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Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD

Jeśli jest coś przyjemnego w czasie pandemii, to bli-
skie i życzliwe relacje z wieloma naszymi Czytelnika-
mi. Najwyższa pora podziękować za wszystkie dobre 

słowa i życzenia, uwagi i propozycje tematów. Kłaniam 
się darczyńcom, którzy wspierają naszą fundację. I auto-
rom, którzy wybrali nasz tygodnik jako miejsce rozmowy 
z niemałą wspólnotą ludzi myślących podobnie.

W redakcji w oczekiwaniu na szczepienia nie zawie-
szamy na kołku nowych pomysłów. Termin kontaktu 
z pielęgniarką nie zależy przecież od nas. Za to na twórcze 
wykorzystanie rozpoczętego roku mamy spory wpływ. 
Z takim optymistycznym nastawieniem nie jesteśmy 
sami. Dużo się dzieje. Z różnych miejsc w kraju dosta-
jemy sygnały o ciekawych akcjach, pomysłach, nowych 
ideach. Pojawiają się nowi liderzy.

Nikt na szczęście nie ma monopolu na trafne oceny 
i mądre diagnozy. Tym cenniejsze są wszystkie próby 
skupiania otoczenia wokół tych spraw, których nie roz-
wiąże za nas państwo. Zwłaszcza to w obecnym, mało 
sprawnym i bardzo ideologicznym kształcie. Najwyższa 
pora, by – choć z bólem – zacząć się rozstawać z ciągle 
żywą wiarą, że nasze problemy rozwiążą partie polityczne. 
Że wystarczy wybrać reprezentację polityków, a sprawy 
pomyślnie się potoczą. Na to, jak wiadomo, nie można 

liczyć. Bo też ile razy można sobie pluć w brodę, że ko-
lejny raz programy wyborcze okazały się tylko kiełbasą 
wyborczą? I to z bardzo krótkim terminem przydatności.

Co więc zostaje? Skorzystać z mądrości Jacka Kuronia, 
który mówił do niezadowolonych: nie palcie komitetów, 
twórzcie swoje. Dlaczego partie polityczne tak bezczelnie 
traktują wyborców? Bo mogą. Za sprawą bierności tych, 
którzy narzekają, ale na lamentach kończą. Dzięki naszej 
pasywności, lękliwości i odwracaniu się plecami, gdy 
trzeba twardo mówić „nie”, partie mogą uprawiać tę swo-
ją niby-politykę. A w praktyce jawnie doić ojczyznę oraz 
jej mniej zaradnych obywateli. Bo przecież ciemny lud 
i tak kupi każde, byle ładnie opakowane kłamstwo. Choć 
wystarczyłoby się zorganizować i pogonić te co i rusz no-
we ekipy dojarek i dojarzy. Różnią się między sobą tylko 
coraz większą pazernością i coraz mniejszą kompetencją.

Gdy ponad tysiąc organizacji pozarządowych poparło 
Zuzannę Rudzińską-Bluszcz w staraniach o funkcję rzecz-
nika praw obywatelskich, miałem niedawno taki sen. Ileż 
tysięcy ludzi za nimi stoi? A co by było, gdyby choć część 
z nich potrafiła się porozumieć i zbudować porozumienie 
wyborcze? Do parlamentu mogłaby trafić spora grupa lu-
dzi potrafiących działać. I pomyśleć, czy taki projekt nie 
musi być tylko sennym marzeniem.

PROF. WIESŁAW ŁUKASZEWSKI, 
psycholog
Mamy politykę zmienną, 
koniunkturalną i aspołeczną, 
prowadzoną z perspektywy 
doraźnych korzyści władzy.
„Charaktery”

SZCZEPAN TWARDOCH,  
pisarz
Żeby rzeczy były zrobione dobrze, 
muszę je zrobić sam.
„Twój Styl”

CYTATY

Niby-polityka niby-partii
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Rozpoczęła się rejestracja osób na szczepienia przeciw COVID-19. W pierwszej kolejności mogą zare-
jestrować się osoby powyżej 80. roku życia, a następnie 70-latkowie. Inne grupy wiekowe mogą tylko 
potwierdzić chęć szczepienia. Zainteresowanie szczepieniami jest bardzo duże. 

ZDJĘCIE TYGODNIA

 Grypowa katastrofa 
Wczoraj obdzwoniłem większość 

aptek w 100-tysięcznym mieście. 
Znalazłem jedną zarezerwowaną szcze-
pionkę, oczywiście nie dla mnie. I tak 
oto się zaszczepiłem na grypę. A od lat 

szczepiłem się regu-
larnie, aż do teraz.

Zygmunt Szelka
•

Wielokrotnie szu-
kaliśmy szczepionek 
na portalu KtoMa-
Lek. Kiedy pojawiała 

się w aptece, szliśmy tam i o nią py-
taliśmy. Ponoć już nie było. W jednej 
z sieci pani z rozbrajającą szczerością 
przyznała, że są one odkładane dla 
aptekarzy i personelu medycznego. 
Nie wiem, czy to prawda. Nie mam 
nic przeciwko priorytetowi szczepie-
nia ludzi na froncie walki z pande-
mią, ale po co wprowadza się leki do 
ogólnokrajowej bazy, skoro są prze-
znaczone dla konkretnych osób. Dla 
mnie i żony to był koszt jeżdżenia po 
mieście. Straciliśmy czas i pieniądze. 
Ostatecznie udało nam się zaszcze-
pić przeciw grypie. Niestety, rząd  

nie popisał się w usprawnianiu dystry-
bucji w pandemii.

Przemysław Piotr Damski

 Rewolucja oświatowa
Przed wojną dzieci chodziły wpraw-

dzie do siedmioklasowej szkoły, ale 
kończyły naukę na 
poziomie klasy IV. 
Po wojnie za darmo 
ukończyłem szkołę 
średnią, korzysta-
jąc z internatu i nie 
kupując ani jed-
nego podręcznika 
(dostawałem od starszych kolegów). 
Później za darmo skończyłem studia. 
Gdyby nie socjalizm, pasłbym cu-
dze owce i barany razem z wieloma  
dzisiejszymi profesorami.

Władek Kosek
•

To był czas największego awansu 
społecznego w całej naszej historii. 
Dodam jeszcze, że i poziom tych stu-
diów był wysoki, wyznaczany przez 
wielu przedwojennych uczonych i wy-
kładowców, a także ich wychowan-
ków. Dobrze, że przypomina się o tym.

Alina Leciejewska

FOT. CEZARY ASZKIEŁOWICZ/AGENCJA GAZETA

  Dlaczego tak mało?
Jedną z przyczyn tak małej liczby szczepień 

przeciw covidowi są błędy popełnione latem 
zeszłego roku, kiedy skupiono się na owijaniu 
w złotko Andrzeja Dudy, by lepiej sprzedać 

kandydata elektoratowi. 
A przecież wiedząc, że 
szczepionka, którą zaku-
pimy (pamiętna obietnica 
po spotkaniu Duda-Trump), 
wymaga przechowywania 
w bardzo niskiej temperatu-
rze, można było wyposażyć 
w zamrażarki niskotempe-

raturowe sieć powiatowych sanepidów, aby 
dystrybucja nie stanowiła problemu. Dwuzmia-
nowa praca kompetentnych sanepidowców 
i bliska dostępność szczepionki zapewniłyby 
sukces w powszechnym szczepieniu. Centralna 
dystrybucja czy centralny system komputero-
wy do dziś nie są przygotowane. Skompliko-
wana procedura rejestracji z racji ułomności 
internetowo-komputerowej części pokolenia 
60+ dopełnia dzisiejszą smutną rzeczywistość. 
Zostają nam nieustające konferencja prasowe 
Michała Dworczyka odpowiedzialnego za naro-
dowe szczepienia. Jego opowieści są tak wia-
rygodne, jak zeznania podatkowe, z którymi 
miał elementarne problemy pamięciowe.

Tadeusz Kalinowski



Wałbrzych za rządów Dworczyka
No to PiS ma duży problem. Z akcją szcze-
pionkową Polacy wiążą wielkie nadzieje. 
A za jej przebieg odpowiada gość, który 
nie potrafi ogarnąć problemów w jednym 
mieście. I to nie w jakiejś metropolii, ale 
w Wałbrzychu. Michał Dworczyk, baron 
zarządzający PiS na Dolnym Śląsku, pokazał się tam głównie ja-
ko manipulant i intrygant. Wyciął ludzi poprzedniczki, czyli Anny 
Zalewskiej. A ci, których wywindował, okazali się tak marni i na 
dodatek gadatliwi, że prezes Kaczyński wyrzucił ich z partii. Co ma 
tę zaletę, że poznamy nowe szczegóły, jak Dworczyk doprowadził 
wałbrzyskie PiS do klęski. Co teraz zrobi Kaczyński? Wyrzuci Dwor-
czyka i będzie ratował szczepienia?

NIK pogoniła Romanowskiego
Co może robić aktywista Instytutu 
Ordo Iuris? Zwłaszcza taki bonza jak 
Marcin Romanowski, obsadzony przez 
Ziobrę na posadzie wiceministra spra-
wiedliwości? Z pewnością nie zajmuje 
się zdewastowanym przez jego środo-
wisko sądownictwem. Romanowskie-

go pobudza tylko to, co lewicowe. I na fali tego wzmożenia atakuje. 
Od NIK domagał się kontroli władz Warszawy. Bo nie podoba mu się 
Biennale Warszawa. Co akurat rozumiemy, bo czy zatwardziały or-
doiurowiec może pojąć, że Biennale Warszawa to instytucja kultury, 
która próbuje budować społeczeństwo tolerancyjne, nowoczesne, 
szanujące demokrację oraz wielość religii, poglądów, orientacji sek-
sualnych. To dla Romanowskiego dużo za dużo.
NIK pogoniła Romanowskiego z jego obsesjami. W rewanżu wicemi-
nister od Ziobry naujadał na NIK w organie ojca Rydzyka.

