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MÓJ PRZEGLĄD

Jerzy Domański

Duda uczy się powolutku

Z

apewniał rodaków, że cały czas się uczy. I proszę, minęło ledwie sześć lat prezydentury, a Andrzej Duda
już wie, jaka jest hierarchia jego szefów. Dotąd bał
się panicznie przede wszystkim prezesa Kaczyńskiego, ale
zamieszanie wokół TVN uświadomiło mu, że są moce jeszcze groźniejsze od wicepremiera. Amerykanie, w kowbojskim stylu, sprowadzili Dudę na ziemię. Prezydent już wie,
czego mu nie wolno. I kto może zablokować jego dążenia
do zarabiania na chleb za granicą. Prezydentura przecież
się skończy i co człowiek o tak skromnych kwalifikacjach
może robić? Będzie próbował zaczepić się w strukturach
międzynarodowych, np. w którejś z agend ONZ. Pracuje
już nad tym wysłany do Nowego Jorku Krzysztof Szczerski. Jednak bez wsparcia Amerykanów niczego intratnego
dla siebie nie wyżebrzą. Wetując ustawę o TVN, Duda pokazał, że tylko tam, gdzie są bardzo zagrożone jego osobiste interesy, potrafi przeciwstawić się Kaczyńskiemu.
Ciągle uczący się Duda nie zdążył nauczyć się nawet
podstaw polityki. A co dopiero jej skomplikowanej i wielowariantowej odmiany uprawianej przez zawodowców.
Polityka jest bardzo trudnym rzemiosłem, choć większość Polaków uważa, że to najłatwiejszy sposób, by samemu dorobić się majątku, a przy tym dobrze urządzić
bliższą i dalszą rodzinę. Tak myśląca większość godzi się

z tym, że ma niewielki wpływ na bieg wydarzeń. Jest bierna i nie chce się wychylać.
Pytacie, dlaczego w Polsce jest tak, jak jest? No to
spójrzmy na bierność, nawet w ważnych sprawach,
i kunktatorstwo większości Polaków.
Rządzi PiS z przystawkami, a do powrotu szykuje się
PO, która też chce zrobić z reszty opozycji przystawki.
Twardzi zwolennicy obydwu obozów kierują się własnymi interesami. Jedni będą za wszelką cenę bronić dostępu do złotodajnego cycka, a drudzy, którym kończą się
wcześniej zdobyte dobra, aż przebierają nogami, by wrócić do dojenia ojczyzny. Gorzkie to słowa, ale nie mam
złudzeń co do intencji większości naszej klasy politycznej.
Można oczywiście próbować wpływać na postawy
zwolenników PiS. Ale najgorszą metodą są deklaracje,
że po wyborach trzeba będzie skończyć z tym pisowskim
rozdawnictwem. Utwierdzenie jednej trzeciej elektoratu
w przekonaniu, że bez PiS grozi powrót do czasów, kiedy
nie było dla tej części społeczeństwa pieniędzy, gwarantuje Kaczyńskiemu trzecią kadencję.
Jeśli opozycja, tylko nie wiem kto, nie zapewni wyborców PiS, że gwarantuje im utrzymanie obecnego socjalu,
to niech się nie dziwi, że żadna afera nie zmieni skali poparcia dla obecnej władzy.

CYTATY
Katarzyna Klimkiewicz,
reżyserka
Zbyt długo myśleliśmy o PRL-u
jak o czymś wstydliwym.
„Twój Styl”

Oliver Stone,
amerykański reżyser

Donald Trump był błędem, to menel,
egomaniak i człowiek niebezpieczny.
„Forum”, za „Süddeutsche Zeitung”
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Czyny chwalebne i haniebne

Szukanie swojej wartości w przynależności jest typowe dla jednostek z niską samooceną albo po prostu bezwartościowych
Marcin Ruszczyk

Plagiaty w Biblii

potrzebny Biblia broni się sama, bo jest jedynym dziełem literackim tej klasy no, może nie jedynym, ale arcyważnym ,
kt re porusza wielu ludzi To, że religie mają te same motywy,
wykonywane w tysiącu wariacji, gorszy mnie w takim samym
stopniu jak to, że Chopin używał ortepianu, kt rego sam nie
zbudował ani nie wynalazł
Marcin Kozłowski

Na tym ponoć polega intertekstualizm, stary jak wynalazek pisma,
że do czytania mamy tylko same
se uele, pre uele, inter uele, miduele, side uele itd

•
Miejsce powstania Biblii jest dość szczeg lne, bo mieszały
się tam wszystkie kultury i religie Ustne opowieści snuto od
zawsze i zapewne dostosowywano do potrzeb Nawet kult jednego Boga nie był wymysłem ebrajczyk w, za to rozwiązywał
wiele problem w

Maciej Cisło

•
Badania naukowe wskazują bezapelacyjnie, że większość
opowieści z Biblii jest kopią mit w starożytnego Sumeru Mit
o potopie i inne, kt re są w Biblii, żydzi przepisali od Sumeryjczyk w Mity sumeryjskie, w tym mit o potopie, zostały spisane
dużo wcześniej niż hebrajska Księga Rodzaju
Arkadiusz Haratym

•
Dowodzi to tylko, że ludzie ze sobą rozmawiali, słuchali innych
i korzystali z ich dorobku religijnego Ale także wskazuje, że było
to plemię podporządkowane innym narodom, kt re kształtowały
jego światopogląd To bardzo ciekawe i dowodzi złożonej historii niewolnictwa tego plemienia i podporządkowania silniejszym
i wpływowym Jedno jest pewne – uczyli się od innych i mieszali
z innymi Ale z powod w nacjonalistycznych mają to, co mają
Andrzej Technauta

•
Wielcy artyści kradną Picasso Autorzy biblijni są jak
Szekspir – on niemal
swoich abuł zaczerpnął z kronik
i legend W czym problem, skoro produkt, kt ry stworzyli, jest

Dariusz Pawłowski

O zimowym dokarmianiu

Ubiegłej zimy, chodząc wok ł osiedlowego stawku, zauważyłam, że podpływają za mną kaczki – czyli liczą na jakąś strawę
Kupiłam torbę łuskanego grochu z przekonaniem, że to pożywne, z dużą zawartością białka i im się spodoba Rzeczywiście
rzuciły się na skarpę, gdzie rozsypałam karmę Ale natychmiast
ogromny kaczor, pewnie ich przewodnik, zaczął dramatycznie
wrzeszczeć i brutalnie dziobiąc w głowy, odpędził skutecznie całą gromadę Co za egoista, pomyślałam, dla siebie chce wszystko zagarnąć Myliłam się Niczego nie tknął, tylko wybałuszył na
mnie gro nie oczy i nastroszył pi ra, tak że co nęłam się kilka
krok w, nie rozumiejąc, o co chodzi A jak czegoś nie wiem – to
do internetu A tu wyra ne wskazania: żadnych suchych strączkowych nasion NIe WoLNo DAWA PTAKoM, Bo P CzNIeJ
I RozSADzAJ JeLITA Kaczor to wiedział, ja nie Ja mam dyplom dobrego uniwersytetu, on nie rozpoczął nawet zer wki
Parę ciekawych wniosk w można dalej z tego wysnuć
TM

