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Jerzy Domański

Szkoła przetrwania

G

dy myślimy, że co ważniejsze słowa zostały pozbawione sensu, znowu coś puka spod dna. I zamiast
Polskiego Ładu mamy odwrotność – chaos i bałagan.
Gdy prawo przestało znaczyć prawo, przejęła się tym
tylko skromna mniejszość naszych rodaków. Większość
woli narzekać, ale na czynne protesty się nie decyduje.
Gdy partia władzy wpisała sobie do nazwy sprawiedliwość, reszta pogodziła się z cynicznym zawłaszczeniem
pięknego słowa. Jakoś nie widzę prób odbicia tego obszaru przez lewicę, która ma przecież historyczny dorobek
w walce o sprawiedliwość pod każdym względem.
Fatalnie nam się zaczął ten rok. Do najwyższej od lat
inflacji i powszechnej drożyzny doszedł kolejny pakiet:
chaos i niezwykły nawet jak na ten rząd bałagan.
Trochę niespodziewanie od pierwszych godzin nowego roku mamy katastroficzny spadek nastrojów społecznych. Katastrofę spowodowaną nieudolnością rządu.
Ekipa uważana za mistrzowską we wciskaniu ludziom
kitu popełniła przy Polskim Ładzie tyle amatorskich błędów, że aż ciśnie się na usta pytanie, co takiego tam
się stało, że jest aż tak głupio. Operacja, która miała
zapewnić PiS przedłużenie rządów na trzecią kadencję,
zaczęła się tak, jakby ją wymyślono miesiąc wcześniej.
Najgorzej jak można.

Ofiarami skomplikowanych, niejasnych, mało precyzyjnych i często wykluczających się przepisów są Polki i Polacy. Miliony zagubionych i przestraszonych ludzi. Nie dość,
że już są przywaleni skutkami pandemii, rosnącą inflacją
i drożyzną, to jeszcze dołożono im na plecy nowy ciężar.
Wszystko razem to dawka, która może rozwalić nawet silne psychicznie jednostki. Gigantyczne zmiany podatków
dotykają wszystkich. Ci, którzy na tych zmianach zarobią,
będą mieli za co pokryć koszty droższych zakupów. Jedna ręka dała im obniżenie podatków, a druga od razu zabrała te pieniądze przy kasie w sklepie. A gdy już wyjdą
z lżejszą, choć droższą torbą, będą mogli sobie obejrzeć
reklamy Polskiego Ładu wykupione przez rząd za wiele
milionów złotych. Prawicowy rząd dał je oczywiście prawicowym mediom. Trudno w nich znaleźć jakieś sensowne wytłumaczenie tego bałaganu.
Czym więc Polski Ład jest? Szkołą przetrwania? Dodatkowym kursem doszkalającym dla księgowych i prawników?
A może testem na lojalność wiernego elektoratu dojnej
zmiany? Mamy zatem cały ciąg wiadomości złych i bardzo
złych. Wielka kumulacja problemów bezpośrednio dotyka
już większość Polaków. I ta większość pyta: kto nas tak urządził? Władza coraz szybciej zbliża się do ściany. Rezerwy finansowe i cierpliwość Polaków są już na wyczerpaniu.
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CHIńSKA woJNA Z ZANIeCZySZCZeNIeM
Czy da się wygrać ze smogiem
Projekt okładki: Iza Mierzejewska
Fot. Witold Rozbicki/REPoRtER, GRzEGoRz kRzyżEWski/
REPoRtER, PiotR Hukało/East NEWs, sHuttERstock,
aGEFotostock/East NEWs (2)
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drożyzny, szalejącej in acji, setek zgonów dziennie związanych
z co idem oraz innymi chorobami, których leczenie wstrzymuje się
w związku z pandemią, postępującej marginalizacji Polski w Ue, dalszego łamania prawa i panoszenia się służb specjalnych, czyli
dalszej dewastacji państwa pod władztwem
nieudolnego PiS i równie bezradnej opozycji.
Bogumił Woźniakowski

•
tego, że załapanie się na ratunek w publicznej ochronie zdrowia dla
przeciętnego obywatela będzie w wielu przypadkach wskoczeniem do
odjeżdżającego pociągu. Zbigniew Cybulski mruga do nas okiem.

