię elektryczną, ale też cie-
płą wodę mogącą służyć do ogrzewa-
nia pomieszczeń. Pierwsza partia tych 
urządzeń, 5 tys. sztuk, została szybko 
sprzedana. W Japonii koszt urządzenia 
wynosił w przeliczeniu ok. 115 tys. zł.  
W roku 2015 Panasonic zaoferował 
Ene-Farm Europie, ale ze względu na 
wysoką cenę nie zyskały one więk-
szej popularności. Władze Japonii  

zakładają, że do roku 2025 liczba za-
instalowanych urządzeń Panasonica 
sięgnie kilkudziesięciu tysięcy.

Niemcy i Skandynawowie rozwi-
jają technologie pozyskiwania tzw. 
zielonego wodoru, czyli pochodzą-
cego z urządzeń zasilanych energią 
z elektrowni wiatrowych i słonecz-
nych. W ciągu trzech lat duńskie 
konsorcjum HyBalance zbudowało 
jedną z największych w Europie insta-
lacji wytwarzania wodoru w drodze 
elektrolizy wody. Energia pochodziła 
z elektrowni wiatrowej. Koszt projek-
tu wyniósł niewiele ponad 15 mln 
euro, z czego połowa była dotacją  
ze środków unijnych.

Niemieccy naukowcy z centrum ba-
dawczego Helmholtz-Zentrum Berlin 
wspólnie z naukowcami z Uniwersyte-
tu w Uppsali pracują nad pozyskiwa-
niem wodoru z rozwiązań fotowol-
taicznych. Chodzi o bezpośrednie 
sprzężenie elektrolizera z modułem 
fotowoltaicznym. Nie ma tygodnia, 

by profesjonalne serwisy niemieckie, 
francuskie czy brytyjskie poświęcone 
energetyce i nauce nie przynosiły in-
formacji o wynikach badań, ekspery-
mentów i zastosowań w przemyśle 
technologii wodorowych.

Polska w tej rywalizacji się nie liczy. 
Stać nas na ciekawostki, takie jak sa-
mochód Hydrocar Premier. W maju 
2015 r. zespół uczonych z Akademii 
Górniczo-Hutniczej w Krakowie we 
współpracy z naukowcami z Wojsko-
wej Akademii Technicznej przedsta-
wił roadster napędzany wodorowym 
ogniwem paliwowym. Zainteresowa-
nie było spore, lecz, jak się okazało, 
model nie miał być wstępem do cze-
goś większego, prezentował jedynie 
możliwości eksperymentalnego zbior-
nika wodoru opracowanego przez 
naukowców z WAT.

Minister obrony narodowej, pytany 
w roku 2018 przez posłów, odpowie-
dział, że WAT nie prowadzi już prac 
pod kątem prób eksploatacyjnych 
owego zbiornika. Wyjaśnił, że stałyby 
się one niezmiernie kosztowne i nie 
są możliwe do wykonania ze środków 
własnych WAT. Ani ze środków z nie-
wielkich projektów badawczych.

To pokazuje, jak wielkie jest zapóź-
nienie naszego kraju w stosunku do 

sąsiadów. Politycy potrafią pięknie 
mówić o ekologii, energii odnawial-
nej, innowacjach itp. Gdy przychodzi 
do konkretów, okazuje się, że albo 
trzymamy się coraz droższych tra-
dycyjnych rozwiązań węglowych, al-
bo ze względu na zapóźnienie nauki 
i brak środków nie jesteśmy w stanie 
zaproponować niczego nowego. Co 
gorsza, nie jesteśmy również w stanie 
wykorzystać możliwości, jakie otwo-
rzyły się przed Polską z chwilą wejścia 
do Unii Europejskiej. Marnujemy 
unijne dotacje, śnimy o milionach 
samochodów elektrycznych, bu-
dujemy ich modele, oczekując, że 
znajdzie się 4-5 mld zł, by uruchomić 
produkcję bez żadnych gwarancji na 
sukces. Ale czego można się spo-
dziewać po gospodarce opartej na 
węglu, wieprzowinie i służbach spe-
cjalnych, zwłaszcza gdy rządzi Prawo 
i Sprawiedliwość.