Emilewicz i wredne media
Na pani Jadzi zawsze można polegać. Eks-
wicepremier Emilewicz to taka narodowa 
numerantka prawicy. Ma przecież ego tak 
pojemne jak krzyżówka Batmana ze Spider-
manem. I rodzinę, której jest gotowa nieba 
uchylić. A co dopiero wepchnąć synecz-
ków na zamknięty stok. Zakazy i licencje 
są przecież dla frajerów, którzy nie przytulili się do dojnej zmiany.
Spryciulka rządowa budowała sobie wpływy w mediach. Kasa za 
ogłoszenia płynęła do swoich jak Wisła do Gdańska. A jak przyszła 
chwila próby, to jakoś nikt nie broni pani Jadzi. Co tylko potwierdza, 
że media wredne są.

Wołyń zamknięty przed IPN
A może by wreszcie IPN, który dostał 
już ponad 1 mld zł, coś zrobił w tej spra-
wie? Minęło pięć lat absolutnej władzy 
PiS, a o zbrodniach UPA na Wołyniu 
i w Małopolsce Wschodniej coraz ciszej. 
Zahamowane są prace poszukiwawcze 

i ekshumacje polskich ofiar. Dyrektor biura IPN Krzysztof Szwagrzyk 
poza bezradnością nie ma nic do powiedzenia. Mógłby ten impas 
przełamać prezydent Duda. Ale – jak widać – to zadanie zbyt ciężkie 
dla „niezłomnego” prezydenta. Ukraina gloryfikując bezpośrednich 
sprawców i mocodawców zbrodni UPA, powołuje się na polskie 
pomniki „Ognia”, „Burego” i innych zbrodniarzy. Płacimy więc za 
relatywizm moralny i kłamstwa IPN w polskich sprawach.
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Świadczenie 500+ z powodu braku rewaloryzacji 
ma dziś wartość 454 zł.

Kolejne firmy zapowiedziały grupowe zwolnienia 
pracowników: PLL LOT, Tesco, Carrefour, Polphar-
ma, Rafako, PG Silesia, Opel w Gliwicach. 

Ks. Kazimierz G. z parafii św. Józefa Robotnika 
w Godowie koło Wodzisława Śląskiego został ska-
zany na 10 lat pozbawienia wolności za wykorzy-
stywanie seksualne kilkanaściorga dzieci w wieku 
od 9 do 13 lat.

Przewodniczącym Rady Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej został Robert Kaczmarek, szef firmy pro-
ducenckiej, współtwórca mitu smoleńskiego i pasz-
kwilanckich filmów o Wałęsie i Jaruzelskim. Do Ra-
dy wszedł też weteran solidarnościowy z Wrocławia 
Krzysztof Turkowski, związany z prezesem Polsatu.

Podinsp. Józef Chudoba, komendant policji 
w Krapkowicach (woj. opolskie), stracił stanowi-
sko po tym, jak kazał podwładnym interweniować 
w domu 14-latka, który umieścił w internecie post 
o strajku kobiet.

73 tys. ha upraw ekologicznych ubyło w Polsce 
w ostatnich latach. Z takiej produkcji zrezygnowało 
ponad 3,6 tys. rolników.

Sklep socjalny w Katowicach, pierwsze miejsce 
w Polsce, gdzie artykuły spożywcze, środki higieny 
i chemię domową mogą kupować osoby, których 
dochód nie przekracza 1752,50 zł w przypadku sa-
motnie gospodarujących i 1320 zł w przeliczeniu 
na członka rodziny. Ceny są nie wyższe niż 50% 
wartości rynkowej.

Prof. Jarosław Flis (UJ) i prof. Paweł Swianiewicz 
(UW) przebadali ponad 1200 gmin, które otrzy-
mały dotacje z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Okazało się, że 28% dotacji dostały 
gminy rządzone przez PiS, w których mieszka 9% 
ludności Polski.

Polska była w minionym roku trzecią w Europie 
preferowaną lokalizacją dla inwestycji zagranicz-
nych, po Wielkiej Brytanii i Niemczech. Największy 
udział ma w tym branża elektromobilności, odna-
wialnych źródeł energii i sektor IT.

Prof. Jan Tomkowski otrzymał nagrodę miesięcz-
nika „Nowe Książki” za książkę „Pan Tadeusz – po-
emat metafizyczny” (wydawnictwo Ossolineum).

W Polsce działa prawie 25 tys. firm z udziałem ka-
pitału zagranicznego pochodzącego ze 107 krajów.

40 155 nowych jednośladów (motocykle, motoro-
wery i skutery) zarejestrowano w 2020 r. To o 4,9% 
więcej niż rok wcześniej. Z tego wzrostu nie cieszą 
się pewnie tylko kierowcy samochodów.

FOT. YOUTUBE (4)



Czy zasady korzystania z Twittera i Facebooka 
powinny być odgórnie regulowane?

YTANIE
TYGODNIA

KAROLINA IWAŃSKA,
prawniczka, Fundacja Panoptykon

Platformy internetowe przekonują, że działają w sferze pry-
watnej, na podstawie własnych regulaminów, które użytkownicy 
akceptują, zakładając konta. Jednak rosnąca dominacja najwięk-
szych platform pokazuje, że ich działalność od dawna należy do 
sfery publicznej. Wraz ze wzrostem ich roli w codziennym funkcjo-
nowaniu milionów ludzi (co dobitnie pokazała pandemia), na sile 
przybrały też problemy: naruszenia prywatności, nieprzejrzyste 
algorytmy czy prywatna cenzura, wokół której – wraz z blokadą 
prezydenta USA – rozpętała się burza. Rosnącą władzę platform 
w życiu społecznym powinniśmy móc efektywnie kontrolować. 
Na szczęście tę potrzebę widzi Unia Europejska, która w grudniu 
zaprezentowała pakiet regulacji pod hasłem Digital Services Act. 
Jeśli chcemy w sieci zadbać o interes społeczny, potrzebujemy 
tej interwencji.

ANNA MIERZYŃSKA,
analityczka mediów społecznościowych

Potrzebne są zewnętrzne regulacje dotyczące treści zamiesz-
czanych na platformach społecznościowych. Zewnętrzne, czyli 
niezależne od samych platform. Zasady publikacji treści, ich usu-
wania czy blokowania kont muszą być przejrzyste, zrozumiałe 
i takie same dla wszystkich. Nie zgadzam się z argumentem, że 
platformy społecznościowe to prywatne firmy, dlatego nie powin-
ny ich dotyczyć regulacje zewnętrzne. Media tradycyjne to także 
często firmy prywatne, a jednak ich działalność jest regulowana 

przepisami. Media społecznościowe działają w przestrzeni pu-
blicznej, tworzą ogólnie dostępną, nowoczesną agorę, na której 
stale trwa komunikacja. To, że tą agorą zarządzają prywatne 
spółki, nie zmienia faktu, że jest ona wykorzystywana do celów 
publicznych, i to masowo. Wobec tego sposób funkcjonowania 
na niej powinien być jasno określony. Wydaje się, że w Europie 
najlepsze byłoby wprowadzenie regulacji unijnych, oczywiście po 
konsultacjach z przedstawicielami państw, najlepiej także z ich 
obywatelami oraz z samymi platformami.

PIOTR CZERSKI,
twórca multimedialny

Bardzo ciekawa i niejednoznaczna kwestia. Kiedy dowiedzia-
łem się, że Trump został zablokowany na Twitterze, poczułem 
odruchową satysfakcję, jak zapewne większość osób o poglą-
dach lewicowych czy liberalnych. Refleksja, że mamy do czynie-
nia z niebezpiecznym precedensem, przyszła później. Można ten 
gest odczytywać jako spóźnioną, ale konieczną reakcję na łama-
nie podstawowych zasad demokratycznej debaty – ale pozostaje 
też faktem, że demokratycznie wybrana głowa najważniejszego 
światowego mocarstwa została „anulowana” w najważniejszym 
politycznie medium przez prywatną firmę na podstawie anoni-
mowej decyzji. Czy jest to nowa jakość, czy tylko spektakularne 
potwierdzenie, że debata tocząca się w mediach społecznościo-
wych jest i zawsze była regulowana przez ich właścicieli w cał-
kowicie nieprzejrzysty i często niedostrzegalny z zewnątrz sposób, 
pozostaje pytaniem otwartym.
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KRAJ

Robert Walenciak
Jakub Dymek

Polska-USA. Jak wyglądają te re-
lacje? Zanim zaczniemy je opisywać 
i oceniać, musimy mieć świado-
mość, że mieszczą się one w dwóch 
przestrzeniach. Pierwsza – to opo-
wieść polityków PiS o tych stosun-
kach. Ich propaganda i iluzje. Druga 
– to stan faktyczny.

Proste? No nie. Bo te dwa świa-
ty są powiązane i nie byłoby miliar-
dowych kontraktów, np. zbrojenio-
wych, gdyby nie kalkulacje obozu 
rządzącego.

Zacznijmy więc od nich.

Po co PiS Ameryka?

Na tak postawione pytanie odpo-
wiedzieć można krótko: po to, żeby 
rządziła światem. Lub też inaczej – po 
to, żeby Donald Trump nim rządził, 
z PiS u boku.

Żeby tę fascynację zrozumieć, 
trzeba przeglądać prawicowe pisma, 
których Trump był regularnym boha-
terem. Symbolizował on wszystko, 
czego Ameryce, Polsce i światu ży-
czyli pisowcy. Był największym upo-
korzeniem dla elit, kimś, kto w poje-
dynkę zmieniał konwencje rządzące 
światową polityką. Kto prezentował 
siłę. Nic dziwnego, że polska pra-
wica chciała właśnie z nim związać  
swoją przyszłość.

Oczywiście nigdy nie była to rela-
cja równego z równym. Jeden part-
ner jest tu silniejszy, drugi ustawia 
się w roli klienta. Donald Trump od 
początku kampanii w 2015 r. mówił, 
że za przyjaźń i ochronę USA trzeba 
będzie płacić – i Polska czasów PiS 
nadzwyczaj mocno wzięła te słowa 
do siebie.

Dlaczego PiS tak chętnie chciało 
płacić za przyjaźń i ochronę USA? 

Przede wszystkim wynikało to 
z wizji miejsca Polski w świecie, którą 
przyjęło PiS. Tłumaczył to Przemy-
sław Żurawski vel Grajewski, nadwor-
ny pisowski ekspert od spraw polityki 
zagranicznej. Jego zdaniem sytuację 
Polski determinuje agresywna polity-
ka Rosji. Żeby jej się przeciwstawić, 
nasz kraj nie może liczyć na struktu-
ry europejskie. „Unia Europejska jest 
wojskowo nicością, a politycznie – ja-
ko asymetryczna konfederacja pod 
przewodem Niemiec i słabnącej Fran-
cji – nie jest zdolna do samodzielnego 
(bez USA) wypracowania skutecznej 
polityki powstrzymywania Rosji”, 
argumentował.