Jan Kochanowski

•
władzy, in acji, lockdownu, kolejnej fali Co Id , nieszczepionych, ordo Iuris, opus dei, Rydzyka, pazernego Kościoła katolickiego, cen paliw, cen prądu, mediów publicznych, suszy, ocieplenia
klimatu, zarządzania strachem, wplątania w sojuszniczą wojnę, urojeń Macierewicza, urojeń Kaczyńskiego, urojeń Kamińskiego, urojeń
Ziobry i spółki, aktywności prezydenta, faszystów, nacjonalistów
i milczącej większości.
Zbigniew Derejski
•
Najbardziej obawiam się wyłączeń prądu. bo już dziś Polska importuje energię elektryczną ze Szwecji, Niemiec, Czech, itwy, Słowacji
czy Ukrainy za ok. mld zł rocznie. A jeśli pieniędzy na import zabraknie, a nowych mocy wytwórczych nie widać brak energii elektrycznej
jest zabójczy dla wszystkich gałęzi przemysłu i dla drobnych producentów. Indywidualni użytkownicy też poniosą straty. enin powiedział, że
najważniejsza jest władza rad i elektry kacja. Szkoda, że nasi rządzący
realizują tylko pierwszą część tej wypowiedzi, zamieniając władzę rad
na władzę PiS.
Wojciech Kowalski

Gam i Jar ze skie o

w grudniu
r. w Solidarności zdecydowanie dominowali radykałowie. Za
to w grudniu
r. dominowały radykalne, jednostronne oceny stanu wojennego,
szczególnie wśród dziennikarzy, a znaczną
ich część paraliżuje strach przed obiektywną oceną. dlaczego do dziś nie ma
procesu i wyroku na przywódców strajku w kopalni wujek
Jaki sens miał atak na milicję i wojsko z łomami w rękach
I kto ponosi odpowiedzialność za ten atak i jego skutki
Stefan Hołownia, Gdańsk

i ie Jasiński

Kiedy premier usilnie szuka winnych tego, że ceny gazu
są wysokie, powinien wrócić do roku
, kiedy to została
podpisana umowa z Rosją na dostawę gazu. Z naszej strony
podpisał ją ówczesny minister skarbu w rządzie PiS – wojciech Jasiński. Zrobił to bez dokładnej analizy dokumentu.
Następstwem pośpiechu i niezapoznania się z mającym
stron kontraktem było zaakceptowanie procentowej
podwyżki cen gazu podyktowanej
przez Rosjan. dzięki niefrasobliwości ministra Jasińskiego Polska
płaci mld zł więcej niż inne państwa europejskie, które kupują ten
sam surowiec z Rosji. Panie premierze, najdroższy gaz mamy dzięki beztrosce ówczesnego ministra skarbu
wojciecha Jasińskiego, który w nagrodę jest obecnie szefem
rady nadzorczej orlenu.
Elżbieta Więckiewicz-Kwiatkowska,
Zabrze