zdjęciE tygodnia

Wszyscy na testy.
W Chinach ruszyły
masowe testy
na covid. Jishan,
prowincja Shanxi,
29 grudnia 2021 r.
FOT. REUTERS/FORUM
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Dawid Marek P został skazany na rok ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania pracy
społecznej w wymiarze godzin tygodniowo
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PRZEbłyski
Kraśko jak nowy
No i nie pomyliliśmy się Kumple w T N
zadziałali i Piotr Kraśko jak gdyby nigdy nic
prowadził programy wigilijne ulaj dusza,
piekła nie ma Na Kraśkę nie ma mocnych
Przez sześć lat nie dawała mu rady policja W ameryka skiej stacji
ulubiony celebryta eksambasador Mosbacher może zaś wszystko
Uwielbia m wić o braku standard w moralnych w PiS W wigilijny
wiecz r pokazał widzom, że przysłowie przyganiał kocioł garnkowi
jest idealnie skrojone pod niego
T N testuje cierpliwość swoich widz w Ile jeszcze potra ą znieść
wybryk w celebryt w Jeden taki doradzał PiS, a drugi przez sześć
lat je dził bez prawa jazdy Mamy pomysł na nowy program Ci dwaj
i cykl Przez życie z zasadami Będzie hicior
Stan wojenny wedle Polaka
Można być historykiem i mieć tytuł pro esora, ale
pleść androny jak mała dzidzia Nawet jak na miasto,
nad kt rym wisi cie o Rydzyka, poglądy Wojciecha
Polaka z UMK są historycznym dziwolągiem Chyba że
dla potrzeb wywiadu w Tygodniku Solidarność Polak
opowiadał jak trzeba, a nie jak w
r było Cytujemy tę piramidalną głupotę: Sowieci w
r raczej nie mieli zamiaru do Polski
wkraczać, przeciwnie – to gen Jaruzelski prosił, by jego radzieccy
towarzysze go wsparli, gdyby własnymi siłami nie był w stanie zdławić Solidarności Co więcej, Sowieci kategorycznie mu odm wili
Tyle w tym prawdy, ile w historyjce o orszaku Trzech Kr li Panu
pro esorowi Polakowi życzymy na nowy rok sprytniejszego mijania
się z prawdą
Konkurent Rydzyka
Kto, jeśli nie on, m gł dostać od pa stwa
mln zł Tyle dostał ks Michał olszewski od ziobry z unduszu Sprawiedliwości
Wiadomo, że księża katoliccy kasę dostają, ale żeby aż tyle Na taką ortunę trzeba
mieć ekstrapapiery I ks olszewski ma takie
Chwalił się nimi M wił, że dostawał SMS-y od szatana z numeru
i że diabeł ściągał go z ł żka za nogę A on sam za pomocą
salcesonu wypędził demona z wegetarianki
To było dobre na początek Teraz ks olszewski ma wielką wizję
Multimedialną Jego undacja Pro eto wygrała konkurs na budowę specjalistycznego centrum wsparcia dla o ar przestępstw Dla
egzorcysty to przykrywka W Wilanowie chce wybudować wielką
salę widowiskową, pięć studi w nagraniowych, sale kon erencyjne
i apartamenty Przekręt opisuje raport NIK
Kamińska do ostatniego słuchacza
Wynalazek dojnej zmiany Agnieszka Kami ska
oddelegowana została na odcinek radiowy, lecz
prezesem Polskiego Radia jest więcej niż marnym
A że nieszczęścia chodzą parami, to i poczucie humoru ma pani prezes osobliwe W Sieci Kami ska
zwierzyła się, że nie tylko m wi po polsku, ale też
po polsku myśli z wielu złotych myśli pani prezes
najbardziej absurdalna jest ta: Skupiamy się na przekazie czystym,
niezmanipulowanym Dla nas najważniejsze są akty, rzetelność,
obiektywizm Aż żal, że to montypythonowe poczucie humoru może
docenić jedynie garstka słuchaczy Polskiego Radia Niemyślące widać po polsku miliony słuchaczy za rząd w PiS i Kami skiej wyemigrowały do konkurencji Może ich zęby rozbolały od tych kłamstw
FOT. YOUTUBE (3), IPN
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Z GALERII ANDRZEJA MLECZKI
TYGODNIA

z o a a dzi powi i się o awia
Polacy w 2022 r.?

PROF. KRYSTYNA

C
,
wirusolożka, Uniwersytet Gdański
Niepok j musi budzić nasze zdrowie,
gdy wiemy, jak wyglądają opieka szpitalna i możliwości uzyskania odpowiedniej
pomocy, nie tylko w przypadku Co IDMoją podstawową obawą będzie zdrowie
dzieci Widzę, jak wiele in ekcji przynosi
z przedszkola m j trzyletni wnuk, i zdaję
sobie sprawę, jak trudno diagnozować najmłodszych i organizować nad nimi opiekę
Niestety, jeżeli chodzi o koronawirusa, to
statystyki pokazują, że dzieci do piątego
roku życia zakażają się nawet pięciokrotnie częściej niż w poprzednich alach epidemii A w odniesieniu do nich możliwości
działania są niewielkie, bo nie możemy ich
szczepić R wnież lek w, kt re już są na
horyzoncie, przypuszczalnie nie będzie
można stosować dla tej grupy wiekowej
C
,
ekonomista,
analityk rynków finansowych Xelion
Na całym świecie ekonomiści i analitycy najbardziej boją się wystąpienia

stag acji, czyli połączenia stagnacji gospodarczej oraz wysokiej in acji, więc teoretycznie powinna to być także największa
obawa polskiego społecze stwa Niestety,
Polacy nie są dobrze wykształceni ekonomicznie, dlatego na pewno boją się przede
wszystkim tego, co odczuwają już teraz,
czyli in lacji I rzeczywiście, myślę, że
w pierwszej części nowego roku będzie
ich trapiła, choćby z tego powodu, że Polski ad nałoży na część usługodawc w
większe składki zdrowotne, co musi się
przełożyć na wzrost cen zakładam, że
w drugiej części roku in acja będzie zdecydowanie niższa, za to nadejdzie spowolnienie gospodarcze, kt re może się odbić
na rynku pracy zawsze twierdzę jednak,
że wszelkie prognozy są po to, aby je zmieniać, a nie po to, żeby przeciwdziałać spełnieniu niepożądanych scenariuszy
,
ekspert w zakresie
zrównoważonego rozwoju
Jeżeli chodzi o środowisko, to jest wiele rzeczy, kt rych powinniśmy się bać:
rozpadnięcia się ekosystem w wskutek

ingerencji człowieka, tego, co przyniosą zmiany klimatu itd Wolałbym jednak
nam wszystkim życzyć, żebyśmy nie tyle
się bali, ile potra li poradzić sobie z tymi
problemami życzmy więc sobie, aby nasi
ustawodawcy potra li wprowadzić prawo,
kt re pomoże nam uporać się z odpadami,
produkcją czystej energii, zanieczyszczeniem ekosystem w wodnych oraz innymi
wyzwaniami ekologicznymi Trzymajmy też
kciuki za nauczycieli i edukator w, kt rzy
przekazują społecze stwu wiedzę o środowisku i o tym, jak na nie wpływamy
I wreszcie życzmy sobie, aby każdy z nas
miał dość odwagi, by reagować na niszczenie środowiska przez sąsiada, członka
rodziny, rmę, w kt rej pracujemy, czy
przez nasze pa stwo
Czytelnicy PRZEGLĄDU
C
Nowych pomysł w ministra edukacji
ROBERT KISIEL
obserwując codzienne zachowania
rodak w, powiem kr tko: Polacy powinni
obawiać się samych siebie
3-9.01.2022
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Robert Walenciak
Kanadyjczycy czy Amerykanie?
A może jedni i drudzy? Kto sypnął
polskie służby? Bo informacje o tej
aferze przyszły z zewnątrz Działająca przy Uniwersytecie w Toronto grupa Citizen ab podała nazwiska trzech
osób z Polski, które były inwigilowane
za pomocą izraelskiego systemu Pegasus. Czy to wierzchołek góry lodowej? Czy będą następne nazwiska?
Czy władza zbiera na Polaków haki?
Jak przed tym się bronić? Czy sprawa
zostanie wyjaśniona? Pytań jest więcej niż odpowiedzi.
Zacznijmy od nazwisk Krzysztof
Brejza, Roman Giertych, wa Wrzosek. To oni byli inwigilowani przy
użyciu Pegasusa. Oprogramowanie
to, opracowane przez izraelską spółkę NSO Group, uważane jest za najskuteczniejsze na świecie szczegóły
w rozmowie z Piotrem Niemczykiem
s.
. Jest to broń skierowana
przeciwko grupom terrorystycznym.
Za pomocą Pegasusa służby mogą
wkraść się do telefonu inwigilowanej osoby. Do poczty, SMS ów,
zdjęć, filmików, listy kontaktów,
billingów, zainstalowanych aplikacji, czyli także do kont bankowych.