W związku z tym Polska musi 
oprzeć się na Ameryce. Jak? Fak-
tycznie wygląda to tak, że chcemy 
przekonać do siebie Amerykanów 

poprzez miliardowe zakupy wojsko-
we i cywilne oraz przez usłużne dzia-
łania w polityce zagranicznej.

„Oparcie strategicznych relacji na 
Stanach Zjednoczonych jest kluczo-
we, a m.in. zakupy zbrojeniowe re-
alizowane u amerykańskich produ-
centów przypieczętowują ten sojusz 
i dają realne gwarancje. Amerykanie 
w Waszyngtonie widzą, że polskie 
obawy o agresywne działanie Rosji 
nie opierają się tylko na politycznych 
deklaracjach polskich polityków, ale 
na pieniądzach polskich podatni-
ków”, oceniał Żurawski vel Grajew-
ski. Stąd też nacisk Warszawy, by na 
terytorium Polski stacjonowało jak 
najwięcej żołnierzy amerykańskich. 

„Tak broniono Berlina Zachodniego 
w czasie zimnej wojny – tłumaczył. 
– Co innego strzelać do policji za-
chodnioberlińskiej, a co innego do 
Amerykanów”.

Innymi słowy, Polska dążyła do 
tego, by żołnierze amerykańscy – tak 
odbierano to np. w ambasadzie ame-
rykańskiej w Warszawie – odgrywali 
rolę żywych tarcz, zabezpieczających 
nas przed Rosją. Czy tylko przed Ro-
sją – o tym za chwilę.

Polska, by ściągnąć amerykań-
skich żołnierzy, gotowa była niemal 
na wszystko. Prezydent Duda pod-
czas wizyty w Białym Domu nagle 
wyskoczył z pomysłem, że zbuduje-
my amerykańską bazę i nazwiemy ją 
Fort Trump. Dyplomaci amerykańscy 
odebrali to jak najgorzej. „To wyraz 
lekceważenia prezydenta. Takie 
przekonanie, że złapie się on na bły-
skotkę, na pochlebstwo i podejmie 

decyzję. Proszę pana, amerykański 
prezydent podejmuje decyzje nie na 
podstawie pochlebstw, ale amery-
kańskich interesów”, przypominali.

Efektem tych zabiegów było pod-
pisanie 15 sierpnia 2020 r. umowy 
wojskowej. Zakłada ona utworzenie 
w Poznaniu Wysuniętego Dowódz-
twa V Korpusu Wojsk Lądowych 
USA, które będzie liczyć ok. 200 
oficerów, w tym jednego w randze 
generała. Porozumienie zakłada też 
zwiększenie liczebności wojsk ame-
rykańskich stacjonujących w Polsce 
do 5,5 tys. A także zbudowanie przez 
Polskę infrastruktury, która w przy-
padku zagrożenia będzie mogła przy-
jąć do 20 tys. żołnierzy USA.

Polska-USA 

KOSZTOWNY MIT
Donald Trump od początku mówił, że za przyjaźń i ochronę USA 

trzeba będzie płacić. No to płacimy

Pomysł Fort Trump dyplomaci amerykańscy odebrali 
jako wyraz lekceważenia prezydenta, który złapie się 
na pochlebstwo i podejmie decyzję.



918-24.01.2021 PRZEGLĄD

KRAJ

Zobowiązaliśmy się płacić za 
obecność amerykańskich żołnierzy, 
przygotować im bazy i je utrzymy-
wać, zgodziliśmy się też na wyłącze-
nie wobec nich polskiej jurysdykcji. 
Koszt wybudowania infrastruktury to 
1-2 mld dol. A koszt stacjonowania 
żołnierzy to ok. 50 mln dol. rocznie. 

Pieniądze polskich podatników 
służyły też PiS do budowania w USA 
własnego lobby. Tę logikę tłumaczył 
w TVN 24 Witold Waszczykowski: 
„Będziemy kupować gaz od kor-
poracji amerykańskich. Będziemy 
kupować nowoczesne uzbrojenie 
amerykańskie, również od korpora-
cji amerykańskich. I każdemu ame-
rykańskiemu prezydentowi będzie 
zależało na tym, żeby te korporacje 
zyskiwały na tej polsko-amerykań-
skiej współpracy”.

Te same słowa padły też z ust Żu-
rawskiego vel Grajewskiego. Że ame-
rykański gaz, via Świnoujście, będzie 
dystrybuowany siecią gazociągów 
po całym Trójmorzu. „Dla amerykań-
skiego sektora gazowego to świetny 
biznes, ale skoro uderza on w intere-
sy rosyjskie, wymaga osłony wojsko-
wej, zwiększa więc amerykańską wolę 
jej udzielenia. (…) Czyni to z ame-
rykańskiej branży energetycznej, 

zbrojeniowej i z kręgów wojskowych 
sojuszników Polski”.

Pisowski spec od Ameryki doda-
wał, że w ten sposób Polska uzyska 
„amerykański parasol” oraz „paliwo 
polityczne dla własnej polityki regio-
nalnej”. Stąd też brała się żenująca 
usłużność dyplomacji PiS wobec 
USA, czego symbolem było zor-
ganizowanie w Warszawie Szczytu 
Bliskowschodniego.

Dodajmy do tego jeszcze jeden 
element: poparcie Ameryki było 
też rozumiane jako poparcie dla 
PiS. Jako źródło jego legitymizacji. 
Zjednoczona Prawica, cokolwiek by 
o sobie mówiła, źle znosi izolację 
w Unii Europejskiej i uszczypliwe 
uwagi. Trump był więc dla niej jak 
wódz światowej rewolucji. Chętnie 
więc manifestowano pokrewień-
stwo ideologiczne z amerykańskim 
prezydentem. I mocno mu kibicowa-
no w wyborach. Prawicowi politycy 
jeszcze długo po 4 listopada wierzyli, 
że Trump odwróci wynik wyborczy. 

Kupiec numer dwa

Co na te zabiegi Ameryka? Dyplo-
maci amerykańscy doskonale zdawa-
li sobie sprawę z zamierzeń PiS. Ich 

rolą było więc temperowanie co 
poniektórych pomysłów i pilno-
wanie, by działania były zgodne 
z interesami amerykańskich firm. 
Symptomatyczna była tu reak-
cja amerykańskiej dyplomacji 
w pierwszych latach rządów PiS, 
gdy strona polska proponowała 
zawarcie odrębnego porozumie-
nia o udzieleniu wzajemnej po-
mocy na wypadek agresji. Wtedy 
Polacy usłyszeli: „Nie kompro-
mitujcie się, mamy NATO, nie 
pójdziemy dalej niż w przypadku 
innych sojuszników”. Dyploma-
ta, który nam o tych rozmowach 
opowiadał, dodał do nich swój 
komentarz: „To był jasny komu-
nikat – że nie miraż specjalnych 
relacji z Waszyngtonem, a dobrze 
funkcjonujące NATO jest gwaran-
tem bezpieczeństwa Polski”.

Inny polski dyplomata opo-
wiadał nam z kolei o rozmowie 
z Amerykanami, która toczyła 
się w cieniu słów Witolda Wasz-
czykowskiego, że miliardy, które 
inwestujemy w amerykańskie 
technologie i surowce, wiążą 
Amerykę: „Dano nam do zro-

zumienia, że oni mają instrumenty, 
żeby nie być związanymi. To wielkie 
mocarstwo, które potrafi sobie radzić 
w podobnych sytuacjach”.

Rzeczywistość była więc taka, że 
warunki – zarówno pobytu wojsk 
USA w Polsce, jak i zakupów uzbroje-
nia – określali Amerykanie. Bo oczy-
wiście, polskie propozycje były i są 
dla Ameryki korzystne. Ale chodziło 
o to, żeby je skonsumować, nie za-
ciągając zbyt wielkich zobowiązań.

Przykładem gry, którą prowadzi-
ła Ameryka, może być sprawa po-
bytu niewielkich grup wojsk USA 
w Polsce. Warszawa była tu raczej 
narzędziem. Dla Waszyngtonu był 
to przede wszystkim element gry 
z Rosją. A także z Niemcami, zresztą  
już nieaktualny.

A zakupy amerykańskiego uzbro-
jenia? W tym przypadku nikt Pola-
ków nie hamował – więc ich skala 
pobiła wszelkie rekordy. Media od 
niedawna cytują raport amerykań-
skiej agencji eksportu uzbrojenia 
DSCA. Według przekazanych przez 
nią danych Polska w roku finanso-
wym 2020 była drugim na świecie 
kupcem amerykańskiego uzbroje-
nia. Pierwszy był Tajwan, potem 
Polska, a za nami m.in. Zjednoczone 

Andrzej Duda zapominał, że amerykański prezydent podejmuje 
decyzje wyłącznie na podstawie amerykańskich interesów.
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Emiraty Arabskie, Indie, Korea Po-
łudniowa, Japonia i Arabia Sau-
dyjska. Polska złożyła zamówienia 
o wartości przeszło 4,7 mld dol. Jak 
podlicza Marek Świerczyński w „Po-
lityce”, w ostatnich pięciu latach ku-
piliśmy w USA sprzęt za ok. 11 mld 
dol. i jest to równowartość rocznego 
budżetu MON.

Dodajmy, że sumy te nie obej-
mują wielu innych kontraktów. Na 
przykład zakupu tzw. samolotów VIP 
– trzech boeingów za 523 mln dol. 
oraz dwóch gulfstreamów (latał nimi 
marszałek Kuchciński do Rzeszowa) 
za 440 mln zł. A także śmigłowców 
Black Hawk produkowanych w PZL 
Mielec – kontrakt na 680 mln zł. Przy 
czym wydatki te nie uwzględniają 
kosztów przystosowania amerykań-
skiego sprzętu do polskich warun-
ków oraz jego bieżącej eksploatacji, 
co pochłonie krocie.

Na co te miliardy dolarów Polska 
wydała? 