zdjęciE tygodnia

Napis komentujący działania Łukasza Mejzy to oddolna inicjatywa mieszkańców Dąbia koło Krosna Odrzańskiego.
FOT. A.P.E.MUSIC ROLAND RASINSKI/FORUM
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Polek wyżej ceni sprawienie
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Skrajnie konserwatywny Janowski przedstawił program, który ma zamienić narodową galerię
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PRZEbłyski
Duda na Saharze
Nie wychylać się. Nie przepracowywać. Na maksa korzystać z rezydencji i wycieczek. oto życie
prezydenta dudy. tak pokochał
słodkie nieróbstwo, że stanie na
głowie, by przedłużyć dolce ita.
Marzy mu się kariera w instytucjach międzynarodowych. A tam bez wsparcia Amerykanów nie
ma czego szukać. Gdy zagrożone są jego osobiste interesy, duda
budzi się i warczy. I to jest cała tajemnica weta w sprawie t N. Za
mądry nie jest, ale coś sobie wynegocjował z disco ery, a może
i z administracją bidena. Założy jakąś fundację i kapnie mu trochę
amerykańskiej forsy. Chyba że potraktują go jak Afgańczyków.
Przez najbliższe lata duda będzie sobie za naszą kasę je dził po świecie. Im dalej, tym milej. o egzotykę ekspedycji zadba Jakub Kumoch.
Pomysłowy gość. Razem z dudą wybiera się do Afryki Subsaharyjskiej, a pó niej w rejon Indo Pacy ku. A może w odwrotnej kolejności. In ację i drożyznę zostawią w Polsce.
Ferfecki i Kownacki bredzą o generałach
wymaganie od wiktora erfeckiego choć skromniutkiej uczciwości
nie ma większego sensu, bo nawet taka jej dawka przerasta tego
kontrowersyjnego dziennikarza „Rzeczpospolitej”. tak już ma i dowiódł tego wiele razy. erfeckiemu bardzo się nie spodobało spotkanie lidera Polski
Szymona Hołowni z klubem
Generałów i Admirałów RP.
bo bo są w nim generałowie
z czasów stanu wojennego.
Z powodów biologicznych niewielka to grupa wybitnych wojskowych. dla erfeckiego są mrocznymi kartami. Pal licho, skoro tak myśli, to niech pisze. Ale w tym
samym tekście erfecki przytacza opinię bartosza Kownackiego,
wiceministra obrony za Macierewicza, który spotkanie Hołowni
uważa za kompromitujące. A przecież erfecki wie z mejli dworczyka , że tenże Kownacki kłamał i oszukiwał przy zamówieniu nieistniejących dronów. Kłamał także w wielu innych sprawach. A dla
erfeckiego tenże Kownacki jest świetlanym autorytetem. Amen.
Bokser z „Tysolem” na plecach
Co to się porobiło z organizacją, której liderem w oczach świata
jest ciągle wałęsa, choć obecny przewodniczący Solidarności Piotr
duda robi szpagaty, by go wymazać z historii i zastąpić echem Kaczyńskim. Ale skoro związek hołubi Andrzeja Gwiazdę, który chciał
wydrzeć mln zł odszkodowania za internowanie
lat temu, to
łatwiej zrozumieć cyrk z bokserem Jonakiem. damianem Jonakiem
szczyci się „tygodnik Solidarność”. Skąd ta miłość Powody są dwa. Jonak jest członkiem związku, a na plecach ma
logo „tysola”. Stempli reklamowych ma jednak więcej niż
zwycięstw. w kwietniu
r.
przegrał z Anglikiem Robinsonem w katowickim Spodku. w listopadzie ub.r. w Radomiu był
rewanż. I remis. Jonak poskarżył się: „w czwartej rundzie Robinson
po tra eniu złamał mi nos, przez co miałem kłopoty z oddychaniem,
a to nie ułatwiało mi walki”. ogo nie pomogło. Nie mogło. bo to nie
ta Solidarność i nie ten bokser.
FOT. YOUTUBE (4)
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Z GALERII ANDRZEJA MLECZKI
,
redaktor naczelny serwisu
ZaufanaTrzeciaStrona.pl
Aby chronić swój telefon przed szpiegowaniem przez naszych bliskich czy cyberprzestępców, wystarczy nie zwlekać
z instalacją aktualizacji, stosować długi kod

PIN minimum znaków i zabezpieczenia
biometryczne linie papilarne lub kształt
twarzy oraz nie instalować aplikacji spoza
sklepu producenta. Niestety, nic nie uchroni nas przed szpiegowaniem z użyciem narzędzi takich jak Pegasus. Z komputerem
sprawa jest trudniejsza – trzeba uważać
przy uruchamianiu załączników z poczty
lub pobranych z sieci. trzeba także mieć
różne hasła do różnych kont poczty, sieci społecznościowych czy banku i gdy
to możliwe, stosować dwuskładnikowe
logowanie – oprócz loginu i hasła używać
dodatkowego kodu otrzymywanego przez
SMS, ze specjalnej aplikacji lub przez dodatkowe urządzenie.
C
,
szef zespołu bezpieczeństwa firmy
Niebezpiecznik.pl
Całkowite zabezpieczenie naszych urządzeń przed inwigilacją jest bardzo trudne,
jeśli nie niemożliwe, gdyż atakujący mają
do dyspozycji zbyt wiele technik. dlatego
przede wszystkim powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, kto chce nas szpiegować. Inaczej będziemy się chronić przed