PEGASUS
szcz
słuchi a i
Czy zna
si s rusz ni
rzy szys
u a ni
że była inwigilowana Pegasusem.
O sprawie doniosła amerykańska
agencja prasowa Associated Press.
O prokurator wie Wrzosek, działającej w niezależnym stowarzyszeniu prokuratorów e Super Omnia,
usłyszeliśmy, gdy wszczęła śledztwo
w sprawie organizacji tzw. wyborów
kopertowych w
r. Po kilku godzinach śledztwo zostało jej odebrane
i umorzone, a jej samej postawiono
zarzuty dyscyplinarne oraz wszczęto
sprawę karną o rzekome przekroczenie uprawnień.

Do tele onu Krzyszto a Brejzy włamywano się aż razy,
do tele onu Romana iertycha – razy, do tele onu
prokurator ewy Wrzosek – sześć
Poza tym zainfekowany telefon służyć może jako mikrofon i do podglądania osoby inwigilowanej i jej otoczenia poprzez kamerę. Wszystko
ma się jak na dłoni, i to
godziny
na dobę.
W Polsce po raz pierwszy opinia
publiczna dowiedziała się o Pegasusie kilka lat temu, gdy rozeszła
się wieść, że system zakupiło CBA.
Ale po gwałtownych zaprzeczeniach
sprawa rozeszła się po kościach. Bo
jak sprawdzić pogłoskę?

zuj si

atalnie

Teraz wiemy już dużo więcej. wa
Wrzosek najpierw pod koniec listopada otrzymała informację od Apple a,
że jej iPhone był przedmiotem ataku.
A potem Citizen ab potwierdziło,
8
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Citizen ab przekazał, że do jej telefonu system Pegasus włamywał
się sześć razy, od czerwca do sierpnia
r. Za każdym razem był to
agresywny atak, podczas którego
pobrane zostały potężne pakiety danych. Ktoś miał moje życie podane na
talerzu, to jest przerażające. Przecież
telefon jest z nami wszędzie. W pracy,
gdzie prowadzę postępowania objęte tajemnicą. W domu, w sypialni... ,
mówiła mediom prokurator Wrzosek.
Zastanawiała się przy tym, czy stosując przeciwko niej Pegasusa, służby
prowadziły jakieś konkretne śledztwo
i czy miały zgodę sądu.
Z kolei telefon Romana Giertycha,
jak poinformowali specjaliści z Citizen
ab, był atakowany
razy w
r.
Jak twierdzi sam poszkodowany, nagrywano jego rozmowy telefoniczne,

a także, wykorzystując mikrofon i kamerę, te rozmowy, które prowadził,
mając przy sobie smartfona. Dzień
po dniu, godzina po godzinie rząd PiS
chciał wiedzieć, co robię
to słowa
Giertycha z filmiku zamieszczonego
na ouTubie.
Po co? Zdaniem Giertycha politycy PiS obawiali się taśmy z Jarosławem Kaczyńskim i Geraldem Birgfellnerem albo nagrań z afery
podkarpackiej, z którymi się zetknął,
reprezentując rodzinę zmarłego Dawida Kosteckiego.
A na jakiej podstawie prawnej
włamywano się do jego smartfona?
Tłumaczą to media związane z PiS.
Otóż prokuratura w ublinie prowadzi śledztwo w związku z przywłaszczeniem
mln zł na szkodę giełdowej spółki Polnord. Pojawia się tam
nazwisko Giertycha, zresztą był on
już w tej sprawie zatrzymany. ledczy zamierzają postawić mu dodatkowe zarzuty prania brudnych pieniędzy
i wyrządzenia spółce szkody w wysokości , mln zł pod pozorem umowy
na reprezentowanie przed NSA.
Mamy więc jak na dłoni mechanizm podsłuchu prokuratura i służby specjalne stawiają wrogowi PiS
jakiś zarzut i jest podkładka, by jak
najbardziej legalnie prowadzić przeciwko niemu działania.

Przysłuchiwali si
naradom szta u
Podobnie działo się w przypadku
obecnego senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy. Według
Citizen ab do telefonu Brejzy od
kwietnia
r. do
października

KRAJ
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r. włamywano się aż
razy
W tym czasie był on szefem kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej.
A wybory do Sejmu i Senatu odbyły
się
października
r.
Jaka była podstawa prawna, by
założyć Brejzie podsłuch? Możemy
tylko się domyślać, że chodziło o tzw.
aferę fakturową w ratuszu w Inowrocławiu. Z kasy miasta poprzez wydziały promocji, kultury i komunikacji
społecznej miało zostać wyprowadzone do zaprzyjaźnionych biznesmenów
tys. zł. Jednym z pomysłodawców procederu rzekomo był Krzysztof
Brejza, syn prezydenta miasta.
Rzecz jednak w tym, że śledztwo
toczy się od
r., a Brejzie nie postawiono żadnego zarzutu. Sprawa
żyje w pisowskich mediach i służy do
atakowania senatora. A jak widzimy
teraz, służyła również do tego, żeby
go inwigilować. fektem tych działań
było wykradzenie z telefonu Brejzy
SMS ów z roku
To one, skompilowane, fałszowane, prezentowane
były na antenie TVP Info.
No i przede wszystkim podsłuch
dawał wiedzę o planach sztabu wyborczego KO. Ci, którzy zainfekowali
telefon Brejzy Pegasusem, mogli
czytać jego SMS y i pocztę, podsłuchiwać rozmowy telefoniczne, przysłuchiwać się naradom w sztabie. Na
bieżąco w nich uczestniczyć.

s ra i
r

z

a ry run

W kampanii wyborczej ludzie
PiS byli o krok za nami. Tam, gdzie
jeździliśmy, tam oni bardzo szybko się pojawiali
mówił Brejza.
Dlatego uważam, że ta sprawa
powinna być wyjaśniona przez co
najmniej komisję śledczą, ponieważ wpłynęła na przebieg, wolność
i uczciwość wyborów .
Dorota Brejza, pełnomocniczka senatora, a prywatnie jego żona, także
jest zwolenniczką wyjaśnienia sprawy
do końca. Zostaliśmy bezprawnie
odarci z intymności, z prywatności,
z naszych konstytucyjnych praw. Ja
im tego po prostu nie odpuszczę.
Winni poniosą odpowiedzialność ,
zapowiedziała w rozmowie z portalem NaTemat. Przypomniała przy
tym, że nawet ustawa o CBA, która
pozwala na wiele rzeczy w ramach
kontroli operacyjnej, nie pozwala na
używanie Pegasusa.
Ustawa także nakazuje zniszczenie
zebranych materiałów, jeśli w trakcie czynności śledczych okazało się,
że danej osobie nie można postawić
zarzutów. W przypadku mojego męża, który nie popełnił żadnego przestępstwa, nie tylko nie zniszczono
zgromadzonych materiałów, ale zafałszowane SMS y, posklejane, z podopisywanymi treściami, trafiły na
antenę TVP podkreśliła Dorota Brejza. Młócono je przez całą kampanię

y i rz n
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wyborczą. To pokazuje, jak bardzo
TVP jest zblatowana ze służbami .