Marek Czarkowski

Ani górnictwo i energetyka, ani nauka nie są przygotowane na zmiany. 
Urządzenia i technologie będziemy musieli importować.
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Andrzej Romanowski

Gdy Stańczyk, Błazen Starego Króla, udawał na rynku 
krakowskim ból zębów, zbiegło się z poradami pół 
miasta, on zaś zareagował uwagą: „Najwięcej dokto-

rów na świecie”. Dziś doktorów mamy o iluż więcej. To prze-
cież cały ogromny front antyszczepionkowy. To także Andrzej 
Duda. Prawnik, doktor. Ostatnio wyznał, że nie szczepi się na 
grypę, i zaoponował przeciw szczepieniom obowiązkowym. 
Warto zaufać doktorom. 

A czy trzeba ufać prawnikom? Prawnik Duda prawnikom 
nie ufa. Władza też im nie ufa. Jeden z moich kolegów, profe-
sor polonistyki, na stwierdzenie, że Duda łamał konstytucję, 
odrzekł: „moim zdaniem nie łamał”. Ujmujące było to „moim 
zdaniem” w ustach polonisty, który nagle stał się prawnikiem. 
Lecz przecież ludzi uznających, że Duda nie łamał konstytucji, 
jest w Polsce dziesięć milionów. Dziesięć milionów prawni-
ków! Jesteśmy najlepsi na świecie. 

Ale też najwięcej w świecie mamy uczonych. Na przy-
kład genetyków. Najlepszym jest ksiądz profesor Franciszek 
Longchamps de Bérier. Zasłynął niegdyś odkryciem „bruzd 
dotykowych”, charakterystycznych ponoć dla dzieci poczę-
tych metodą in vitro. Ksiądz jest na UJ kierownikiem Katedry 
Prawa Rzymskiego. Już bowiem starożytni Rzymianie… 

A ilu mamy historyków. 
Tysięczne kadry wykształco-
ne przez IPN. Tysiące dzieci 
ukształtowanych przez IPN-
-owskie komiksy. Dziś wresz-
cie każdy wie, że PRL była złem. A wielu wie, że złem była też 
III RP. Natomiast dobrem była na pewno Polska międzywojen-
na. Z podręczników wydanych w tym czasie magister historii 
Elżbieta Witek uczyła się (jak twierdzi) o Katyniu. 

Wśród historyków zaś mamy wielu mediewistów. Kie-
dyś jeden z nich był nawet prezesem IPN. I co powiecie? 
Dotąd nie było pewności w sprawie daty chrztu Polski i oto 
– hokus-pokus – wszystko wiemy! Więc 14 kwietnia mamy 
święto państwowe. A do grona mediewistów dołączył na-
wet ostatnio pewien teolog. To sam arcybiskup metropolita 
krakowski, profesor (a jakże) Marek Jędraszewski. Odkrył 
on średniowiecznego kronikarza, Kpinomira. Postać ta by-
ła dotąd historykom nieznana, ale arcybiskup ma przecież 
prawo do objawień. Swoje odkrycie opublikował w piśmie 
(a jakże) naukowym. 

A ilu jest w Polsce fizyków. „Podkomisja” Antoniego Ma-
cierewicza udowodniła, że brzoza (o ile nie jest pancerna) nie 
jest w stanie naruszyć konstrukcji lecącego szybko samolo-
tu. „Mamy próby zastąpienia praw aerodynamiki argumen-
tami opartymi na parówkach i puszkach z coca-colą”, mówił 
w odpowiedzi nestor polskich fizyków, prof. Iwo Białynicki-
-Birula. Co z tego? Przecież prawa fizyki też można zmienić! 

„Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali świat; idzie jed-
nak o to, aby go zmienić”, pisał Karol Marks w „Tezach o (tfu, 
tfu!) Feuerbachu”.