bliskimi, inaczej przed służbami, a jeszcze
inaczej przed przypadkowym znalazcą naszego smartfona tu wystarczy silny kod
dostępu i szyfrowanie pamięci urządzenia .
Ponieważ wszystkich dotyczą ataki pospolitych cyberprzestępców, to na nich proponuję skupić się w pierwszej kolejności.
ta grupa atakujących wykorzystuje znane
dziury w oprogramowaniu, dlatego musimy
regularnie aktualizować system i aplikacje.
dopilnujmy, aby nasze hasła nie powtarzały się w różnych serwisach. tu pomocne
okażą się menedżery haseł i dodatkowa
ochrona w postaci włączenia, gdzie to
możliwe, dwuskładnikowego uwierzytelnienia, najlepiej w formie sprzętowego
klucza U . Zawczasu zminimalizujmy też
ilość danych, które stale przechowujemy
na aktywnie wykorzystywanym urządzeniu. Możemy włączyć automatyczne kasowanie wiadomości wysyłanych przez
szyfrowany komunikator. trzeba jednak
pamiętać, że choć atakujący nie pozyska
naszych archiwalnych rozmów, to jeśli jest
obecny na naszym urządzeniu, wciąż może monitorować bieżącą korespondencję,
np. robiąc zrzuty ekranu co sekundę.
10-16.01.2022
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ekspert ds. cyberbezpieczeństwa
i nowych technologii, Klub Jagielloński
w celu ochrony przed cyberprzestępcami warto oczywiście korzystać z programów zwiększających bezpieczeństwo
– antywirusów czy rozwiązań typu rewall.
W odniesieniu do zaawansowanych metod
szpiegowania, wykorzystywanych przez
grupy powiązane z rządami, nie mamy
niestety zbyt wielu narzędzi, choćby z tego
względu, że wykorzystują one luki w zabezpieczeniach nieznane jeszcze producentom
oprogramowania. dlatego osoby będące
potencjalnym celem ataku muszą mieć na
uwadze, że wszystko, co przechodzi przez
ich urządzenia, w tym wiadomości przesyłane przez szyfrowane komunikatory, jest
możliwe do odczytania przez służby.

ichał Sobcz k

ak roni w te e on i ko p ter
prze zpie owanie
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ząd na reklamy
olskiego Ładu
wydał wiele
milionów złotyc .
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Miał by
Marek Czarkowski
stycznia
r okazało się, że
sztandarowy program rządu Mateusza Morawieckiego, Polski Ład, to
chaos, totalny zamęt w podatkach,
dezorientacja pracowników, emerytów, księgowych, przedsiębiorców,
rozbieżne rady doradców podatkowych. Wszystko to w połączeniu z rozbuchaną inflacją i ogromnymi podwyżkami cen gazu oraz
energii oznaczałoby w normalnym
kraju propagandową katastrofę.
8
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Tymczasem prezes Narodowego
anku Polskiego Adam Glapi ski
z uśmiechem mówi, że wszystko jest
na dobrej drodze.
A miało być tak pięknie. W jednym
z rządowych spotów para emerytów
marzy o spotkaniach z wnukami,
choćby za pośrednictwem internetu.
Wtedy zjawia się kurier z laptopem,
a głos spikera wyjaśnia, że dzięki
rządowemu programowi Polski Ład
w portfelach emerytów i rencistów
zostanie więcej pieniędzy. A więcej
pieniędzy to więcej możliwości .
W praktyce wielu osobom Polski
Ład przyniósł mniejsze dochody.

miany podatkowe wprowadzone
przez sejmową większość sprawiły,
że ci, którzy przez lata pracowali,
płacili wysokie składki i otrzymywali z
S wyższe świadczenia,
na początku
r. dowiedzieli
się, że ich emerytury zmalały. Padły przykłady – od
do nawet
zł miesięcznie.
Dotyczy to osób otrzymujących
świadczenie w kwocie od
tys.
do
, tys. zł brutto miesięcznie.
Ich emerytury nie będą w całości
objęte zwiększoną kwotą wolną
od podatku, a dodatkowo zapłacą oni wyższą składkę zdrowotną.