Recydywa 2021
Mamy oto mechanizm wykorzystywania służb specjalnych do gry
o władzę, do niszczenia niewygodnych ludzi. I to taki mechanizm, który
opisywał jeszcze Karol Modzelewski
że za posłusznym prokuratorem idzie
usłużny dziennikarz.
Mamy też sytuację swoistej patologii gdyż szef MSWiA Mariusz Kamiński i jego zastępca Maciej Wąsik
co najmniej dwukrotnie byli oskarżani o wykorzystywanie tajnych służb
w walce z przeciwnikami politycznymi. Pisaliśmy o tym w PRZ G DZI , więc tylko parę zdań przypomnienia. I Kamiński, i Wąsik zostali
oskarżeni w sprawie tzw. afery gruntowej, wymierzonej przeciwko wicepremierowi Andrzejowi epperowi.
Prokurator stawiał im, jako szefom
CBA, zarzuty m.in. przekroczenia
uprawnień i popełnienia przestępstw
przeciwko wiarygodności dokumentów. W
r. sąd skazał ich na karę
więzienia trzy lata , ale prezydent
Andrzej Duda, zanim wyrok się uprawomocnił, ułaskawił obydwu.
Drugi przypadek dotyczy tzw.
willi Kwaśniewskich w Kazimierzu
nad Wisłą. W operacji o kryptonimie
3-9.01.2022
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„Krystyna” Tomasz Kaczmarek,
czyli agent Tomek, miał kupić tę
willę w przekonaniu, że należy do
Kwaśniewskich. Operacja się nie udała. Prokuratura zarzuciła Kamińskiemu
fałszowanie materiałów śledztwa, naginanie faktów i wyłudzanie podsłuchów. Ale do sądu sprawa nie trafiła,
bo Sejm nie zgodził się na uchylenie
posłowi PiS immunitetu. Postscriptum dopisał w grudniu
r. agent
Tomek, zeznając, że w latach
szefowie CBA Mariusz
Kamiński i Maciej Wąsik nakłaniali
go do fałszowania notatek z operacji
Krystyna , tak by uprawdopodobnić
winę Kwaśniewskich, mimo że nie
było żadnych jej dowodów. Tomasz

Wąsik przysłuchiwał się rozmowom na sprzęcie zamontowanym
w swoim gabinecie. Sam zresztą nie
ukrywał, że korzystał ze stanowiska
podsłuchowego . Ale nikomu nie
przyszło do głowy, że w takiej skali.
Wróćmy więc do wcześniej postawionego pytania kogo jeszcze mogli podsłuchiwać Kamiński i Wąsik?
Na razie jesteśmy skazani na łaskę
Citizen ab... Ale możemy zakładać,
że szefowie MSWiA podsłuchiwali
każdego, kogo politycznie się opłacało. Nie tylko polityków opozycji,
szefów sztabów wyborczych, ale
również swoich . Bo wiedza na temat ludzi PiS niewątpliwie ułatwiała i ułatwia kierowanie tak dużym
gremium, w dodatku
skonfliktowanym.
Jest o tym przekonany
Grzegorz Schetyna, były
szef MSWiA. Wydaje mi
się, że następne dni będą
przynosić nam kolejne konkretne nazwiska, telefony,
hakowania, wchodzenia na
skrzynki, używania programu Pegasus , komentuje
sytuację.

Możemy zakładać, że sze owie MSWiA podsłuchiwali
nie tylko polityk w opozycji, ale r wnież swoich , z PiS
Kaczmarek powtórzył później te słowa w Superwizjerze TVN.
Można rzec, że mamy do czynienia z recydywą. Z ludźmi, którzy bez
jakichkolwiek zahamowań nasyłają
na przeciwników agentów i preparują
obciążające materiały. Ale czy tylko
na przeciwników?

Podsłuchiwał wszystko
a ie co
To jest kluczowa sprawa trudno
bowiem uwierzyć, że Pegasus używany był jedynie przeciw Brejzie, Giertychowi i prokurator Wrzosek. Można
w ciemno zakładać, że Kamiński i Wąsik, mając tak poręczne urządzenie,
skwapliwie z niego korzystają.
W roku
światło dzienne ujrzała informacja podał ją posłom
ówczesny szef CBA Paweł Wojtunik ,
że Maciej Wąsik, kiedy był zastępcą
szefa CBA od sierpnia
r. do
października
r. , podsłuchiwał
różne osoby ponad , tys. razy
10
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A kolejne nazwiska będą przynosić
kolejne napięcia. Zwłaszcza że PiS jak
dotąd nie za bardzo wie, jak się zachować. iderzy idą w tzw. nieświadomość. O tym, że o Pegasusie nic
nie słyszał, mówił już premier Morawiecki. Niewiedzę zadeklarował także
wicepremier Kaczyński. A prezydent
Duda powiedział, że on wprawdzie
nigdy o podsłuchiwaniu Pegasusem
nie słyszał, ale jeżeli takie pojawiają
się twierdzenia, to sprawa wymaga
wyjaśnienia. Jest chociażby w Sejmie
komisja ds. służb specjalnych, która
w pierwszej kolejności mogłaby się
tym zająć .

oszukiwaniu esiaka

RP

Czy Sejm tym się zajmie? Czy
wniosek o powołanie komisji śledczej
mógłby poprzeć np. Paweł Kukiz?
Wszystko rozstrzygnie się zapewne
w najbliższych dniach. Czy będą publikowane nowe nazwiska inwigilowanych, czy też sprawa przyschnie?

Niezależnie jednak od tego, jak ta
historia się potoczy, jest już o niej za
głośno, by spuszczono na nią zasłonę milczenia. Szczegóły zostaną wywleczone albo w sejmowej komisji
śledczej, albo gdy w Polsce zmieni
się władza. Wtedy będzie można zrekonstruować ten mechanizm. Przede
wszystkim trzeba będzie znaleźć komórkę, która odpowiadała za inwigilowanie Brejzy, Giertycha, Wrzosek
i innych wrogów PiS.
Trudno przecież przypuszczać,
by takie sprawy prowadzili
przypadkowi funkcjonariusze,
a Departamentu III już przecież nie
ma. W III RP z tą ułomnością radzono sobie rozmaicie. Za czasów Andrzeja Milczanowskiego funkcjonował w strukturach Gabinetu Ministra
zespół płk. Jana esiaka, który inwigilował m.in. Kaczyńskiego. Kamiński
i Wąsik, jak wynika z zeznań Tomasza
Kaczmarka, preferowali trochę inny
system agenta prowadzącego tajną
operację. Ale taka operacja musi mieć
dowódcę. Jakiś prokurator kłania się
Zbigniew Ziobro musi prowadzić
akta sprawy i pisać do sądu wnioski
o zezwolenie na założenie podsłuchu.
Ktoś musi pozyskiwane informacje
sortować i analizować.
W odzyskanych służbach trzeba
więc będzie szukać różnych ciał, zapewne dobrze poukrywanych pod
niewiele mówiącymi nazwami. Tropem jak podpowiadają fachowcy
powinny być pieniądze. Za brudną robotę dobrze się płaci, znacznie
powyżej resortowej średniej. Podpowiadamy przyszłym szefom MSWiA
jeżeli odkryją komórkę, w której ludzie zarabiają niestandardowo dużo,
to będą blisko.
Zresztą bardziej prawdopodobne
jest, że znajdą się skruszeni funkcjonariusze, którzy wszystko ujawnią.
Nie bez powodu Donald Tusk mówi
w wystąpieniach o oficerach służb
i skruszonych posłach PiS, którzy
rozmawiają z liderami opozycji. Może
rozmawiają, może te słowa to tylko
zachęta i rzucone we wraże szeregi
ziarno niepewności.
Tego nie wiemy. Za to wiemy, że
przed szefami PiS i pisowskich służb
ciężkie dni. Muszą to wszystko załatać. Bo kryzys podsłuchowy może
być większy, niż im się dziś wydaje.