Śmieszne? Nie bardzo. Nauka stała się w Polsce niepo-
trzebna. Jeżeli chce istnieć – musi ugiąć się przed polityką. 
Jeżeli tego nie zrobi – zostanie przeznaczona na odstrzał. No 
ale jeśli zrobi – przestanie być nauką. Węgrzy już się nie pa-
tyczkują: powołali Instytut Węgierskości. Jego głównym za-
daniem jest udowodnienie, że przed tysiącem lat Madziarzy 
wcale nie przybyli z Azji. Jest to niezgodne z wiedzą histo-
ryczną i archeologiczną, nawet z odwiecznym stanem świa-
domości samych Węgrów, no ale skoro premier każe… Nowe 
kadry, nowa nauka. „Cybernetyka – reakcyjna pseudonauka” 
– doprawdy nie wiem, czemu przypomniało mi się to hasło. 
Źródło: „Krótki słownik filozoficzny”, Moskwa 1954. 

Praktyka jest zaś zawsze taka sama. Zaczyna się od nisz-
czenia autorytetu. Sędziowie to złodzieje (głównie wierta-
rek), a lekarze – łapówkarze („pokaż, lekarzu, co masz w ga-
rażu”), o ile nie mordercy („nikt już przez tego pana życia 
pozbawiony nie będzie”). A potem, gdy autorytet zostanie 
unurzany w błocie, następuje podważanie jego ustaleń. 
Tak właśnie stało się z sędziami. Ale też – dzięki antyszcze-

pionkowcom – z lekarzami. 
Fizyka bowiem bez trudu 
oparła się hochsztaplerom, 
ale medycyna musiała już 
z nimi walczyć. I to mając za 

przeciwnika samego Pana Prezydenta. A tu i ówdzie słychać 
już o próbach zastąpienia teorii ewolucji przez kreacjonizm. 
A nawet o niezgodzie na system heliocentryczny, co jednak 
jest mało prawdopodobne, bo jego twórcą był przecież Ko-
pernik, a jego „polskie wydało plemię”. 

Potem zaś następują zmiany strukturalne. Powstają no-
we instytuty, zaprzęgane do zadań politycznych. Obcina się 
dotacje gremiom, uprawiającym naukę tradycyjną (kiedyś 
się mówiło: „burżuazyjną”). Przydziela się granty swoim, po-
dobnie lub identycznie myślącym. Do grona decydentów też 
powołuje się swoich, podobnie lub identycznie myślących. 
No i spójrzmy na uniwersytety po „reformie Gowina”: na 
nakładające się kompetencje rad wydziałów i rad dyscyplin, 
na rady uczelni, z samej definicji ograniczające tychże uczel-
ni autonomię. W nauce – na każdym szczeblu – zapanował 
chaos. Spokojne uprawianie swojej dyscypliny będzie z cza-
sem coraz trudniejsze. 

Warto, by wszystko to miała na uwadze nasza opozycja. By 
głośno i w każdym miejscu krzyczeć: w Polsce trwa zorgani-
zowany atak na naukę. A atak na naukę – to przecież atak na 
cywilizację. Polską i europejską. Stoimy przed polskim „być 
albo nie być”. 

Refleksje pesymisty
Walczą z nauką

Poprzednie felietony na www.tygodnikprzeglad.pl

W Polsce trwa zorganizowany atak na naukę. 
A atak na naukę to atak na cywilizację.
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Rozmawia Marcin Ogdowski

Podczas ostatniej kampanii wybor-
czej niewiele mówiło się o wojsku 
i jego potrzebach.

– Nic nadzwyczajnego. Minęło 
ponad 30 lat od zmiany systemu, ale 
na dobrą sprawę niewiele dla armii 
w tym czasie zrobiono. Generalnie 
wojsko służy politykom do tego, do 
czego aktorzy używają ścianki.
Ma stanowić tło, przy którym warto 
się zaprezentować.

– Dokładnie tak. Proszę zauważyć, 
że choć było już kilka planów rozwo-
ju sił zbrojnych, to żaden rząd nie 
wykazał się tu konsekwencją. Każdy 
chciał robić po swojemu, psuł i de-
wastował to, co zrobili poprzednicy. 
W efekcie zamiast kompleksowych 
zmian mamy w Polsce ileś progra-
mów wyspowych. Dziś kupujemy 
patrioty1, jutro HIMARS-y2, a pojutrze 
wrzucimy sobie jakiś nowy temat. 
Bierzemy po trochu, bo drogie, a co 
gorsza, w oderwaniu od realnych po-
trzeb armii.
Warunki gry dyktują lobbyści?