KRAJ
Co prawda, wiceminister finansów
Jan Sarnowski zapewniał, że tylko
trzech na
emerytów otrzyma
zauważalnie niższe świadczenia, ale
nie brakuje głosów, że niekorzystna zmiana może dotyczyć nawet
emerytów.
Dobrodziejstwa Polskiego Ładu
już odczuwają nauczyciele pracujący
na kilku etatach. To jedna z nielicznych grup zawodowych, które otrzymują pensję z góry. W pierwszych
dniach stycznia pojawiła się lawina
informacji o tym, że ich wynagrodzenia też zmalały o
,
zł,
a nawet więcej. ył to kolejny efekt
zmian podatkowych wprowadzonych przez Polski Ład. Jeśli zarabiają
ponad , tys. zł brutto i w grudniu
złożyli wniosek o niestosowanie wobec nich ulgi dla klasy średniej, ich
wypłata netto spadła. Obniżkę pensji spowodowało zniesienie możliwości odpisywania składki zdrowotnej od podatku.
Problemy mają też prowadzący
jednoosobową działalność gospodarczą. Pod koniec roku biura rachunkowe proponowały im, by zapłacili podwójną składkę
S – jedną
awansem za stycze
r. Dzięki
temu można by było ją odliczyć i zaoszczędzić trochę grosza. Tuż przed
sylwestrem te same biura rozesłały
mejle z wiadomością, że pojawiły
się interpretacje doradców podatkowych, z których wynika, że takie
odliczenie nie będzie możliwe
I z uwagą: To, czy będzie
można odliczyć składki
zdrowotne zapłaco-ne jeszcze w
r.,
okaże się dopiero po
ukazaniu się pierwszych decyzji urzędów skarbowych .
W zmianach podatkowych wprowadzonych przez Polski
Ład jest tyle niespójności, że łatwo będzie
o błąd, a kara może
być surowa. Dlatego
coraz częściej biura
rachunkowe i doradcy podatkowi żądają
wyższych opłat za swoje usługi, bo trzeba mieć
ogromną wiedzę, wysokie
kwalifikacje i sporo szczęścia,
by poradzić sobie z wprowadzoną przez rząd fiskalną ruletką.

Niemcy w takich sytuacjach mawiają
polnische Wirtschaft.

kogo obchodzą

dzie

Nieprzewidziane przez rządzących
skutki wprowadzenia Polskiego Ładu podgrzały i tak gorące nastroje
wywołane najwyższą od lat inflacją
i ogromnym wzrostem cen gazu,
węgla i energii elektrycznej. Rząd
zapowiada kolejne tarcze, lecz jeśli
w październiku informacją dnia była

W Warszawie rsynowski akład
Opieki drowotnej otrzymał z PGNiG
pismo z informacją, że od nowego
roku cena gazu wzrasta o
. Jeśli
w
r. O za błękitne paliwo płacił
tys. zł, to w roku
będzie
musiał wyłożyć
tys. zł.
akład Gospodarki Nieruchomościami w warszawskiej dzielnicy
Włochy otrzymał propozycję przetargową wyższą o
w stosunku
do ceny gazu z roku
. Dziś składane instytucjom samorządowym

w pierwszych dniach stycznia pojawiła się lawina
informacji o tym, że wynagrodzenia wielu nauczycieli
zmalały o
,
zł, a nawet więcej.
podwyżka cen gazu o
w wielkopolskich gminach Tarnowo Podgórne i Kazimierz przez niemiecką
spółkę G.EN. Gaz, to dziś nikogo już
nie podniecają informacje o podwyżkach sięgających
.
Polski Ład okazał się potężnym
ciosem wymierzonym w samorządy. Rzecz nie tylko w tym, że władza
zabrała im poważne kwoty i ma je
zrekompensować znacznie skromniejszymi. Podwyżki cen prądu i gazu już demolują budżety miast, gmin
i powiatów.

oferty wyższe o
w stosunku
do ubiegłego roku traktowane są jako atrakcyjne. Tylko patrzeć, jak domy pomocy społecznej, przedszkola
i żłobki, prywatne szkoły, świetlice,
teatry, muzea, baseny i a uaparki zaczną podnosić ceny usług i biletów.
adna proponowana przez rząd tarcza antyinflacyjna tego nie powstrzyma. W najgorszej sytuacji znalazły się
szpitale. Podwyżki cen prądu i gazu
znacząco zwiększą ich zadłużenie.
grudnia
r. prezes PGNiG
Paweł Majewski powiedział, że oferowana przez jego firmę cena gazu dla
odbiorców indywidualnych
mogłaby być jeszcze wyż
wyższa, gdyż spółka powinna
uwzględniać wzrost cen
na rynkach europejskich.
Decyzją prezesa rzędu
Regulacji Energetyki ce
cena gazu ziemnego dla
gospodarstw domowych w
r. wzrasta tylko o
.
a to podmioty
prowadzące działalność gospodarczą muszą płacić
tyle, ile zażąda
dostawca. Rynek
gazu w Polsce w założeniach jest wolny.
jednym, drobnym zastrzeżeniem
– nikt poza pa stwowym
w większej częściPGNiG
nie może sprowadzać gazu
z zagranicy i handlować nim
na wielką skalę.
10-16.01.2022
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Prawdopodobnie cena gazu ziemnego w Polsce spadłaby błyskawicznie, gdyby np. zaczęła go sprzedawać
spółka zależna Gazpromu.
Ale do tego nikt nie dopuści. bocznym efektem galopady cen gazu
może być zawarcie przez PGNiG
w tym roku długoterminowego
kontraktu z Gazpromem, od którego dotychczas rząd zdecydowanie
się odżegnywał.
Podobnie rzecz się ma z cenami
energii elektrycznej. Prezes rzędu
Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę na rok
uwzględniającą wzrost
cen dla odbiorców indywidualnych
jedynie o
, więc dramatyczne
doniesienia o wysokich rachunkach
za prąd należą do rzadkości. askoczenie natomiast przeżył przedsiębiorca z ublina prowadzący sklep
z ozdobami i chemią. Aby ograniczyć
zużycie prądu, zastąpił tradycyjne żarówki nowoczesnym oświetleniem
ED, za które zapłacił
zł. Jakież