Robert Walenciak

r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl
fot. PAP/PAweł SuPernAk, youtube
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Rozmawia Roman Kurkiewicz
Czym jest program Pegasus,
m.in. senatora opozycji Krzysztofa

– Pegasus jest systemem inwigilacyjnym stworzonym i sprzedawanym przez powstałą w
r. izraelską firmę informatyczną NSO Group
z siedzibą w mieście erclija. Założycielami firmy są byli pracownicy
Jednostki
Izraelskiego Korpusu
Wywiadowczego. System ten składa
się z kilku elementów. Informatycy
wyszukują luki w oprogramowaniu
nowo powstających urządzeń telekomunikacyjnych, po to by w niezauważalny sposób przejąć urządzenie
smartfon, tablet, laptop, komputer.
uki, o których nie wie sam producent sprzętu, nazywane są zero-day.
Dzięki ich wykorzystaniu można uzyskać pełen dostęp do np. konkretnego
smartfona, po pierwsze bez śladu,
a po drugie bez konieczności jakiejkolwiek aktywności jego posiadacza kliknięcia np. w podejrzany link,
otworzenia przesłanego zdjęcia itd. .
Nie znamy oczywiście szczegółowych specyfikacji innych tego typu
systemów inwigilacyjno przechwytujących a jest ich sporo , ale owa nieinwazyjna, bezśladowa zdolność działania Pegasusa ewidentnie odróżnia
go od podobnych rozwiązań poprzedniej generacji. Do tego towarzyszy

Pisowskie Watergate
Pegasus to raczej system inwigilacji totalnej
ni urz z ni czys
słuch

PIOTR
NIEMCZYK

– działacz opozycji
w PRL, ekspert z zakresu
bezpiecze stwa,
w latach
zastępca dyrektora
zarządu Wywiadu UoP,
stały doradca sejmowej
Komisji ds Służb
Specjalnych
gromadzić bez ograniczeń wszystkie
dane z takiego urządzenia, zapisywać
je i przechowywać na kiedyś, na później, na zawsze . Oprócz słów kluczy
coraz częściej Pegasus ma możliwość
analizowania i wyłapywania związków
frazeologicznych, zbitek słów, które
mogą nieść np. zaszyfrowane, zawoalowane znaczenia.
Na czarnym rynku istnieją podobne systemy inwigilacyjne zdarzało
się, że policje i służby specjalne różnych państw, zatrzymując przestępców, odnajdowały w ich smartfonach bardzo nowoczesne systemy
komunikacyjno kryptograficzno inwigilacyjne , ale Pegasus jest bardziej
zaawansowany.

Ktoś, kto posiada licencję na Pegasusa, ma pełną kontrolę
nad wszystkimi unkcjami i możliwościami wybranego
urządzenia elektronicznego
temu programowi cały pakiet dodatkowych funkcji rejestracja, zapisywanie rozmów i SMS ów, możliwość sięgania do pamięci telefonu,
wyszukiwania i reagowania na słowa
klucze. Wejście w oprogramowanie
urządzenia pozwala też na ominięcie
systemów szyfrowania wiadomości
podczas ich przesyłu np. przez aplikację Signal, WhatsApp, Telegram. Pegasus widzi te treści, zanim zostaną
zaszyfrowane. Działa zatem w czasie rzeczywistym, jak również może
fot. kr yS tof u kowSk

NSO Group, twórca Pegasusa,
żeby sprzedać go jakiejkolwiek instytucji lub firmie, musi mieć akceptację którejś z kluczowych instytucji
wojskowo wywiadowczych Izraela.
iteralnie jest tak, że Ministerstwo
Obrony Izraela ustala oficjalną, jawną
listę państw rządów , które spełniają
warunki do ewentualnej sprzedaży im
usług Pegasusa. Odbywa się to zresztą na zasadzie czasowej licencji, która

obejmuje konkretną liczbę urządzeń
do objęcia nadzorem. Obecnie jest
na tej liście
państw a było ponad
podczas ostatniej redukcji wypadły z niej m.in. Polska i Węgry. Oficjalnie kryteria są powiązane z oceną
praworządności i ochrony praw człowieka w każdym kraju. aktycznie
dochodzi tu jeszcze dość uznaniowy
czynnik polityczny, którego kluczowym elementem jest ocena możliwego zagrożenia dla Izraela i USA.

Czyli raczej czynnik polityczny
– Rzeczywistym powodem ograniczenia liczby krajów, które mogą
korzystać z systemu, był konflikt
USA z Izraelem. Powodem gniewu
Amerykanów nie było bynajmniej
ujawnienie faktu spegasusowania
telefonów obrońców praw człowieka w Maroku czy gipcie lub żony
ważnego szejka z Arabii Saudyjskiej,
tu zaważyło stwierdzenie użycia Pegasusa do zhakowania telefonów
kilkunastu wysokich rangą urzędników amerykańskiego Departamentu
Stanu. W konsekwencji Departament
andlu USA nałożył embargo na produkty NSO Group. Oznaczało to nie
tylko zakaz zakupów produktów NSO
Group w USA, ale także niemożność
zakupów przez Izraelczyków technologii amerykańskich. Widać wyraźnie,
że prawa człowieka są raczej listkiem
figowym przy podejmowaniu decyzji.

3-9.01.2022
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stracili cenny, niebezpieczny w ich
– Tak. Gdyby nie embargo amerykańskie, Ministerstwo Obrony Izraela
nie skróciłoby listy państw dopuszczonych do stosowania Pegasusa
z ponad
do przywołanych
.
Zresztą Pegasusa nie kupują wyłącznie instytucje rządowe. Często robią
to firmy prywatne mające rządową
autoryzację , widać tu duże podobieństwo do mechanizmów znanych
z handlu bronią. Rządy mają wpływ,

wielofunkcyjne urządzenia rejestrująco inwigilujące, które mogą też spełniać funkcje komunikacyjne. Działają
nawet wtedy, kiedy telefon jest wyłączony, bo działa mikrofon, który
może nagrywać i zapisywać, może
być włączona kamera. Jawne stają
się wiadomości SMS, wiadomości
ze zwykłych komunikatorów, takich
jak Messenger, oraz tych szyfrowanych np. WhatsApp czy Signal ,
zdjęcia i filmy, lokalizacja GPS, lista kontaktów, kalendarz, historia
z przeglądarek.

Najprawdopodobniej nie tylko polskie służby miały dostęp
do zgromadzonych in ormacji, ale też Izraelczycy
kontrolę i decyzyjność, ale na co
dzień zajmują się tym prywatne firmy. W Polsce też Izraelczycy sprzedali
oprogramowanie nie bezpośrednio
CBA, tylko jakiemuś operatorowi pracującemu dla służb. Ten zabieg ma
na celu m.in. odsunięcie od siebie
bezpośredniej odpowiedzialności za
nielegalne działania. ojalność takich
pośredników, czyli niewykorzystywanie możliwości takiego systemu np.
do prywatnych zleceń, wcale nie jest
oczywista. Możemy się domyślać,
że mieszają się tu interesy państwa,
służb specjalnych i prywatnych zamierzeń. Nie wiadomo, czy kiedykolwiek tego się dowiemy.