– To oni przekonują polityków do 
zakupów. Ci z kolei wydają dyspozy-
cje wojskowym, by znaleźli uzasad-
nienie dla konkretnych wydatków. 
Doskonale to widać po niektórych 

ważnych politykach, którzy wręcz 
chodzili i nadal chodzą na pasku 
lobbystów. Nie są przy tym zupełnie 
bezwolni, bo godzą się na takie wa-
runki świadomi korzyści propagan-
dowych, jakie da się uzyskać przy za-
kupach. Niech pan sobie przypomni, 
jak ograno medialnie zakup dwóch 
baterii patriotów.
Jakbyśmy nagle skoczyli do militar-
nej ekstraklasy.

– A nic się nie zmieniło, bo wy-
rzutnie otrzymamy za kilka lat, 

w takiej liczbie, że będą mogły bronić 
co najwyżej same siebie. Rozwój sił 
zbrojnych powinien być podporząd-
kowany planom wojennym. Naro-
dowym i sojuszniczym, opartym na 
wiedzy i doświadczeniu wojskowych,  
nie polityków.
Ten polski, i dla Polski, zakłada, że 
największym zagrożeniem jest dla 
nas Rosja. I że w razie ataku mamy 

wytrzymać rosyjski napór do czasu 
rozwinięcia głównych sił natow-
skich. Czy to realistyczne zadanie?

– Nie lubię słowa wytrzymać 
w tym kontekście, za bardzo przypo-
mina mi rok 1939. Wtedy też mieli-
śmy wytrzymać pierwsze uderzenie 
niemieckie i czekać na operację za-
czepną sił francusko-brytyjskich…
…która nigdy nie nastąpiła.

– Cóż, zdradzono nas. Świadomi 
tych doświadczeń powinniśmy mieć 
potencjał zdolny nie tylko przyjąć 

pierwsze uderzenie. Nie mamy zgi-
nąć między Bugiem a Wisłą. Mamy 
przetrwać, czyli zachować istotną 
część armii do prowadzenia dal-
szych operacji. Oczywiste jest, że 
dziś – w przypadku zaskakującego 
uderzenia – nie sprostamy temu. 
Wojsko Polskie jest za słabe, no i nie 
stacjonują u nas znaczące kompo-
nenty innych armii NATO. Amery-
kańska obecność jest w tej chwili 
symboliczna.
To odpowiednik jednej brygady.

– Czyli nic, co mogłoby Rosjan 
odstraszyć i zatrzymać. Rosjanie doj-
dą do Wisły w ciągu dwóch-trzech 
dób, Odrę osiągną po dziewięciu-
-dziesięciu. Tymczasem Ameryka-
nie potrzebują 60 dni, by przerzu-
cić do Europy odpowiednio silny 
kontyngent. A dziś ani Niemcy, ani 
Francuzi, ani Hiszpanie czy Włosi 
nie są w stanie poderwać w trybie 
alarmowym i przesunąć do Polski 
przed upływem tych dziesięciu dób 
wojsk o wystarczającym potencjale. 
Ktoś powie: „No dobra, ale NATO  
dysponuje rakietami, ma bomby 

Wojsko łupem polityków
To, że wojskowi dali się wciągnąć w personalno-polityczne gierki, 

jest największą tragedią Wojska Polskiego po roku 1989

GEN. BRONI 
WALDEMAR 
SKRZYPCZAK
– były dowódca 
Wojsk Lądowych

Choć było już kilka planów rozwoju sił zbrojnych, to żaden 
rząd nie wykazał się konsekwencją.
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jądrowe i samoloty”. Prawda, tylko 
wiemy, czym skończyłoby się użycie  
broni atomowej.
Strach pomyśleć…

– Zwłaszcza gdy uświadomimy 
sobie, że natowscy wojskowi nie 
posługują się w ćwiczeniach doktry-
nami rosyjskimi. Jednostki grające 
w manewrach Rosjan opierają się na 
strategiach i taktykach NATO. A prze-
cież to droga donikąd.
Amerykanie nie znają rosyjskich 
doktryn?