było jego zdumienie, gdy otrzymał
rachunek za zużycie
KW, opiewający na
zł, podczas gdy korzystając ze starej technologii i zużywając
KW, miesięcznie płacił
zł.
a skok ceny odpowiedzialne było
rozliczenie energii biernej pojemnościowej , które stanowiło znaczącą

energetyki. Okazuje się, że mimo
rekordowych wzrostów cen tego surowca polskie kopalnie zanotowały
w tym roku straty. Węgiel był drogi,
lecz za granicą. W Polsce sprzedawano go elektrowniom w ramach
umów długoterminowych, które zawierano, gdy jego cena była niska.

w zmianach podatkowych wprowadzonych przez Polski ad jest
tyle niespójności, że łatwo będzie o błąd, a kara może być surowa.
pozycję w rachunku. Są nawet urządzenia kompensujące ową energię
bierną pojemnościową , za które
rzecz jasna trzeba zapłacić. W przyszłości podobnych przykładów będzie więcej, bo dostawcy prądu muszą zarobić.
ez większego rozgłosu toczą się
rozmowy między dyrektorami kopal
a prezesami elektrowni co do ceny
węgla, który jest podstawą polskiej

Dziś jest odwrotnie – kopalnie, wiedząc, że ich czarne złoto nawet po
podwyżkach jest ta sze od importowanego, cisną, jak mogą, by uzyskać
wysoką cenę. I pewnie im się uda.
Oznacza to, że cena energii elektrycznej nie spadnie. Dlatego w tym
roku nie należy się spodziewać znaczącego spadku inflacji. Koszt prądu
wpływa bowiem na cenę każdego towaru i każdej usługi. Obniżki można