Owszem, bo Pegasus korzysta
z inwigilacyjnych możliwości np.
smartfona bez wiedzy i świadomości
jego właściciela ki. Tak zresztą czasami nazywa się współczesne telefony

Wygląda na to, że przy zakupie
w takim pakiecie, w jaki zaopatrzyły
się polskie służby, robią to izraelscy operatorzy programu i następnie przekazują rezultaty klientowi ,
w tym wypadku ma on nazwę orzelbialy , ale pracuje na potrzeby najpewniej CBA, rodzimej służby PiS.
To jest jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek tej afery. Jeśli nie tylko
polskie służby miały dostęp do zgromadzonych informacji, oznaczałoby
to, że dopuszczono sposób działania
całkowicie niezgodny z pragmatyką
służb i z polskim prawem. Tu prawo
jest jasne nikt, kto nie ma prawnej,
instytucjonalnej konieczności wchodzenia w posiadanie takich informacji,
ściśle tajnych, nie ma prawa mieć do
nich dostępu. Oczywiście zdarza się,
że służby różnych krajów prowadzą
wspólne działania przeciw grupom
przestępczym, terrorystycznym. Taka
współpraca jest ściśle regulowana
przepisami prawa. Nie sposób sobie
wyobrazić, że istnieje takie formalne,
systemowe uregulowanie inwigilacji
polskiego parlamentarzysty, szefa
sztabu wyborczego opozycyjnej partii. Dopuszczenie obcej służby do takiego pakietu informacji jest nie tylko
idiotyzmem, jest przestępstwem.
Zawieszenie licencji na Pegasusa
dla Polski nie oznacza, że polskie służby nie będą nadal korzystać z podobnych narzędzi. Już wiadomo o dystrybuowanym przez izraelską firmę
Cytro , zarejestrowaną w Macedonii
Północnej, niemal identycznym systemie inwigilacyjnym Predator.

Roman Kurkiewicz

r.kurkiewicz@tygodnikprzeglad.pl

23 grudnia 2021 r. odeszła

Odeszła

Maria Berny

Maria Berny

nestorka Lewicy, wrocławianka
urodzona na Wołyniu,
nauczycielka, publicystka,
działaczka społeczna
Przez dwie kadencje (1993-1997
i 2001-2005) senator RP

Wołynianka rzucona przez wiry historii na Dolny Śląsk
Kochała Kresy, Wrocław i ludzi
Szła przez życie z lewicą w sercu
Jako senatorka i społeczniczka zrobiła tak wiele,
że pamięć o niej będzie trwać

Cześć Jej pamięci!
Przyjaciele z Senatu V kadencji
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Ktoś, kto posiada licencję na Pegasusa, ma pełną kontrolę nad wszystkimi funkcjami i możliwościami wybranego urządzenia elektronicznego. Ta
rejestracja może dotyczyć wszystkich
rozmów, na dowolny temat, nie tylko
na taki, który został zidentyfikowany
jako przestępczy, podejrzany. I zostaje w banku danych do wykorzystania.
Tak właśnie wyglądało pozyskanie
SMS ów Krzysztofa Brejzy, wykorzystanych, spreparowanych i użytych
potem przez Samuela Pereirę w materiałach propagandowych TVP Info.
Senator Brejza mógł się domyślać,
że jego telefon może być poddany
jakimś działaniom służb, w końcu
był członkiem parlamentarnej grupy
ds. służb specjalnych. Zwróćmy uwagę, że do medialnego ataku na niego
wykorzystano rozmowy a właściwie
spreparowane SMS y, wymieszane
z wypowiedziami innych osób pochodzące z
r., zanim został on
szefem kampanii wyborczej Platformy
Obywatelskiej.

-
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Żegnamy naszą Autorkę i Przyjaciółkę „Przeglądu”
Jerzy Domański
i zespół

FELIETON

A

Jan Widacki

Z Galicji

le się dzieje! Przez całe święta w telewizji, internecie, przy
wielu rodzinnych stołach dyskusje o le T N I o tym, co
zrobi prezydent Podpisze zawetuje Skieruje do Trybunału Julii Przyłębskiej W noc wigilijną kilku biskup w wreszcie
w kazaniach na pasterce delikatnie dawało do zrozumienia, że
dziś Betlejem być może jest gdzieś w lasach przy granicy białoruskiej Jeden abp Jędraszewski pozostał nieugięty i wierny
swoim poglądom Przyjechał do Lud mierza odprawić pasterkę
g ralom Przy okazji wygłosił kazanie eneralnie było o tym, że
niedobra Unia chce nas pozbawić Boga Szczuł więc na Unię
i tych, kt rzy ją popierają Nawet w noc wigilijną nie przem wił
ludzkim głosem! Dręczony obsesjami tęczowej zarazy , gender,
aborcji razem z in itro i bezbożnej Unii, nie zdaje sobie sprawy,
że swoim działaniem, swoją paplaniną, nienawistnym szczuciem, brakiem empatii dla potrzebujących, kostyczny i nadęty,
oddala młode pokolenie od Kościoła o wiele skuteczniej, niż byłaby to w stanie zrobić Unia opanowana przez liberalną lewicę
Tymczasem młode pokolenie, niekiedy nawet o tym nie
wiedząc, uprawia chrześcija stwo poza Kościołem ot, choćby
taki przykład Wolontariuszki undacji Wolno Nam zrealizowały

organizacji pozarządowych Ludzi dobrej woli nie brakuje Wystarczy wskazać problem i pozwolić działać
Te osobiste spotkania krakowskie pokazały też małe dramaty
poszczeg lnych dzieci Na przykład Amiry Uczy się ryzjerstwa
w szkole zawodowej, choć jej marzeniem były studia Nie dostała się do liceum, bo miała za słabe stopnie A stopnie miała słabe, bo uczyła się częściowo u siebie w kraju, częściowo
w Polsce W Polsce została nalistką olimpiady języka rosyjskiego, ale z matematyki była słaba I nici z marze Będzie ryzjerką!
Można było się dowiedzieć, jak obcych przyjmują Polacy
w małych miasteczkach Rozpiętość postaw jest ogromna
od nauczycielek siłaczek, kt re bez wynagrodzenia potra ą po
godzinach uczyć czecze skie dzieci polskiego i pomagać im
w nauce, po małych głupoli nacjonalist w Jeden taki stanął
przed kilkunastolatką w hidżabie i krzyknął jej w twarz: Polska
dla Polak w! Na szczęście świadkiem sceny była nauczycielka, niepodzielająca patriotycznych uniesie małego narodowca zwr ciła mu uwagę, że dziewczynka, choć w hidżabie,
ma większy zas b polskich sł w od niego i prędzej zasługuje
na miano Polki niż on