– Znają je słabo. My też, czego do-
wodem jest demonizacja Przesmyku 
Suwalskiego. W efekcie jako Sojusz 
źle uczymy sztaby i dowódców. Isto-
tą działań rosyjskich wojsk lądowych 
są operacje zaczepne. Szybkie ude-
rzenia, których celem jest rozbicie 
przeciwnika i wyjście na określoną 
rubież. Blitzkrieg, którego Rosjanie 
nauczyli się od Niemców.
W tej sytuacji łatwo o argument, 
że nie warto nic robić,  
bo i tak przegramy.

– Warto, ale najpierw NATO musi 
się otrząsnąć z miłości do Władimira 
Putina.
Nie otrząsnęło się jeszcze?

– Nie, co widać po kolejnych re-
dukcjach sił zbrojnych. U nas, za 
ministra Bogdana Klicha, zmniej-
szono wojska operacyjne o pra-
wie 30%. Gdyby politycy na serio 

myśleli o bezpieczeństwie państwa, 
zadbaliby o rozwój armii i przemysłu 
zbrojeniowego.
Zbrojeniówka po 2015 r. stała się 
obiektem ciągłych restrukturyza-
cji. Co rusz zmieniały się zarządy 
poszczególnych firm i całej  
Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

– Zbrojeniówka to relikt poprzed-
niej epoki. Scentralizowany i zależny 
od polityków. Tylko ekipy się wymie-
niają, traktując przemysł zbrojeniowy 

jak „ujeżdżalnię”, z której wyciąga 
się pieniądze. Bez prawdziwej i głę-
bokiej restrukturyzacji wciąż będzie-
my mieli przemysł, któremu zrobie-
nie karabinu zajęło kilkanaście lat, 
a samobieżnej armatohaubicy niemal  
ćwierć wieku.
Zastanawiam się na powodami 
nonszalancji polityków. Czy aby nie 
chodzi o przekonanie, że przecież 
Ameryka nas obroni, a samo ryzyko 
wojny jest niewielkie?

– Atlantyku nie da się zasypać, 
trzeba go przepłynąć – co byłoby 
nie lada wyzwaniem. Dlatego był-
bym ostrożny z tym optymizmem, 
że Stany nam pomogą. A wia-
ra w to, że wojny nie będzie, jest 

nieuzasadniona. W ciągu dekady 
musimy się liczyć z konfrontacją 
chińsko-amerykańską.
To chyba nie nasze zmartwienie.

– Jak najbardziej nasze. To Chiń-
czycy trzymają w ryzach Putina, nie 
pozwalają mu na wywoływanie kolej-
nych konfliktów, bo naraziłoby to sta-
bilność ładu gospodarczego. Ale gdy 
USA na serio zagrożą chińskim inte-
resom w Afryce, Azji czy Ameryce 
Południowej, Pekin zwolni hamulce.

Peryferyjność nas nie uratuje?
– Nie, bo Moskwa chce odzyskać 

dawne strefy wpływów w Europie 
Wschodniej.
Z Donaldem Trumpem jako prezy-
dentem USA może być jej łatwiej.

– Polityka Trumpa jest za bardzo 
konfrontacyjna w stosunku do Unii 
Europejskiej, najbliższego sojuszni-
ka. Ten człowiek błądzi, bo w pew-
nym momencie Niemcy i Francuzi 
przestaną z nim rozmawiać. A jak 
z nim, to i z nami, bo powiedzieć 
o naszej polityce zagranicznej, że 
jest proamerykańska, to jakby nic  
nie powiedzieć.
Trump chyba nie wygra listopado-
wych wyborów.