j
C
,
prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
w pierwotnych założeniach Polski ad wydawał się projektem słusznym, szczególnie jeśli
chodzi o założenia dotyczące systemu podatkowego. wskazywano bowiem konieczność „stworzenia przyjaznego i sprawiedliwego systemu
podatkowego” i wzmacniania progresywności
podatkowej. Niestety, wskutek działania kolejnych grup lobbystycznych ten wymiar projektu
został osłabiony i stracił na spójności. Szkoda np.,
że poprzestano tylko na dwóch nie licząc kwoty
wolnej od podatku progach podatkowych maksymalnie
. warto tu przypomnieć, że w latach
. mieliśmy już stawkę procentową. dzisiaj, kiedy zarabiamy
powyżej progu oznaczającego płacenie podatku w wysokości
, nie ma już żadnego znaczenia, czy zarabia się mln, mln
czy
mln powyżej wyznaczonego kwotowego progu – każdy
zapłaci owe
. Nieprzekonujący moim zdaniem jest argument
przeciw zwiększaniu liczby progów, że jest raczej niewiele osób,
które zarabiają tak dużo. Ale przecież Polska cały czas się bogaci i milionerów, a nawet miliarderów wciąż przybywa. Nawet
jeśli w skali obecnego budżetu państwa wprowadzenie dodatkowego progu podatkowego oznaczałoby relatywnie niewielkie
kwoty dodatkowych wpływów – to istnieje spory potencjał ich
wzrostu. Ale najważniejsze jest postrzeganie progresywności
podatkowej w kontekście sprawiedliwości społecznej.
Na początku wydawało się, że Polski ad jest ukierunkowany
na konsekwentnie silniejszą progresję podatkową, ale dość szybko okazało się, że konsekwencja ta została osłabiona.
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Kiedy tylko pojawił się projekt Polskiego adu,
bardzo uważnie przestudiowałam jego obszerne,
przeszło
stronicowe uzasadnienie i byłam
pełna podziwu dla autorów tego uzasadnienia,
świetnie udokumentowanego, przekonującego
poprzez międzynarodowe analizy porównawcze,
że tam, gdzie jest wysoka progresja podatkowa, gospodarka rozwija się lepiej. dotyczy to
np. Skandynawii. Niestety, ten wymiar P został w procesie konsultacji ewidentnie osłabiony
pod wpływem lobbystów.
Paul Krugman, amerykański ekonomista i laureat Nagrody Nobla
, używa pojęcia idee
zombie, do których zalicza m.in. przekonanie, że
jeśli bogaci płacą niskie podatki, sprzyja to ogólnemu rozwojowi. obśmiewa całą teorię „skapywania” bogactwa na mniej
zamożnych i mit, że przypływ unosi wszystkie łodzie. dane empiryczne temu przeczą, a pandemiczny kryzys obnaża to z całą
siłą. także raporty oeCd czy Światowego aboratorium Nierówności sygnowane m.in. przez thomasa Piketty ego i noblistkę
esther du o pokazują jasno, że nierówności wciąż rosną, i to
w zastraszającym tempie, szkodząc gospodarce i jakości życia
ludzi. wskazuje to zarazem, że działania na rzecz redystrybucji
dochodów są konieczne. Jest to konieczne tym bardziej, że narastanie nierówności, w tym nasilanie się nierówności skrajnych,
to czynniki tworzące bariery dla popytu, szkodzące gospodarce
i postępowi społecznemu, a tym samym zagrażające trwałości
harmonijnego rozwoju społeczno gospodarczego.
Kolejne dyskusje i zmiany w Polskim adzie nie wzmocniły,
a przeciwnie, osłabiły redystrybucyjny wymiar tego programu.

KRAJ
wymusić administracyjnie, lecz to
działanie na krótką metę.
Rząd Mateusza Morawieckiego
wykonał taki ruch w odniesieniu do
rynku paliw. Tuż przed świętami PKN
Orlen obniżył ceny paliw i na stacjach benzynowych za zwykłą benzynę P
płacimy poniżej zł. yło
to możliwe dzięki obniżce akcyzy do
najniższego dopuszczalnego w nii
poziomu. Dziś za
litrów benzyny opłata akcyzowa wynosi
zł.
I będzie tak do
maja br. Co dalej?
Nie wiadomo.
Gdyby nie ta decyzja, Polacy
przed świętami byliby jeszcze bardziej wkurzeni. Rząd chce obniżenia
stawki AT na paliwa z
do
,
lecz w tej sprawie musi rozmawiać
z Komisją Europejską. Tymczasem
grudnia minister finansów Tadeusz Kości ski powiedział: Mamy
milczącą zgodę na obniżkę AT na
żywność do
, natomiast nie ma
zgody na obniżkę tego podatku na

paliwa . Czyli na razie bez zmian. Te
działania dowodzą, że rząd Mateusza
Morawieckiego nie ma w rukseli siły przebicia i niewiele może zrobić.
Płacimy za to wszyscy.
I będziemy płacić, bo nie wiadomo, na ile nawet zerowy AT na żywność zahamuje wzrost jej cen, skoro
na wsi ceny też szaleją. Wprawdzie
w ramach Polskiego Ładu zaoferowano rolnikom większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze, ale rekordowe
są ceny nawozów sztucznych. Ceny nawozów azotowych wystrzeliły

o ki ad nie d a
ednoczone rawic
Nikt nie zwrócił uwagi na to, że
program Polski Ład będzie realizowany w latach
. Najbliższe wybory do Sejmu odbędą

opozycja nie ma dziś żadnych planów wyprowadzenia
Polski z sytuacji, w której się znale liśmy.
w minionym roku z , tys. zł za tonę saletry do ponad tys. zł. Jeden
z moich znajomych, prowadzący duże gospodarstwo, przysięgał, że gdyby wiedział, sprzedałby cały majątek