31 stycznia 2020 r. w Dęblinie zo-
stała podpisana umowa na zakup 
32 wielozadaniowych samolotów 
F-35A. Samoloty te będą nas koszto-
wać 4,6 mld dol. W tej cenie oprócz 
samolotów Polska otrzyma pro-
gram szkolenia, system logistyczny, 
symulatory i części zamienne. Ale 
dodatkowo będzie musiała zapłacić 
za uzbrojenie i przygotowanie baz. 
Pierwsze samoloty otrzymamy naj-
wcześniej w roku 2026.

Inne wielkie kontrakty to system 
antyrakietowy średniego zasięgu. Bu-
dowany będzie na bazie rakiet 
Patriot, w pierwszym etapie 
mamy otrzymać dwie baterie 
(ale żeby skutecznie działać, 
system musi mieć ich osiem 
plus być chroniony antyrakietowym 
systemem bliskiego zasięgu Na-
rew). Kosztować to będzie dziesiątki 
miliardów złotych. A sam pierwszy 
etap programu Wisła – 4,7 mld dol.  
Na szczęście system Narew ma być 
budowany w polskich fabrykach.

Oprócz tych wielkich kontraktów 
jest cała masa średnich i mniejszych, 
wiążących Polskę z amerykańskim 
przemysłem obronnym.

Gaz, gazoport, atom

Miliardy Polska płaci i będzie 
płacić także za amerykański gaz. 
„W ostatnim okresie Polska podpisa-
ła zobowiązania 25 mld dol. nowych 

kontraktów wobec firm amerykań-
skich do nabycia ponad 6 mld m3 
amerykańskiego skroplonego gazu 
ziemnego LNG. Obecnie nasze kraje 
również podpisują kolejną umowę 
dotyczącą dodatkowych 2 mld m3  
gazu za ok. 8 mld dol.”, mówił 
w roku 2019 Donald Trump podczas 
konferencji prasowej po spotka-
niu w Białym Domu z prezydentem  
Andrzejem Dudą.

Te umowy zmierzają do tego, by 
– po rozbudowie gazoportu i zwięk-
szeniu jego możliwości regazyfikacji 
z 5 mld m3  do 7,5 mld m3  rocz-
nie – gaz z USA i z Kataru zapew-
niał przynajmniej połowę polskiego 
zapotrzebowania. Co, zakładając 
budowę pływającego terminalu re-
gazyfikacyjnego w Zatoce Puckiej, 
uruchomienie Baltic Pipe i utrzyma-
nie poziomu wydobycia krajowego, 
umożliwiłoby rezygnację z gazu rosyj-
skiego czy też raczej bardzo mocne  
ograniczenie jego importu.

Z jakich powodów? Przecież nie 
ekonomicznych. Politycy PiS wpraw-
dzie mówią, że skroplony gaz jest 
tańszy od rosyjskiego i to o 20%, 
ale jakoś nie potrafią wytłumaczyć, 
dlaczego w takim razie Niemcy tak 
uparcie realizują program budowy 
gazociągu Nord Stream II, zamiast 
budować gazoporty.

Dorzućmy do tego jeszcze jeden 
wielki kontrakt, który wisi w powie-
trzu – na budowę elektrowni atomo-
wej. PiS bije właśnie rekordy PO, jeśli 
chodzi o „przygotowania” do budowy  

takiej elektrowni. Na razie mamy za-
rząd i pensje, które pobierają jego 
członkowie (dotychczasowe koszty 
funkcjonowania spółki PGE EJ1 wy-
niosły już ponad 400 mln zł), a nie ma 
nawet lokalizacji przyszłej elektrowni. 
Ale przymiarki trwają i w najbliższych 
latach decyzja o polskim atomie zo-
stanie podjęta. Polsko-amerykańska 
umowa jądrowa z 19 października 
2020 r. wyraźnie mówi, że w cią-
gu 18 miesięcy ma być w tej spra-
wie opracowany stosowny raport  
i podjęte decyzje.

Elektrownia, jak oceniają fachow-
cy, kosztować będzie ok. 70 mld zł. 
Jeżeli wybierzemy inwestora ame-
rykańskiego, a wszystko do tego 

zmierza, to lwia część tej sumy trafi 
za ocean.

Inwestycje i handel – do góry

Z jednej strony płacimy więc ame-
rykańskim firmom miliardy, nie tar-
gując się i świadomie przepłacając, 
z drugiej… Obrót towarów pomiędzy 
Polską a USA urósł z 9,3 mld dol.  
w 2015 r. do 14,4 mld dol. w roku 
2019. Oznacza to wzrost o ponad 
50% w ciągu pięciu lat, które (nie-
co zaokrąglając) przypadają na ka-
dencję PiS w Polsce i republikanów 
w Stanach. Jeszcze szybciej rósł eks-
port polskich usług do Ameryki. Naj-
nowszy raport KPMG i Amerykań-
skiej Izby Handlowej w Polsce mówi 
o prawie dwukrotnym wzroście ich 
wartości – z 2,6 do 4,9 mld dol. 
w latach 2015-2018. Wszystko to 
jest istotne w kontekście upadku 
umowy o wolnym handlu UE-USA, 
zwanej TTIP. Kilka lat temu Trump 
był jej przeciwnikiem, administracja 
Obamy oraz rządy Tuska i Kopacz 
w Polsce bardzo jej sprzyjały. Oka-
zało się, że choć odrzucenie umowy 
miało zaszkodzić handlowi i sprze-
daży usług między dwoma blokami 
gospodarczymi, trend w Polsce był  
dokładnie odwrotny.

Trzeba jednak oddać głos tak-
że krytykom, którzy powiedzą, że 
eksportujemy do USA sporo taniej 
pracy zdalnej – nasi informatycy, 
prawniczki i audytorki, księgowi, 
specjaliści od zarządzania są tańsi. 

Centralom wielkich amerykańskich 
firm opłaca się kupować ich pracę 
na naszym rynku (liczy się też to, 
że Polska ma w USA opinię kraju 
bezpiecznego i sprzyjającego Ame-
ryce) i stąd spory wzrost w obrocie 
i nasz pozytywny bilans w wymia-
nie usług z USA.

Owszem, można się kłócić o to, czy 
inwestycje amerykańskie w Polsce 
naprawdę wspierają innowacyjność 
i rozwój technologii – ale faktem jest, 
że te inwestycje rosną. W 2018 r. kapi-
tał amerykański w polskiej gospodar-
ce wynosił 24 mld dol., o 70% więcej 
niż w roku 2010.

Wśród największych i rozwijają-
cych się w Polsce w ostatnich latach 

W roku finansowym 2020 Polska była drugim na świecie kupcem 
amerykańskiego uzbrojenia. Przed ZEA, Japonią i Arabią Saudyjską.
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firm są właściciele i TVN (grupa 
Discovery), i Żabki (fundusz CVC), 
i UTC, giganta produkcji przemysło-
wej. Przykład Amazona – potentata 
detalicznego handlu internetowe-
go i jednej z największych dziś firm 
świata – dobrze pokazuje jednak pro-
blem z oceną tych trendów. Z jednej 
strony Amazon to wysoko rozwinię-
te usługi informatyczne, automa-
tyzacja i logistyka na najwyższym 
poziomie. Z drugiej – jest oskarżany 
o praktyki monopolistyczne, wyzysk 
i nakręcanie popytu na tanią pracę 
– podkreślają krytycy. A w 2018 r. 
Amazon był już największym ame-
rykańskim pracodawcą w Polsce – 
przed McDonald’s, IBM i bankami 
zza oceanu. 

W latach 2017-2018 pobiliśmy 
jednak dwa rekordy w handlu – wy-
sokości obrotu i historycznie niskie-
go deficytu handlowego. W 2017 r. 
deficyt Polski do USA w handlu wy-
nosił 318 mln zł, a nasz eksport do 
Ameryki konsekwentnie rósł. Rok 
później ambasador Georgette Mos-
bacher mogła świętować na Twitte-
rze najlepszy rok w handlu między 
oboma krajami. A prezydent Andrzej 
Duda fetował to na polsko-amery-
kańskim szczycie gospodarczym. 
„Firmy, które raz zainwestowały 
w Polsce, niemal zawsze rozszerzają 

swoją działalność i inwestują wy-
pracowane zyski. Dziękuję!”, mówił 
zgromadzonym na sali szefom ame-
rykańskich firm. 

Polityka cyfrowa. 
Bezradni i bezzębni

Słabość Polski w dwustronnych 
relacjach z USA i Trumpem było 
widać przede wszystkim w sektorze 
cyfrowym. Wobec potęgi i politycz-
nego wpływu wielkich firm techno-
logicznych i ich zdolności do omi-
jania krajowego prawa Polska była  
zupełnie bezzębna. 

PiS długo flirtowało z pomysłem 
wprowadzenia podatku cyfrowego, 
do czego zachęca Komisja Europej-
ska. Chodzi o jednolitą daninę – kilka 
procent od przychodu osiągniętego 
w danym kraju – dla odpowiednio 
dużych firm z sektora usług inter-
netowych. Podatek jest potrzebny 
w takim kształcie, bo nie wiadomo, 
jak zmusić międzynarodowe koncer-
ny w rodzaju Facebooka czy Google, 
by rozliczały się tam, gdzie generują 
przychody, a nie np. w Irlandii, gdzie 
im wygodniej. Polska z tych zapo-
wiedzi wycofała się jednak słowami 
nie przedstawicieli naszego rządu, 
ale amerykańskiego wiceprezyden-
ta Mike’a Pence’a. Gdy ten odwiedził 

Polskę we wrześniu 2019 r., po-
dziękował nam za rezygnację z po-
datku – choć niczego takiego rząd  
nie obiecał! 

Amerykanie w oczywisty sposób 
zabezpieczyli swoje interesy. Poda-
tek cyfrowy nie przyniósłby przecież 
olbrzymich wpływów do budżetu, 
przynajmniej nie natychmiast – mo-
wa o maksimum 1 mld zł rocznie na 
początek. Ale to amerykańskie firmy 
zrzuciłyby się na niego w najwięk-
szym stopniu. Od wartego miliardy 
rynku cyfrowej reklamy w Polsce 
największe koncerny wciąż płacą po-
datki liczone w skromnych milionach. 
A niektóre z największych świato-
wych korporacji, jak Facebook, do 
niedawna płaciły zerowy CIT! Mocne 
weto, jakie postawił wtedy Warszawie 
Pence, jego tupnięcie nogą, poskut-
kowało jednak tym, że do dziś nikt do 
pomysłu nawet nie wraca. Choć teraz 
– gdy na pandemii najwięcej zarabia-
ją właśnie platformy cyfrowe, a każ-
dy miliard na ochronę zdrowia jest 
na wagę złota – naprawdę widać, do 
czego mógłby rzeczywiście przydać 
się ten „skromny” podatek. 