o więtac
program pod hasłem zaproś Wędrowca do Stołu Wynajęły
autobus, sprowadziły na święta do Krakowa
os b z ośrodka dla uchod c w w ukowie, rozdzieliły po rodzinach Tak to
imigranci z Czeczenii i A ganistanu, od kilku lat czekający na
wyjaśnienie swojego statusu i prawo osiedlenia się w Polsce,
spędzili Wigilię w krakowskich rodzinach, zobaczyli Krak w,
a w pierwszy dzie świąt wsp lnie z opiekunami zasiedli przy
świątecznym stole w Centrum Sztuki Wsp łczesnej Wiewi rka Po raz pierwszy poczuli się wędrowcami, kt rzy znale li
gościnę, życzliwość, zostali potraktowani jak ludzie, nie jak
natręci Dla gospodarzy w wielu wypadkach pusty talerz przy
wigilijnym stole po raz pierwszy nie był czymś abstrakcyjnym
Tak jak goście poznali polskie zwyczaje, zobaczyli polskie
święta, tak i gospodarze dowiedzieli się o sprawach, o kt rych
na og ł nie mieli pojęcia Na przykład o tym, że nasze procedury
wobec uchod c w trwają latami, że czasem po kilku latach pobytu w Polsce, gdy dziecko z Czeczenii lub A ganistanu nauczy
się już polskiego, sko czy parę klas polskiej szkoły i znajdzie tu
przyjaci ł, bezduszną decyzją urzędnika zostaje wraz z rodzicami wydalone Czy ktoś czuje tragedię tych dzieci Tak nasze
pa stwo zabiera tym dzieciom dzieci stwo A gdy ktoś ma to
szczęście i dostaje zgodę na pobyt w Polsce, opuszcza ośrodek po kilku latach, tra ając w społeczną pustkę zostawiany
jest sam sobie Musi znale ć mieszkanie, pracę, szkołę dla dzieci Co prawda, w ośrodku uchod cy są przygotowywani do
życia w polskim społecze stwie W ramach tych przygotowa
pa stwo o eruje im naukę języka polskiego w wymiarze godziny tygodniowo Nie jesteśmy bogatym krajem, może rzeczywiście na więcej pa stwa nie stać Ale tu aż się prosi o pomoc

Aby polska tolerancja , z kt rej jesteśmy tak dumni, nie była
r wnie abstrakcyjna jak puste nakrycie przy wigilijnym stole,
może warto do program w szk ł wprowadzić przedmiot, dzięki kt remu uczniowie dowiedzą się czegoś o innych – o tych
przybyszach z A ganistanu, Czeczenii, Syrii i tylu innych miejsc
o ich kulturze, religii, o sytuacji w ich krajach i o tym, dlaczego chcą je opuścić Jeśli będziemy o nich więcej wiedzieć,
może nie będą już dla nas tak obcy Może łatwiej zobaczymy
w nich bli niego w nauczaniu polskiego Kościoła też bardzo
abstrakcyjną gurę
A może warto zachęcić publicyst w do szerszego zajęcia się
tym tematem Spopularyzowania go Może wtedy politycy zrobią coś, by usprawnić i uczynić mniej bezdusznymi procedury,
kt rym poddajemy cudzoziemc w, podejrzewając w kilkuletnich
dzieciach potencjalnych terroryst w
Na koniec akcent pozytywny Prezydent Duda zawetował le
T N Co prawda, uzasadnił to bardziej obawą o stosunki z Ameryką niż troską o wolność medi w w Polsce, ale nie czepiajmy
się atwo przewidzieć, co teraz będzie się działo na prawicy
ziobro i jego towarzysze będą się radykalizować, pr bując przeciągnąć na swoją stronę jeśli nie część polityk w PiS, to na
pewno część jego elektoratu Dla ratowania pozycji Morawiecki
musi wymyślić coś bardzo patriotycznego, co spodoba się skrajnemu elektoratowi Na przykład będzie degradował generał w
nieboszczyk w albo zrobi coś r wnie mądrego i mocnego
j.widacki@tygodnikprzeglad.pl

Więcej o undacji Wolno Nam na s

Poprzednie felietony na www.tygodnikprzeglad.pl

3-9.01.2022

PRZEGLĄD

13

KRAJ

Na poczwórnym gazie
a

u c c ny azu i n r ii
y znacza
a

Marek Czarkowski
Opłaty za gaz i prąd idą ostro w górę. Rząd twierdzi, że to wina Putina,
który szantażuje uropę, wstrzymując dostawy surowca, oraz bankierów spekulantów, którzy zarabiają
na rosnących cenach praw do emisji
dwutlenku węgla. Ciemny lud w to
wierzy, ministrowie zacierają ręce i jadą dalej na poczwórnym gazie.
W połowie grudnia Rafał Gawin,
prezes Urzędu Regulacji nergetyki,
zatwierdził nowe taryfy na gaz dla odbiorców indywidualnych. Od stycznia
r. wzrosły one o
. Ktoś,
kto dotychczas płacił
zł miesięcznie, w przyszłym roku zapłaci
zł.
Jeśli zaufał propagandzie, wziął unijną lub rządową dopłatę, zamienił
starego kopciucha na nowoczesny
piec gazowy i ogrzewał dom, płacąc
zł, w nowym roku wyłoży
zł.
A jeśli płacił
zł wybuli
zł.
I tak dalej Na tym tle wzrost taryfy
na prąd dla odbiorców indywidualnych o
to szczyt umiaru i łaskawości ze strony rządzących.
14

PRZEGLĄD

3-9.01.2022

ryczn ni
ły y

By zilustrować przyczyny tych
podwyżek, posłużmy się przykładem
w
r. MWh megawatogodzina energii elektrycznej kosztowała na Towarowej Giełdzie nergii w Warszawie
zł. Natomiast
w grudniu
r. jej cena wynosiła już , tys. zł. Ceny dostaw gazu
ziemnego w kontraktach terminowych w ciągu ostatniego roku wzrosły o
, a nawet więcej.
Przyczyny są znane. Gospodarka
światowa odradza się po kryzysie
wywołanym pandemią SARS CoV
i potrzebuje więcej energii. A ponieważ Chiny i inne kraje azjatyckie gotowe są dobrze płacić za dostawy błękitnego paliwa, uropa
musiała poczekać.
Wzrosły też ceny opłat za prawa do emisji dwutlenku węgla
w ramach U TS, czyli unijnego
systemu handlu uprawnieniami
do emisji
nawet do
euro za
tonę. Nasze opalane węglem elektrownie, które emitują tysiące ton
dwutlenku węgla do atmosfery,
musiały zapłacić więcej niż kiedykolwiek. ecz, wbrew temu, co

u

ar

i rz
u

u

głoszą rodzimi politycy, pieniądze
te trafiają głównie do naszego budżetu, a nie na konta mitycznych
spekulantów i bankierów. W końcu
września br. Ministerstwo inansów
podało, że na sprzedaży uprawnień
do emisji dwutlenku węgla państwo
zarobiło
, mld zł, co oznaczało
przekroczenie całorocznego planu
wpływów o ok.
. Szacunki mówią, że do końca roku fiskus zarobi
na tym procederze grubo więcej
niż
mld zł. Dla porównania planowany przyszłoroczny budżet na
obronność to
, mld zł.
Jeszcze w kwietniu
r. Ministerstwo Klimatu cieszyło się, że do
roku
nasz kraj z tytułu owych
opłat zarobi
mld zł. Jeśli dotychczasowe tempo wzrostu cen się
utrzyma, kwota ta wpłynie do końca
roku
.
Dlatego szarża premiera Morawieckiego, który w połowie grudnia
r. żądał od innych przywódców
państw unijnych natychmiastowego
zawieszenia systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla,
nie miała sensu. Ale o tym głośno
nikt nie mówił.

Ruch Putina
Jeśli wierzyć polskim politykom
i części publicystów, odpowiedzialność za szalony wzrost cen gazu
ziemnego spada na Gazprom, który
jest zbrojnym ramieniem prezydenta Rosji Władimira Putina. To dlatego w grudniu
r. ceny zakupu
gazu w kontraktach terminowych
były kompletnie nieprzewidywalne,
a ich wykres przypominał kolejkę
górską. Cóż, Rosja wykorzystuje
okazję. Podobnie jak kraje arabskie
i Stany Zjednoczone.
Zaczęło się niewinnie od
euro za MWh cena gazu jest wyrażana w tych jednostkach na przełomie
listopada i grudnia
r., by przed
świętami Bożego Narodzenia osiąg
nąć ponad
euro, a następnie
spaść do
euro.