– Ma poważne kłopoty. Widać 
to po reakcji Pentagonu na groźby 
prezydenta, że użyje wojska do tłu-
mienia demonstracji. „Nie ma takiej 
opcji”, usłyszał od sekretarza obro-
ny. Przeczy to politycznej charyzmie 
Trumpa i pokazuje siłę amerykańskiej 
demokracji.
No właśnie, Amerykanie przetrwają 
Trumpa, a czy my przetrwamy  
Jarosława Kaczyńskiego?

– Młodzież nie da się zbałamucić – 
jestem tego pewien.
A armia? Coś złego stało się 
w ostatnich latach z jej morale.

– W zbyt dużym stopniu zależy 
ono od tego, czy żołnierze dostaną 
podwyżki, czy nie. Wojskowi zarabia-
ją dziś bardzo dobrze – i to nie jest 
złe. Lecz gdy zestawimy ich pensje 
z innymi sektorami budżetówki, wi-
dać jak na dłoni intencje polityków. 

fot. Piotr Małecki NaPo iMages/foruM, adaM chełstowski/foruM

Za obrzydliwą służalczość, z jaką 
wobec Misiewicza zachowywali się 
niektórzy oficerowie, powinno się 
wyrzucać z wojska.

Byłbym ostrożny z optymizmem, że Stany nam pomogą. 
A wiara w to, że wojny nie będzie, jest nieuzasadniona. 
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Ci po prostu kupują sobie lojalność 
wojska.
Rządy PiS pokazały, że w armii 
jest wiele giętkich kręgosłupów. 
Warto przypomnieć Bartłomieja 
Misiewicza.

– Za obrzydliwą służalczość, z jaką 
zachowywali się wobec niego niektó-
rzy oficerowie, powinno się wyrzucać 

z wojska. Ale czy to znaczy, że armia 
stanie przy władzy i zwróci się prze-
ciwko narodowi? Wielokrotnie mówi-
łem kolegom generałom: „Nie wolno 
powtórzyć sytuacji z 1981 r. Jeśli kto-
kolwiek chciałby użyć wojska w taki 
sposób, macie powiedzieć »nie« i zo-
stać w koszarach”.
Zostaną?

– Wszystko może się zdarzyć. 
Rządzą nami ludzie o zapędach au-
torytarnych, a tacy łatwo stołków 
nie oddają. No i w wielu z nas, Pola-
ków – a więc również w wojskowych 

– wciąż tkwi ta paskudna uległość 
wobec władzy. Pozostałość chyba 
jeszcze z epoki rozbiorów.
Raczej efekt tego, że 90% społe-
czeństwa ma chłopskie korzenie, 
a chłop właściwie aż do nastania 
PRL był traktowany niczym niewol-
nik. Jednak dziedziczony społecznie 
rys osobowościowy to za mało – 

muszą być jeszcze ludzie władzy 
w samych szeregach wojska.

– Pełno ich w wojskowych służ-
bach – wychowanków Antoniego 
Macierewicza.
Czym się zajmują? Bo łapanie 
szpiegów nie bardzo im wychodzi.

– Rosyjski szpieg jest sto razy mą-
drzejszy od polskiego kontrwywia-
dowca. Ci panowie od Macierewicza 
to amatorzy, bez dostępu do najważ-
niejszych tajemnic NATO. Nie ufano 
Macierewiczowi, nie ufa się też im. 
I nie tylko o profesjonalizm tu chodzi. 

Za dużo dziwnych historii wydarzyło 
się wokół tego towarzystwa. Afgani-
stan jest klinicznym przykładem zdra-
dy polskiej racji stanu. Macierewicz 
w sposób zamierzony doprowadził 
tam do osłabienia odporności na-
szych oddziałów na zagrożenia wy-
wiadowcze. Efektem było Nangar 
Khel, skandaliczne śledztwo w tej 

sprawie oraz późniejsze 
straty w ludziach, które 
poniósł nasz kontyngent.
Użyteczny idiota, 
agent?