Georgette Mosbacher  
i republika bananowa

Sprawa podatku cyfrowego to nie-
jedyna okazja, przy której polski rząd 
wycofał się z możliwości bardziej zde-
cydowanej polityki wobec technolo-
gicznych gigantów. W październiku 
2018 r. ambasador Mosbacher na-
pisała do ministra infrastruktury list, 
który szybko ujawnił dziennik „Fakt”, 
w sprawie Ubera, aplikacji do przewo-
zów parataksówkowych. Amerykań-
ski Uber miał zostać poddany regu-
lacji, by jego kierowcy i samochody 
objęto takimi samymi wymogami jak 
zwyczajne taksówki. 

Mosbacher domagała się wprost, 
żeby nie wprowadzać jakichkolwiek 
przepisów, które mogą zagrozić inte-
resom amerykańskich firm w Polsce, 
i zasugerowała, że los Ubera może 
wpłynąć na zamrożenie przyszłych 
inwestycji w naszym kraju. „Potrak-
towała nas jak republikę bananową. 
Choć minister tłumaczył jej, że Uber 
działa w Polsce bezprawnie, była głu-
cha na argumenty”, cytował wtedy 
„Fakt” jednego z ministrów w Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów.

I tak też się stało. Ustawa była 
konsultowana, wracała do KPRM, 

Energia Georgette Mosbacher przyczyniła się do tego, 
że za jej kadencji zostały zniesione wizy dla Polaków.

FOT. WHITE HOUSE/SHEALAH CRAIGHEAD, PIOTR MOLĘCKI/EAST NEWS
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KRAJ

odkładano ją na półkę i ostatecznie 
weszła w życie jesienią 2020 r. Do-
słownie tak samo postąpiła ambasa-
da USA (także w tym samym czasie) 
w sprawie interesów koncernu far-
maceutycznego Roche w naszym 
kraju. W kwestii prowadzenia sa-
modzielnej polityki wobec wielkich 
korporacji i zyskiwania jakiejkolwiek 
suwerenności Polska była w ostat-
niej kadencji tylko klientem. I to 
bezzębnym. 

Sprawa Ubera czy koncernu Ro-
che to niejedyne momenty, kiedy 
Georgette Mosbacher interwenio-
wała u polskich władz, i robiła to 

skutecznie. Pierwsza interwencja, 
bardzo głośna, nastąpiła w listopa-
dzie 2018 r. Było to po emisji repor-
tażu „Polscy neonaziści” i po fali ata-
ków polityków PiS na realizujących 
go dziennikarzy. Georgette Mosba-
cher miała wówczas napomnieć sze-
fa rządu RP, że Stany Zjednoczone 
nie będą tolerować wypowiadanych 
publicznie przez polskich polityków 
krytycznych słów pod adresem 
dziennikarzy stacji TVN, którzy zreali-
zowali reportaż.

Georgette Mosbacher wzięła 
w obronę TVN także w roku 2020, 
podczas kampanii prezydenckiej, 
gdy stację zaatakowała TVP Jacka 
Kurskiego. „TVN jest częścią rodzi-
ny Discovery, amerykańskiej firmy 
notowanej na giełdzie papierów 
wartościowych w Nowym Jorku, 
której priorytetem jest przejrzystość, 
wolność słowa oraz niezależne i od-
powiedzialne dziennikarstwo. Su-
gestie, że jest inaczej, są fałszywe”, 
broniła stacji ambasador USA. Te 
słowa wywołały furię polskiej pra-
wicy. Posłowie Konfederacji zwołali 
konferencję w Sejmie, podczas któ-
rej zażądali uznania pani ambasador 
za persona non grata. Wymienili 
też jej dziewięć ingerencji w spra-
wy polskie, z których pięć dotyczyć 
miało stacji TVN.

Ambasador USA nie wahała się 
też wchodzić w polemiki z ważnymi 
politykami obozu rządzącego. Gdy 
Antoni Macierewicz napisał o poli-
tykach i sympatykach opozycji, że 
ich postawa to „obrona kłamstw 

TVN i agentury WSI, finansowanie 
prześladowców ks. Blachnickiego 
i kłamstwa smoleńskiego, wspiera-
nie interesów rosyjskich i niemiec-
kich, propaganda LGBT i pedofilii…”, 
Georgette Mosbacher natychmiast 
zatweetowała: „W mojej ocenie tego 
typu dzielące i nienawistne wypowie-
dzi są okropne i godne pożałowania. 
Każdy przyzwoity człowiek powinien 
odrzucić tego rodzaju retorykę!”.

Ale największe poruszenie wywo-
łała we wrześniu 2020 r., podpisując 
i rozpowszechniając list 50 ambasa-
dorów akredytowanych w Warsza-
wie w obronie społeczności LGBT. 

List, którego treść zamieściła w sie-
ci, skomentowała słowami: „Prawa 
człowieka to nie ideologia – są one 
uniwersalne”. A pytana przez dzien-
nikarzy, dlaczego to zrobiła, od-
powiedziała: „Stany Zjednoczone 
wierzą w równość wszystkich ludzi. 
W pełni rozumiem i szanuję fakt, że 
Polska jest krajem katolickim – nikt 
nie chce tego podważać. Niemniej 
musicie wiedzieć, że w kwestii LGBT 
jesteście po złej stronie historii. 
Używanie tego typu retoryki wobec 
mniejszości seksualnych jedynie 

wyobcowuje Polskę, przekładając się 
też na konkretne decyzje biznesowe”.

Dodała przy tym, że podobne 
zdanie mają i Donald Trump, i Joe 
Biden. „W tym jednym aspekcie 
obaj panowie oraz Partia Demokra-
tyczna i Republikańska są tego sa-
mego zdania. Warto wziąć to pod 
uwagę”, mówiła.

I jeszcze jedno. Energia Georgette 
Mosbacher na pewno przyczyniła się 
do tego, że za jej kadencji nastąpiła 
epokowa zmiana w stosunkach pol-
sko-amerykańskich. Zostały zniesio-
ne wizy dla Polaków. Ona sama sta-
wiała to sobie jako jedno z głównych 
zadań swojej kadencji. I bardzo szyb-
ko zostało ono zrealizowane.

•
Jak więc ocenić stosunki pol-

sko-amerykańskie w minionych 

latach? Jak rozdzielić to, co wyni-
kało z obopólnych interesów, od 
tego, co było polityczną grą? Inny-
mi słowy – co zostanie, a co zmieni  
nowy prezydent?

Na pewno zostanie więcej, niż 
nam się wydaje. Niezależnie bo-
wiem od tego, kto rządzi w Polsce, 
Ameryka ma nad Wisłą swoje stałe 
interesy. Plastycznie zresztą przed-
stawiał to w TVN 24 Witold Wasz-
czykowski: „Od 30 lat pracujemy 
z różnymi administracjami ame-
rykańskimi. Przypomnę, że Bush 
senior wyciągał nas z komunizmu, 
restrukturyzował nasze długi, to był 
republikański prezydent. Demokra-
tyczny prezydent Clinton przyłą-
czał nas do NATO. Następnie Bush 
junior, znowu republikański prezy-
dent, budował u nas tarczę antyra-
kietową. Demokratyczny prezydent 
Obama (...) decydował wraz z NATO 
o rozmieszczeniu wojsk. Obecny 
prezydent republikański rozszerzał 
tę współpracę”.

Cóż więc może się zmienić? I nie-
wiele, i dużo. Po pierwsze, Amery-
kanie chcą w Polsce zarabiać, i będą 
robić wszystko, by zarabiać dobrze. 
Po drugie, przyzwyczaili się już do 
roli nadzorcy i łatwo z niej nie wyjdą. 
Może następca pani Mosbacher bę-
dzie delikatniejszy w swoich działa-
niach, ale to forma może się zmienić, 
a nie treść. 

A po trzecie… Jak martwił się 
w wywiadzie dla „Dziennika Gazety 
Prawnej” Krzysztof Szczerski, „w rela-
cjach z Ameryką mogą wrócić tema-
ty ideologiczne”. A wrócą na pewno. 
Z tym większą siłą, że Biden zakoń-
czy Trumpowe spory Ameryki z Unią 
Europejską. I będzie robił wszystko, 
by odbudować jedność Zachodu, 
i by Zachód mówił jednym głosem. 
Wtedy ci, którzy mówią inaczej – Pol-
ska, Węgry – mogą znaleźć się na 
cenzurowanym. Bo będą jak czło-
wiek bizon w siedzibie amerykań-
skiego Kongresu. Ale to już temat na 
inną analizę.

Robert Walenciak
Jakub Dymek

r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl
j.dymek@tygodnikprzeglad.pl, 

Dymek.substack.com 

Wiceprezydent Mike Pence podziękował nam za rezygnację 
z podatku cyfrowego, choć niczego takiego rząd nie obiecał.

Eksportujemy do USA sporo taniej pracy zdalnej 
– nasi informatycy, prawniczki i audytorki, księgowi, 
specjaliści od zarządzania są tańsi.
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FELIETON

Jan WidackiZ Galicji

Na szczęście przypadek Trumpa był tylko „wypad-
kiem przy pracy” amerykańskiej demokracji, a nie 
początkiem stałej tendencji. Amerykańska demo-

kracja okazała się silna. Tak silna, że nawet Trump nie 
potrafił jej zniszczyć. Siła amerykańskiej demokracji tkwi 
zarówno w instytucjach państwa, jak i przede wszystkim 
w przywiązaniu amerykańskiego społeczeństwa do demo-
kracji i demokratycznego państwa prawa. Połowa obywa-
teli amerykańskich, zwłaszcza ta mniej wykształcona, była 
gotowa głosować na Trumpa. Nie rozumiała, że niszczy 
on demokrację, do której przywykli, którą uważali za coś 
naturalnego. 