KRAJ
Trzeba pamiętać, że w grudniu
r. MWh gazu w tych samych
kontraktach terminowych kosztowała
euro. Czyli dziesięć razy mniej.
Ze wszystkich stron słychać podejrzenia, że Putin wspólnie z Gazpromem manipuluje dostawami gazu, by
zmusić kraje europejskie do uległości,
wyrażenia zgody na uruchomienie gazociągu Nord Stream i porzucenia
Ukrainy oraz by ostateczne uzależnić
bogate kraje uropy od rosyjskiego
gazu. W mediach regularnie można
przeczytać, że Rosjanie albo już zakręcili, albo za chwilę zakręcą kurki
i mieszkańcy uropy zamarzną. Albo
że zgromadzone przy granicy z Ukrainą czołgi ruszą na Kijów.
Tymczasem w
r. Gazprom
wydobył
mld m sześc. gazu,
o ponad
mld m sześc. więcej niż
rok wcześniej, najwięcej od ponad
dekady. W ubiegłym roku światowe zapotrzebowanie na gaz rosło
w obłędnym tempie i gdyby nie dodatkowe dostawy rosyjskiego koncernu, cena błękitnego paliwa byłaby
jeszcze wyższa.
Nawet Amerykanie przyznają, że
gdy mowa o kontraktach długoterminowych, Gazprom wywiązuje się
z nich, dostarczając surowiec po
ustalonych cenach, oczywiście znacznie niższych niż w przypadku kontraktów terminowych.
Przykładem mogą być Węgry,
które pod koniec września
r.
podpisały z Rosjanami dziesięcioletni kontrakt na dostawy gazu z możliwością przedłużenia go o kolejnych
pięć lat, czym zagwarantowały sobie
ceny od trzech do pięciu razy niższe
od cen w kontraktach terminowych.
Dlatego na każdym rachunku za gaz,
który otrzymuje przeciętna węgierska
rodzina, jest wskazana kwota, którą
dzięki polityce rządu premiera Orb na udało się zaoszczędzić. Węgrzy
musieli się zobowiązać, że kupowany przez nich gaz nie będzie sprowadzany przez terytorium Ukrainy
ani sprzedawany do tego kraju, co
wywołało gwałtowną reakcję Kijowa.
W Budapeszcie nikt się tym nie przejął, bo relacje węgiersko ukraińskie
do najlepszych nie należą.
Innym krajem uzależnionym od
dostaw rosyjskiego gazu jest Serbia. Obecnie za
m sześc. płaci
dol., co jest ceną wybitnie promocyjną, i Belgrad mocno nalega,
by negocjowany obecnie kolejny
FOT. SHUTTERSTOCK

długoterminowy kontrakt z Gazpromem był równie korzystny.
W tej układance szczególną rolę odgrywają Niemcy, którzy dzięki
gazociągowi Nord Stream
mogą
się stać gazowym hubem dla całej
uropy i wspólnie z Rosjanami sprzedawać gaz rancuzom, Belgom, Duńczykom, Czechom i oczywiście Polakom. Interes Ukrainy, która jeszcze
jest krajem tranzytowym dla rosyjskiego gazu, się nie liczy.

zy gaz mo e y tańszy
W
r. Piotr Naimski, sekretarz
stanu w rządzie Beaty Szydło, powiedział Agencji Reutera, że Polska nie
zamierza przedłużać kontraktu długoterminowego z Gazpromem, który
wygaśnie w roku
, i dodał Jeśli
cena gazu z Rosji będzie wystarczająco konkurencyjna, nie wykluczamy
jego zakupu. Ale na pewno nie w ramach umowy długoterminowej .

Polska i tak jest w dobrej sytuacji.
W listopadzie rządy iszpanii, Austrii
i Szwajcarii poważnie rozważały scenariusze blackoutu, czyli kilkudniowych wyłączeń prądu na dużych obszarach. Nam to nie grozi. Pracujące
pełną parą polskie elektrownie węglowe produkują
zużywanego przez
nas prądu. Gazu także nie zabraknie,
gdyż magazyny PGNiG są pełne. Polska importuje nie
tego surowca jak Węgrzy, lecz znacznie mniej.
W kraju wydobywamy mld m sześc.
gazu ziemnego. Z Rosji sprowadzamy niewiele ponad mld m sześc.
Poza tym kupujemy gaz ze Stanów
Zjednoczonych, Kataru i Norwegii
łącznie jest to ,
mld m sześc.
Gdy zostanie uruchomiony gazociąg
Baltic Pipe, można będzie zmniejszyć
dostawy z Rosji.
Czy to oznacza, że gaz będzie tańszy? Niekoniecznie. Rząd argumentuje, że podwyżki są nieuchronne,
bo cena gazu na giełdach wzrosła

od stycznia opłaty za gaz dla odbiorc w indywidualnych
wzrosły o
, za prąd o
Powszechne jest przekonanie, że
nasz kraj od
r. płaci Rosjanom
za gaz najwięcej w uropie. Oficjalnie nie sposób się dowiedzieć, o jaką
kwotę chodzi, gdyż nawet interpelacje poselskie, w których pytano, ile
PGNiG płaci za błękitne paliwo, pozostawały bez odpowiedzi. Nieoficjalnie
padały kwoty od
do
dol. za
m sześc.
Plan Naimskiego zakładał, że
dzięki gazoportowi w winoujściu,
pływającemu gazoportowi w Gdańsku, który miał powstać do roku
, oraz gazociągowi Baltic Pipe
z Norwegii nasz kraj osiągnie niezależność od rosyjskich dostaw.
I to my Kremlowi a nie Kreml nam
podyktujemy warunki.
Dziś nie wydaje się to tak oczywiste. Polska bardzo liczyła na dostawy
gazu łupkowego ze Stanów Zjednoczonych. atem
r., gdy stało
się jasne, że Chiny, Japonia i inne
kraje azjatyckie gotowe są dobrze
płacić za dostawy gazu, amerykańskie spółki skierowały statki wypełnione tym surowcem na Wschód.
Także kraje arabskie, gdy odkryły, że
Azjaci zapłacą im więcej, zmniejszyły
dostawy do uropy.

w minionym roku o
, a może i więcej. Zapomina dodać, że chodzi o kontrakty terminowe.
Tymczasem PGNiG sprzedaje
głównie gaz dostarczany w ramach
umów długoterminowych. A tu cena jest stabilna i wielokrotnie niższa.
Aby jednak dyskutować na ten temat, trzeba ją znać, a w tym przypadku przedstawiciele rządu, bez względu na opcję polityczną, odpowiadają
tak samo od lat Szczegóły zawieranych kontraktów stanowią tajemnicę
handlową przedsiębiorstwa PGNiG
i są prawnie chronione .
miem twierdzić, że najnowsze
podwyżki cen gazu i energii elektrycznej bardzo się rządowi opłacają. Dzięki nim będzie można uzyskać
dodatkowe, i to niemałe, wpływy
do budżetu. Znajdą się środki na
wypłaty wyższych pensji w górnictwie i energetyce. Związkowcy
coraz ostrzej się ich domagają. Będzie też można snuć plany budowy elektrowni atomowej, za którą
rzecz jasna zapłacimy solidarnie
kolejnymi podwyżkami cen gazu
i energii elektrycznej.

m.czarkowski@tygodnikprzeglad.pl
3-9.01.2022
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