– Albo amator. Kim był Macie-
rewicz, zanim został szefem Służ-
by Kontrwywiadu Wojskowego, 
a później ministrem obrony? Co 
on wiedział o wojsku? Albo ludzie, 
którymi się otoczył? Nic. Wciąż za 
to płacimy. Od lat powtarzam, że 
w Polsce działają rozległe sieci wy-
wiadowcze, które penetrują nasz 
przemysł i scenę polityczną. Swobo-
da, z jaką agenci rosyjscy poruszają 
się wśród elit politycznych i bizneso-
wych, to dla nas obecnie największe 
niebezpieczeństwo.

Rosjanie dojdą do Wisły w ciągu dwóch-trzech dób. Amerykanie 
potrzebują 60 dni, by przerzucić do Europy odpowiednio silny kontyngent. 
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Kandydat na prezydenta Rafał 
Trzaskowski chciał Macierewicza 
postawić przed Trybunałem Stanu.

– Boże broń! Żaden polityczny 
trybunał ani sąd. Nic, czego decyzje 
można podważyć w Sejmie, co da-
je możliwość politycznych targów. 
Wszystkich, którzy szkodzili Polsce 
i armii, trzeba postawić przed czymś 
w rodzaju sądu narodowego, nieza-
leżnego od kaprysów i gierek poli-
tyków. Mam nadzieję, że kiedyś do 
tego dojdzie. To jeden z warunków 
odpolitycznienia armii. I przywróce-
nia jej szacunku.
Polacy cenią sobie wojsko.

– Ale ich przedstawiciele politycz-
ni nie. Pamiętam ministra Jerzego 
Szmajdzińskiego – to, z jakim sza-
cunkiem odnosił się do wojskowych. 
Z jaką uwagą wysłuchiwał ich opinii. 
W czasach Aleksandra Szczygły było 
podobnie. To za Klicha pojawiła się 
arogancja w stosunku do mundu-
rowych, dzielenie ich na „swoich” 
i „nie swoich”. A wojskowi dali się 
wciągnąć w te personalno-politycz-
ne gierki, co jest największą tragedią 
Wojska Polskiego po 1989 r. Roze-
rwano bowiem spoistość armii, za-
wodową lojalność ludzi, którzy jadą 
na tym samym wózku. Zaczęło się 
budowanie koterii – krakowskiej, 
warszawskiej – co później przeniosło 
się na niższe poziomy. Dziś łatwiej 
zastanie pan lokalnego dowódcę 

na kawie u starosty niż na poligonie 
z wojskiem.
I łatwo znajdę generała bez należy-
tego przygotowania.

– Dowódcami są często ludzie, 
którzy nigdy nie wyprowadzili ca-
łej brygady czy dywizji w pole. Nie 
przeszli żmudnej ścieżki kariery, od 
dowódcy plutonu, kompanii, bata-
lionu i pułku. Dziś generałem zostaje 
się z automatu, bez ćwiczeń, testów, 
doświadczenia. Trzeba przywrócić 
właściwą rangę temu stopniowi.
I skończyć dwuwładzę. Mamy w tej 
chwili w armii dwóch czterogwiazd-
kowych generałów – „prezydenc-
kiego” i „ministerialnego” – których 
kompetencje w wielu obszarach  
się pokrywają.

– Radziłbym szefowi sztabu gene-
ralnego i dowódcy generalnemu, by 

spotkali się przy wódce i między so-
bą rozwiązali patową sytuację, w jaką 
wpakowali ich politycy. Bo wojsko na 
dole patrzy i się demoralizuje. Ale ro-
zumiem intencje polityków.
Walczą o wpływy w wojsku.

– I celowo generują konflikty, bo 
skłóconymi koteriami łatwiej się 
steruje.
Dlaczego USA i NATO pozwalają  
na taki stan rzeczy?

– Znam Amerykanów, chociażby 
z Iraku, i dobrze wiem, że oni Woj-
sko Polskie obserwują. I wyciągają 
często srogie dla nas wnioski. Ale 
niczego nie narzucają, bo jest dla 

nich oczywiste, że sprawy narodo-
we układamy sobie po swojemu. 
NATO z kolei powinno rozliczać Pol-
skę za poziom zdolności do realiza-
cji wspólnych zadań. I choć jest on 
niski, nic nam z tego powodu nie 
grozi. Sojusz bowiem znajduje się 
w głębokim kryzysie, zawłaszczo-
ny przez polityków, trawiony przez 
zbytni pacyfizm, a od kilku lat regu-
larnie turbowany przez Trumpa, któ-
ry kompletnie nie rozumie idei NA-
TO. Jako struktura wojskowa Sojusz 
za długo nie brał udziału w wojnie 
z prawdziwego zdarzenia.