On demokrację amerykańską niszczył umiejętnie. Oka-
zywał lekceważenie dla prawa i ukształtowanego przez lata 
politycznego obyczaju. Ale zawsze uzasadniał to dobrem 
Ameryki. Pokazywał się tej mniej w polityce biegłej części 
Amerykanów jako silny człowiek. Silny i bezkompromiso-
wy, przekazując równocześnie, że taki jest właśnie Ame-
ryce potrzebny. Bo tylko on 
potrafi „Amerykę uczynić znów 
wielką”. Znów? A co, przestała 
być wielką? Kiedy? Przypusz-
czam, że większość zwolenni-
ków Trumpa nie bardzo potrafiłaby wyjaśnić, co to konkret-
nie znaczy. Gdyby dopytywać ich o to, pewnie okazałoby 
się, że różne grupy elektoratu Trumpa rozumieją przez to 
hasło coś innego, nieraz rzeczy wzajemnie sprzeczne. Ale 
Trump, demagog, mistrz demagogii i guru także demago-
gów z Europy Środkowej, nie próbował nawet tego hasła 
tłumaczyć, bo dobrze wiedział, że mógłby w ten sposób 
podzielić, a nawet skłócić swoich zwolenników.

Uczynić Amerykę znów wielką! Wystarczy! Kto by te-
go nie chciał? Kto mógłby być przeciw? W praktyce „to 
czynienie Ameryki wielką” polegało na aroganckiej, nie-
spójnej, chaotycznej polityce zagranicznej. Nieudanych 
próbach zaprzyjaźnienia się z Kimem, na wojnie gospo-
darczej z Chinami, wycofaniu USA z WHO, straszeniu wy-
stąpieniem z NATO, traktowaniu UE raz jako sojusznika, 
innym razem jako wroga, na równi z Chinami. W polityce 
wewnętrznej na lekceważeniu zasad państwa prawa pod 
hasłem lekceważenia waszyngtońskich elit. To wszystko 
słabiej wykształceni Amerykanie, ludzie niezajmujący się 
na co dzień polityką, mogli jeszcze uważać za przejaw siły 
i zdecydowania silnego człowieka, który uczyni Amerykę 
wielką znowu.

Ale Amerykanie, od przedstawiciela waszyngtońskiej 
elity po ostatniego farmera z Montany, są przywiązani 
do demokracji. Jak długo Trump skutecznie niszczył 
demokrację, mówiąc, że przeciwnie, ją wzmacnia, że 
właśnie czyni Amerykę znów wielką, mógł mamić swoich 

zwolenników. Gdy po przegranych wyborach krzyczał, że 
zostały one sfałszowane, dla jego zwolenników też była 
to obrona demokracji. Kwestionując wynik wyborów, za-
rzucając przeciwnikom wyborcze fałszerstwa, domagał 
się przecież uznania woli wyborców, uszanowania ich 
demokratycznego wyboru. 

Na Trumpa głosowała prawie połowa Amerykanów. 
Ale na jego wezwanie, z jego podjudzenia, na Kapitol 
w dniu oficjalnego ogłoszenia wyników wyborów ruszyło 
zaledwie kilka tysięcy fanatyków.

Wdarcie się tej fanatycznej tłuszczy do siedziby Kongre-
su Stanów Zjednoczonych, demolowanie jej, to dla Ame-
rykanów, także dla większości zwolenników Trumpa, było 
już za dużo. Przy całej sympatii dla swojego prezydenta, 
któremu dotąd bezgranicznie wierzono, nie dało się tego 
zrozumieć jako aktu umacniania demokracji. Dla wielu spo-
śród tych, którzy na Trumpa głosowali, którzy wierzyli, że 
swoimi kabotyńskimi gestami, swoją arogancką, nieprze-

widywalną polityką przy-
wraca Ameryce wielkość, 
dopiero w tym momencie 
stało się jasne, że zamach 
na świątynię i symbol 

amerykańskiej demokracji, jaką jest Kapitol, nie służy Ame-
ryce, nie czyni jej wielką, ale przeciwnie – upokarza demo-
krację. Tego było za wiele nawet dla wielu członków Partii 
Republikańskiej. Od tego momentu nawet ci, którzy z par-
tyjnej solidarności udawali, że nie widzą, co Trump wyrabia 
z Ameryką i demokracją, nie mogli już nawet udawać. 

Donald Trump, 45. prezydent Stanów Zjednoczonych, 
odchodzi w niesławie. Na tydzień przed końcem kadencji 
Izba Reprezentantów przegłosowała dla niego impeach-
ment za „podżeganie do rebelii”.

Przed następcą Trumpa, Joem Bidenem, staje ważne 
zadanie. Musi, razem z milionami Amerykanów, „uczynić 
Amerykę znów wielką”. Taką, jaka była przed Trumpem.

Nie wiem, jaką naukę wyciągną z tego demagodzy de-
wastujący demokrację w Europie Środkowej. Sieroty po 
Trumpie. Obawiam, że choć niektórzy z nich zapewniają, 
że cały czas się uczą, żadnej nauki nie wyciągną. Odejście 
Trumpa, w dodatku odejście w niesławie, w sytuacji, gdy 
polski prezydent i polski rząd do końca jawnie na niego 
stawiali, a to, co Kongres USA uznał za „rebelię”, nazywa-
li wewnętrzną sprawą Ameryki, stawia Polskę w bardzo 
trudnej sytuacji. Polityka zagraniczna PiS doprowadziła do 
konfliktu z Unią Europejską, ochłodziła stosunki ze wszyst-
kimi sąsiadami, stosunki z Rosją uczyniła najgorszymi 
w całym okresie po 1989 r., stawiała tylko na Trumpa i Or-
bána. Teraz został nam już tylko Orbán. A i on ich wykiwa, 
gdy tylko będzie w tym widział swój interes.

Make America great again!

Poprzednie felietony na www.tygodnikprzeglad.pl

Joe Biden, razem z milionami Amerykanów, 
musi „uczynić Amerykę znów wielką”.
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ZAGRANICA

Jakub Dymek

Joe Biden stał już w tym miejscu. 
20 stycznia 2009 r., dokładnie 12 lat 
wcześniej, dzielił wzniesione pod 
Kapitolem podium z Barackiem Oba-
mą podczas jego inauguracji. To był 
podniosły i niezwykle radosny dzień 
– ceremonię otwierającą kadencję 
pierwszego afroamerykańskiego pre-
zydenta oglądano na całym świecie 
jak finał olimpiady albo lądowanie na 
Księżycu. Joe Biden, już wtedy we-
teran demokratycznej polityki, także 
złożył wtedy przysięgę i wprowadził 
się do oficjalnej rezydencji wiceprezy-
denta Naval Observatory. Nic w pla-
nach ani Partii Demokratycznej, ani 
pewnie samego Bidena nie wskazy-
wało wtedy, że raz jeszcze przyjdzie 
mu stawić się pod Kapitolem w stycz-
niowe południe. Tym razem, by objąć 
urząd szefa państwa.

Kontrast między tymi dwoma 
wydarzeniami jest jednak olbrzymi. 
Inauguracja w roku 2009 była świę-
tem i fetą, inauguracja 2021 przebie-
ga w cieniu ograniczeń i specjalnych 
rygorów – ze względu na pandemię 
i zagrożenie przemocą oraz rozru-
chami. W cieniu Kapitolu, który dwa 
tygodnie wcześniej zdewastowano 
i w którym chwilę później poddano 
procedurze impeachmentu odcho-
dzącego w niesławie prezydenta. 
Wówczas, w 2009 r., słowem klu-
czem kampanii i całej prezydentury 
Baracka Obamy była nadzieja – że 
nadchodząca epoka będzie lepsza, 
Ameryka skończy demoralizujące 
wojny na Bliskim Wschodzie, kryzys 
gospodarczy zostanie zdławiony, 
a nowe technologie przyniosą szanse 
rozwoju gospodarki, edukacji i debaty 
publicznej. Teraz jest nim teoretycz-
nie pojednanie i odbudowa po epoce 
głębokich podziałów i pandemicznej 
katastrofy. Uczciwość wymaga jednak 

powiedzieć, że naprawdę dominuje 
strach, niepewność, niesmak i po-
czucie chaosu. Z nadziei zostało tylko 
pragnienie, by nie było gorzej. 

Joe Biden, 46. prezydent Stanów 
Zjednoczonych Ameryki, jest bardzo 
mało inspirującym przywódcą na bar-
dzo trudne czasy. Nie wiadomo jed-
nak, czy to źle, czy dobrze. 

Żołnierz, lojalny oficer, weteran

Biden urodził się w miasteczku 
Scranton w stanie Pensylwania – tym 
samym, który dał mu zwycięstwo 
w walce o prezydenturę w ubiegło-
rocznej kampanii. Senatorem został 
w 1972 r. w sąsiednim stanie Delaware 
w wieku zaledwie 29 lat. To rozpoczęło 
zarówno karierę polityczną przyszłego 
prezydenta, jak i pół wieku bicia róż-
nych rekordów w polityce – w wielu 
dziedzinach był na przemian to naj-
młodszy, to najstarszy, to udawało mu 

się osiągnąć coś jako pierwszej oso-
bie z jego stanu, to z kolei zdobywał 
tytuł najdłużej sprawującego urząd 
senatora albo pierwszego katolika na 
jakimś stanowisku. I tak dalej. Teraz 
zresztą będzie rekordzistą przynaj-
mniej w dwóch kategoriach. Zdobył 
najwięcej głosów w historii kampanii 
prezydenckich i został też najstarszym 
prezydentem w momencie objęcia 
urzędu. 78-latek Biden w pierwszym 
dniu swojej kadencji będzie star-
szy niż drugi po nim w tej kategorii, 
Ronald Reagan był po zakończeniu 
dwóch. Polityczne doświadczenie 
Bidena to w największym skrócie 
36 lat nieprzerwanej pracy w Senacie, 
pięć kampanii prezydenckich, w tym 
dwie u boku Obamy, i osiem lat 
w Białym Domu jako wiceprezydent. 
I w tej kategorii to wynik porówny-
walny z osiągnięciami zaledwie kilku 
prezydentów w całej historii USA. 

Przez ostatnie trzy dekady Biden 
funkcjonował w polityce przede 

wszystkim jako wierny żołnierz swo-
jej partii i lojalny oficer prezydenta. 
Większość osób zna go nie z indywi-
dualnych szarż, ale ze zdyscyplinowa-
nej służby w ramach większej całości. 
Z tego też powodu z Bidenem kojarzą 
się najbardziej spektakularne czy do-
tkliwe porażki Partii Demokratycznej – 
Obama czy Clinton mają już przywilej 
bycia na emeryturze, Bidena krytycy 
wciąż gryzą po kostkach za błędy 
sprzed kilkudziesięciu lat. Także te, 
które w swoim czasie wydawały się 
doskonałymi ruchami. 

Przykład? Biden był pomysłodaw-
cą i zwolennikiem ustawy o przemocy 
wobec kobiet z 1994 r. Problem pole-
ga na tym, że ustawa weszła w życie 
w ramach niesławnej już dziś reformy 
prawa karnego. A ta jest dziś krytyko-
wana za skutki dla Afroamerykanów 
i ubogich, którzy wskutek zaostrzenia 
prawa masowo trafiają do więzień. 
Dziś odcinanie się od tego prawa 
i przepraszanie za jego tragiczne skut-
ki to wręcz rytuał demokratów. Pech 
Bidena polega na tym, że jako chary-
zmatyczny senator na początku lat 90. 
był twarzą tych zmian i wgniatał swo-
imi przemowami w ziemię przeciwni-
ków ustawy. Wówczas – w co znając 
dzisiejszego Bidena aż trudno uwie-
rzyć – był on dynamicznym i błysko-
tliwym politykiem, jedną z gwiazd 
Senatu. To także Biden udzielił popar-
cia w imieniu partii demokratycznej 
dla wojny George’a Busha z Irakiem, 
z czego później się wycofał.

Jako wiceprezydent u Obamy nie 
musiał osobiście firmować kontro-
wersyjnych decyzji, ale i wtedy też 
był lojalnym człowiekiem swojego 
szefa. Nie wyłamywał się z główne-
go nurtu partii i nie wysuwał radykal-
nych czy porywających pomysłów. 
Przeciwnie, dał się zapamiętać jako 
zwolennik politycznego kompromisu, 
a osobiście także przyjaciel wielu po-
lityków prawicy. 

Nawet, gdy opuszczał rezydencję 
wiceprezydenta w 2017 r., po brutal-
nej wojnie, jaką z demokratami sto-
czył Trump, Biden osobiście czarował 
Mike’a Pence’a – swojego następcę 

W Ameryce dominuje strach, niepewność, niesmak i poczucie 
chaosu. Z nadziei zostało tylko pragnienie, by nie było gorzej.

Prezydent na czas chaosu
Szukający kompromisu Biden może być dla Ameryki ratunkiem
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– i jego małżonkę. „Naprawdę spodo-
ba się wam tu basen, sami zobaczy-
cie” – miał witać ich w nowym domu.

Doświadczenie i tragedia

Przy całej krytyce Bidena jako zmę-
czonego życiem emeryta trzeba pa-
miętać, że przeżył więcej niż niejedna 
osoba. W 1972 r., wkrótce po tym, jak 
młody Biden objął mandat senatora 
w Delaware, jego małżonka i roczna 
córeczka zginęły w wypadku samo-
chodowym. Dwaj synowie z tego 
małżeństwa, Beau i Hunter, przeżyli 
wypadek, ale wymagali długotrwałej 
hospitalizacji. Dorosły Beau zmarł po 
długich zmaganiach z nowotworem 
mózgu w 2015 r. Hunter zaś – ostatnie 
żyjące dziecko z pierwszego małżeń-
stwa Bidena – cierpi z powodu uza-
leżnienia od alkoholu i narkotyków. 
Wiele skandali dotyczących jego życia 
osobistego i interesów z ukraińskim 
Burisma Holdings rzuciło się cieniem 
także na kampanię Bidena w 2020 r. 
Choć, prawdę mówiąc, dzięki przy-
chylnej postawie mediów osobista 
tragedia rodziny Bidenów i interesy 
Huntera nie zaszkodziły mu aż tak, jak 
chciałby tego Trump.

Doświadczenie życiowe Bide-
na – w każdym sensie, osobistym 
i politycznym – ma oczywiście wa-
dy i zalety. W czasie pełnym napięć 

i głębokich podziałów ktoś nieskłon-
ny do emocjonalnego, głębokiego 
wchodzenia w wojny kulturowe na-
szych czasów i raczej zawsze szuka-
jący kompromisu z przeciwnikiem, 
jak Biden, może być dla Ameryki ra-
tunkiem. Ale równie dobrze można 
postawić tezę przeciwną. Brak osobi-
stej charyzmy i energii prezydenta, by 
przewodzić krajowi i iść na zderzenie 
zarówno z problemami, jak i z poli-
tyczną opozycją, będzie demobilizu-
jący. Podzielony kraj w kryzysie może 
oczekiwać od swojego prezydenta 
witalności, a nawet „twardej ręki”. 

Biden zaś ma problem, by wykrze-
sać tyle siły, a na razie jego doradcy 
i sztab pilnowali przede wszystkim,  
by się nie rozchorował.

Jego obietnica, że będzie peł-
nił urząd tylko przez jedną kadencję 
i czym prędzej przekaże stery wice-
prezydentce Kamali Harris, gdy zaj-
dzie taka potrzeba, budzi tyle samo 
szacunku, ile podejrzliwości. „Skoro 
wiedział, że ledwo mu starczy siły na 
cztery lata, to dlaczego w ogóle chciał 
zostać prezydentem?”, zastanawia-
ją się co bardziej sceptyczni wobec  
Bidena Amerykanie.

I to jest dobre pytanie. Biden został 
kandydatem trochę z przypadku. Nie 
żeby nie chciał, bo nigdy nie ukrywał 
swoich prezydenckich ambicji. Ale 
w ostatnich latach w Partii Demo-
kratycznej dojrzewał konsensus, że 
tym razem musi to być ktoś młodszy, 
medialny, bardziej lewicowy, kobieta. 
78-latek Biden wdarł się do kampanii 
jako ostatnia nadzieja demokratyczne-
go establishmentu, który ani nie ufał 
młodszym politykom, ani nie kochał 
starego radykała Berniego Sandersa, 
który znów chciał zdobyć nominację. 
Mając przeciwko sobie Trumpa, partia 

i jej wyborcy ostatecznie postawili na 
kogoś, kto był opatrzony, przewidy-
walny i bezpieczny. Wszystkie skanda-
le czy żenujące wpadki z udziałem Bi-
dena nie mogły już nikogo zaskoczyć, 
bo miał on za sobą prawie pół wieku 
różnych kampanii. Wszyscy wiedzieli 
też, że nie zaskoczy ich swoimi poglą-
dami czy brakiem doświadczenia.

Kandydaturę Bidena wyniosła zaś 
do góry nie tyle kampania, ile jej brak. 
Biden siedział w trakcie pandemii 
w domu, skąd nadawał do swoich 
zwolenników. W tym czasie kampanię 
prowadzili za niego młodsi, a Trump 

W latach 90. Biden był dynamicznym i błyskotliwym 
politykiem, jedną z gwiazd Senatu.

FOT. ADAM SCHULTZ/BIDEN FOR PRESIDENT
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kompromitował się panującym w kra-
ju chaosem. Prezydenckie debaty oka-
zały się porażką i szybko z nich zre-
zygnowano. Biden, nie prowadząc 
kampanii wcale, ostatecznie ją wygrał.

Pośrodku rwącej rzeki 

Teraz umiarkowanie Bidena zosta-
nie wystawione na ciężką próbę. Ani 
nie będzie mógł uchylać się od rzą-
dzenia, ani chować za plecami swo-
ich szefów. Każda kontrowersyjna, 
bolesna czy trudna decyzja będzie 
należała do niego. Czy jego tempera-
ment i doświadczenie okażą się po-
mocne, czy raczej będą przeszkodą? 
To prawdziwa zagadka.

W najbliższych latach demokra-
ci (którzy właśnie zdobyli większość 
w obu izbach Kongresu i mogą swo-
bodnie rządzić) będą mieli okazję do 
przeprowadzenia naprawdę poważ-
nych reform. I choć obsadzony przez 
konserwatystów Sąd Najwyższy może 
je ostatecznie zablokować, demokra-
ci mają szansę wprowadzić zmiany 
w ordynacji wyborczej, a także sa-
mym ustroju federalnym. Pojawiają 
się pytania o zmianę czy też unowo-
cześnienie samych instytucji demokra-
cji: Kolegium Elektorskiego, Senatu, 
a nawet Sądu Najwyższego. To plan 
maksimum. Do tego należy dodać, 
że mający przewagę demokraci mają 
teraz okazję brutalnie rozegrać republi-
kańską opozycję i może nawet pomóc 
w rozbiciu jej przy pomocy zbuntowa-
nego „ludu trumpowskiego”. 

Ale nawet jeśli nie dojdzie do żad-
nych dziejowych zmian, to i „oszczęd-
ny” plan rządzenia stawia przed no-
wą administracją wielkie wyzwania. 
Zmiana klimatyczna i Zielony Nowy 
Ład, zaszczepienie kilkuset milionów 
Amerykanów i zarządzanie pande-
mią, handlowe i geopolityczne starcie 
z Chinami i restart gospodarki. Każde 
z tych wyzwań daje prezydentowi 
szansę, by zbudował swoje legacy, 
dziedzictwo – o czym marzy każda 
głowa państwa. Zostawić po sobie 
choć jeden rozwiązany problem.

Tych oczywiście nowemu prezy-
dentowi nie zabraknie, ale – co mo-
że brzmieć absurdalnie, biorąc pod 
uwagę staż Bidena – dopiero teraz 
przekonamy się, jakiego formatu jest 
politykiem.

Jakub Dymek
j.dymek@tygodnikprzeglad.pl

Dymek.substack.com 

Ciąg dalszy nastąpił. Jacek Izydor-
czyk, bohater tekstu na temat MSZ 
w PRZEGLĄDZIE nr 3, nie narzekał 
w ubiegłym tygodniu na brak zainte-
resowania. – Dzwonili do mnie dzien-
nikarze z kilku redakcji – mówi. – Na 
razie z nimi się nie umawiam. Mia-
łem telefony od znajomych. I tych 
bliskich partii rządzącej, i tych z opo-
zycji. Mam kolegę mocno kibicujące-
go PiS. Zadzwonił do mnie i mówi: 
„Bardzo ciekawa rozmowa, szkoda 
tylko, że w takiej gazecie”. Mam też 
reakcję ludzi z MSZ, nie tylko tych, 
których osobiście znałem. Dzwonili 
z wyrazami poparcia, zapewniając, że 
trzymają kciuki. Choć, nie ukrywam, 
są też tacy, z którymi miałem dobre 
relacje, gdy byłem ambasadorem, 
a teraz udają, że mnie nie znają. Na 
przykład prof. Zdzisław Krasnodęb-
ski. Był u mnie w Tokio, zachwycony, 
mówił, że nie wiedział, że mamy ta-
kich ambasadorów. Teraz milczy.