Zardzewiał.
– Tak, jak rdzewiejący, poradziecki 

sprzęt w naszej armii.
Potrzeba nam zatem wojny?

– Wojny albo determinacji, z jaką 
działają nasi sąsiedzi z basenu Morza 
Bałtyckiego – Szwedzi, Norwegowie 
i Finowie. Oni sukcesywnie rozbu-
dowują potencjał sił zbrojnych, na 
przekór zachodnioeuropejskim ten-
dencjom. Wzorem – chyba niedości-
głym – jest tu Finlandia. Tam nie 
dość, że wciąż inwestuje się w woj-
sko, to jeszcze nie ma zmiłuj dla po-
lityka, który popełnia rażące błędy 
w obszarach dotyczących zbrojeń 
i bezpieczeństwa. Taki ktoś traci sto-
łek z dnia na dzień.
W Rosji nieudolność nie jest kryte-
rium, z którego jakoś szczególnie 
rozlicza się polityków, co nie zmie-

nia faktu, że Moskwie determinacji 
w budowaniu potencjału militarne-
go nie brakuje.

– Putin szkoli, modernizuje, sta-
wia przed wojskiem trudne zadania. 
A do dyspozycji ma twardego żołnie-
rza. W dawnych czasach, podczas 
wspólnych ćwiczeń, przeprowadza-
łem kolumnę czołgów koło rosyjskiej 
regulacji ruchu. Radzieccy czekali na 
swoje pułki, które miały wziąć udział 
w manewrach. W nocy wracaliśmy 
tą samą drogą – a tam wciąż stali ci 
sami żołnierze. Następnego dnia sy-
tuacja się powtórzyła. Zaintrygowany 
zatrzymałem kolumnę, podchodzę 

i pytam: „Jak długo tu jesteście?”. 
A oni, że trzy dni. „A co jedliście?”, 
zaciekawiło mnie. „Mieliśmy jedną 
tuszonkę na dwóch, na trzy dni”, 
usłyszałem. Zebrałem trochę pro-
wiantu od moich żołnierzy i daliśmy 
go tym chłopakom. Nie było w tym 
żadnej polityki – ot, zwyczajny żoł-
nierski gest.
Dziś walczylibyśmy z synami  
tych chłopców.

– Ale byliby to tacy sami twar-
dziele. Jakiś czas temu obejrzałem 
rosyjski film instruktażowy, zdobyty 
pewnie przez sojuszników, w którym 
brygada pancerna forsowała Don 
lub Dniestr. Szeroką jak diabli rzekę. 
Czołgi się zatrzymały, załogi przygo-
towały wozy do przeprawy po dnie. 
45 minut później wszystkie trzy ba-
taliony były już na drugim brzegu.
A ile zajęłoby to nam bądź  
Amerykanom?

– I my, i oni czekalibyśmy na most, 
który następnie trzeba by rozwinąć. 
Przypuszczam, że przeprawa potrwa-
łaby dwa dni.
No to nie mam więcej pytań.  
Dziękuję za rozmowę.

Marcin Ogdowski jest wydawcą portalu Interia.pl, pisa-
rzem, specjalistą ds. wojskowych. Przez kilkanaście lat 
pracował jako korespondent wojenny

1  Patriot – amerykański system rakietowy ziemia-po-
wietrze, służący do obrony przeciwlotniczej i przeciw-
rakietowej.

2  HIMARS – amerykański system artylerii rakietowej 
dalekiego zasięgu opracowany pod koniec lat 90. XX w.

Macierewicz doprowadził w Afganistanie do osłabienia 
odporności naszych oddziałów na zagrożenia wywiadowcze.

Dowódcami są często ludzie, którzy nigdy nie wyprowadzili 
całej brygady czy dywizji w pole.