Co dalej? Jacek Izydorczyk nie za-
mierza odpuszczać tym, którzy – jego 
zdaniem – szkodzą Polsce. Szykuje się 
też do procesów, które go czekają.

Po pierwsze, czekają go procesy 
o ochronę dóbr osobistych z dwoma 
wiceministrami spraw zagranicznych 
– Marcinem Przydaczem i Pawłem 
Jabłońskim. – Procesy będą się to-
czyć w sądzie w Warszawie, z moje-
go prywatnego oskarżenia. 

Po drugie, czekają go też dwa 
procesy, w których jest oskarża-
ny. Pierwszy odbywać się będzie 
w Warszawie. Wytoczył go dyrektor 
generalny w MSZ Andrzej Papierz 
o ochronę dóbr osobistych. Drugi 
proces będzie się toczył w Łodzi, tym 
razem wytacza go ambasada w Tokio 
i obecny ambasador Paweł Milewski.

Zapowiada się więc mocny sądo-
wy spektakl.

Jednocześnie sprawa funkcjono-
wania MSZ nabiera szerszych roz-
miarów. Do redakcji piszą dyplomaci, 
którzy mieli podobne jak Izydorczyk 
„zderzenia”. „To jest okropne – to 

jeden z mejli. – Nie wyobrażałem 
sobie, że polska dyplomacja może 
tak nisko upaść. Te krzyki na amba-
sadora: »Kto pana rekomendował do 
MSZ?«. Nie znajduję nawet słów, by 
opisać ten poziom”.

Inny z dyplomatów pisze tak: 
„Odnoszę wrażenie, że MSZ prze-
stali kierować dyplomaci, a zaczęli 
posterunkowi. Hola! Ministerstwa  
im się pomyliły!”.

Mamy też opinię urzędnika z inne-
go ministerstwa: „Tak wygląda dziś 
administracja. Szarogęszą się naj-
bardziej prymitywni ludzie, a ich le-
gitymacją jest to, że robią porządek 
w imię PiS”. 

Szeroko komentują to również na-
si czytelnicy. Oto niektóre z wpisów:
• Niezły tam mają burdel…
• Poziom demolowania państwa 

przez patologicznych maniaków 
i ignorantów w MSZ osiągnął Hi-
malaje. I tak Polska stała się krajem 
bez służb dyplomatycznych, skazana 
na pogardę i uśmiech politowania 
w krajach cywilizowanych.
• Niebywałe! Granat w szam-

bo. Bez odpowiedzi, bez reakcji PP 
i spółki?
• Waszczykowski też niszczył ka-

dry MSZ, teraz pozostał tam chłam.
• Przecież na odchodne minister 

„Eksperyment” wystawił kadrom 
MSZ ocenę.

Komentarze pojawiają się cały 
czas. A my już wiemy: ciąg dalszy 
nastąpi.

RW

Powiedział, jak go niszczyli w MSZ. 
I nie składa broni

Jacek Izydorczyk, 
czyli MSZ od środka – cd.
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Andrzej Romanowski

Tytuł tego felietonu miał początkowo brzmieć: 
„Jestem prorokiem”. Wszak w pierwszym tegorocz-
nym numerze PRZEGLĄDU przewidywałem, że Do-

nald Trump wykorzysta proceder certyfikacji głosów elek-
torskich do unieważnienia wyniku wyborów i że do tego 
może posłużyć przewodniczący tej ceremonii, wiceprezy-
dent Mike Pence. Na podorędziu zaś miałem jeszcze lep-
szy tytuł: „Donald Trump czyta PRZEGLĄD”. Wszak – jeżeli 
brać mój felieton na poważnie – można go było potrakto-
wać nieledwie jako instrukcję i 6 stycznia Trump zdawał 
się działać według tej instrukcji. Co znaczy, że przeczytał 
PRZEGLĄD. Tyle że – jak to prawicowiec – pozbawiony 
poczucia humoru nie pojął, że felieton był prześmiewczy.

Ale stop: nie czas na żarty. Tym bardziej że jednak nie 
wszystko przewidziałem. Nie wyobraziłem przecież so-
bie urzędującego prezydenta USA, który domaga się od 
sekretarza stanu Georgia, by znaleziono brakujące mu 
do zwycięstwa 11 780 głosów. Nie mógłbym uwierzyć, 
że z ust tegoż urzędującego prezydenta padną nie tylko 
słowa, że „demokraci ukradli nam wybory” (do tego 
przez dwa miesiące przywykliśmy), ale też obietnica, 
że „dziś zatrzymamy tę kradzież”. Czyli że (to było 
daleko więcej niż mój felietonowy żart) pojawi się 
wezwanie do wejścia na drogę bezprawia. Nie star-
czyło mi też wyobraźni ani na otwarte żądanie Trumpa, 
by Pence wstrzymał liczenie głosów, ani na jego zachętę, 
że „będziemy mieli zwycięstwo, jeżeli Pence zachowa się, 
jak trzeba”, ani na jego oskarżenie: „Pence nie miał od-
wagi zrobić tego, co należało”. No i czy mógłbym sobie 
wyobrazić motłoch wdzierający się na Kapitol, bijatykę, 
przelaną krew, pięć ofiar śmiertelnych? I jeszcze słowa 
urzędującego prezydenta „Kochamy was”, bo taka była 
jego pierwsza reakcja, otrzeźwienie (częściowe) przyszło 
dopiero później.

Przez chwilę się wydawało, że demokracja amerykań-
ska unicestwiła się sama. Przez chwilę? Piszę to przed 
inauguracją prezydentury Joego Bidena, gdy Stany Zjed-
noczone nadal są we władzy Trumpa i gdy wciąż nie wia-
domo, co jeszcze może się wydarzyć. Ale politycy amery-
kańscy zdają teraz egzamin z odpowiedzialności. A czynią 
tak obie partie: triumfujący demokraci i przegrani republi-
kanie. Ci pierwsi dążą do jak najszybszego, jeszcze przed 
20 stycznia, usunięcia Trumpa z urzędu, a zarazem do za-
bezpieczenia kraju (i świata) przed jego nieobliczalnymi 
działaniami. Na tych drugich spoczywa natomiast odpo-
wiedzialność za pokojowe przekazanie władzy. Wiceprezy-
dent Pence, skrajny konserwatysta, do końca podtrzymy-
wał rojenia o oszustwach wyborczych i budził najgorsze 
obawy co do swej roli w certyfikacji głosów elektorskich. 

A jednak okazał wierność procedurom, szacunek dla li-
tery i ducha prawa, respekt wobec tradycji. Łatwo sobie 
wyobrazić, co by było, gdyby posłuchał insurekcyjnych 
okrzyków Trumpa... Tymczasem Pence z jednej strony 
ogłosił zwycięstwo Bidena, z drugiej – odmówił urucho-
mienia 25. poprawki do konstytucji, zatrzymał więc naj-
bardziej realny scenariusz złożenia Trumpa z urzędu. Ale 
też – w przeciwieństwie do swego szefa – zapowiedział 
udział w ceremonii zaprzysiężenia nowego prezydenta.

Wydarzenia na Kapitolu nie były „wewnętrzną spra-
wą Stanów Zjednoczonych”. Przeciwnie: stały się ważną 
lekcją dla świata, w tym oczywiście także dla Polski. Bo 
jeżeli nawet niejednoznaczna postawa Pence’a płynie z lo-
jalności wobec Trumpa, z dbałości o własną przyszłość 
polityczną, z troski o przetrwanie dotychczasowego cha-
rakteru Partii Republikańskiej, to motywacje muszą też być 
głębsze i znacznie bardziej zasadnicze. Przecież orędow-
ników ustępującego prezydenta, w tak znacznej części 
zmanipulowanych i okłamanych, nie wolno upokarzać, 

rzucać na kolana. Ci ludzie nie znikną, trzeba będzie żyć 
z nimi razem, alternatywą byłaby jakaś nowa „wojna se-
cesyjna”. Dlatego zarówno nawołująca do impeachmentu 
demokratka Nancy Pelosi, jak i przeciwstawiający się im-
peachmentowi republikanin Mike Pence, budzą szacunek 
i podziw. Pierwsza domaga się, by zbrodnia przeciw de-
mokracji nie uszła bezkarnie, drugi stara się o płynne prze-
kazanie władzy w ręce politycznych przeciwników. Czyli: 
działając w sposób rozbieżny, oboje bronią demokracji. 
Uznają, że są racje wyższe niż partyjne.

Oto więc lekcja amerykańska – w Polsce o ileż trudniej-
sza do odrobienia. Rzecz przecież nie w tym, że nie mamy 
swego Pence’a. Jeżeli dziś rzeczywiście go nie widać, to 
jutro może się pojawić – ludzie dojrzewają w zadaniach. 
Rzecz przede wszystkim w tym, że w Ameryce zwyciężyły 
procedury demokratyczne, zadziałały bezpieczniki, a de-
mokratyczne nawyki okazały się nie do ruszenia. W Polsce 
procedury zostały nadwątlone, bezpieczniki unicestwione, 
demokratyczne nawyki zapomniane. Państwo prawa ule-
gło rozmontowaniu: ono nie działa, a jeśli działa – to „bez 
żadnego trybu”. Zatem nie cieszmy się przedwcześnie. 
Jeżeli 20 stycznia Trump ostatecznie przegra, to dlatego 
że nie uczył się od prezesa. 

a.romanowski@tygodnikprzeglad.pl

Refleksje pesymisty

Nie mamy Mike’a Pence’a

Poprzednie felietony na www.tygodnikprzeglad.pl

Jeżeli 20 stycznia Trump ostatecznie przegra, 
to dlatego że nie uczył się od prezesa. 
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