C
,
ekonomista, analityk rynków
finansowych, elion
Jeśli chodzi o rekomendowane
strategie oszczędnościowe i inwestycyjne na dzisiejsze czasy,
to wszystko zależy od tego, czy
spełni się mój scenariusz bazowy.
A mówi on, że w drugiej połowie
roku inflacja będzie zdecydowanie mniej uporczywa – myślę,
że może wynieść niewiele ponad
, a nie
czy
, w związku
z czym średnia roczna będzie bliżej , a nie , , jak obecnie twierdzi NbP. Zakładam ponadto, że w drugim półroczu doświadczymy spowolnienia gospodarczego po wzroście gospodarki w pierwszej połowie roku.
do tych okoliczności musimy dopasować nasze planowanie.
oczywiście dużo będzie zależało od tego, czym dysponujemy,
bo jeśli ktoś nie jest w stanie nic odkładać z pensji i nie ma
oszczędności, to pozostaje mu trzymać kciuki, żebym się nie
mylił w sprawie poziomu inflacji. osoby, które będą miały
do dyspozycji jakieś zapasy finansowe umożliwiające inwestycje – i mówię tu nie o
zł, ale o znacznie większych
kwotach – staną przed pytaniem, na jakie ryzyko są gotowe.
Jeśli ma być ono jak najmniejsze, to pozostają czteroletnie
obligacje rządu polskiego indeksowane inflacją. Jeżeli ktoś
się boi globalnej katastrofy, w rodzaju kolejnej epidemii, która
pewnie kiedyś nas nawiedzi, powinien część swoich pieniędzy „zamarynować” w złocie fizycznym, nie „papierowym”
w postaci np. kontraktów . od wielu lat mówię, że
płynnych aktywów należy na wszelki wypadek zamieniać
właśnie na złoto. Ci, którzy są skłonni zaryzykować i są stosunkowo młodzi – a więc będą mieli więcej czasu, by się
fot. Włodzimierz Wasyluk/forum, krzysztof ŻuczkoWski (4)

wraz z ojcowizną, kupił zapas nawozów i dziś byłby milionerem. Rosną
także ceny kredytów, a nadal niskie
są ceny skupu produktów rolnych.
Rok
będzie dla polskiej wsi bardzo trudny.

się w przyszłym roku i trudno dziś
orzec, kto wyjdzie z nich zwycięsko.
Jeśli opozycja – to Polski Ład trafi do
kosza. Myślę, że niewielu zadało sobie trud zapoznania się z tak często

odkuć, jeśli wszystko stracą – powinni rozważyć rynek akcji,
zwłaszcza polski, gdyż polskie akcje są bardzo tanie w porównaniu z europą Zachodnią czy Stanami Zjednoczonymi.
Istnieje prosta, wręcz prostacka zasada, że należy lokować
w akcje według wzoru
minus wiek, a więc np. człowiek
letni powinien zamienić na udziały w spółkach
swoich płynnych aktywów.
,
profesor UW
w Polskim adzie osoby ubogie będą żyć podobnie biednie jak
przed jego wprowadzeniem. Jeżeli
nie płaciły podatku dochodowego, to nic się dla nich nie zmienia.
emeryci i renciści z bardzo niskimi
świadczeniami też nie zyskają,
a ostrzegano, że mogą nawet stracić. Na reformie miało stracić tylko
najbogatsze
podatników. Najbiedniejsi pracujący na umowach
cywilnoprawnych dostosują się do
zmian o tyle, o ile dostosują się ich zleceniodawcy. Jeśli jednoosobowa działalność gospodarcza zatrudnia sprzątaczki na takich
umowach i przejdzie ze stawki liniowej na ryczałt, co to wniesie
w życie sprzątaczek Zwiększona kwota wolna od podatku może nieco powiększy ich zarobki. Niezależnie od Polskiego adu
rosną jednak płaca minimalna i minimalne stawki godzinowe.
w
r. podniesione zostaną kryteria dochodowe w pomocy
społecznej, ale niewystarczająco. Zasiłki rodzinne i
nadal są niewaloryzowane, a samotne matki mogą mieć problem
z nową formułą ulgi podatkowej na dzieci. Z kolei rodziny wielo
dzietne mają mieć ją zwiększoną. w mozaice świadczeń
10-16.01.2022
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wspominanym w mediach dokumentem. Polski Ład to
strony,
z czego około dwóch trzecich przeznaczono na wymienienie dotychczasowych osiągnięć rządów jednoczonej Prawicy, a reszta to plany
na przyszłość.

obietnica zniesienia limitów u specjalistów – by wymienić najistotniejsze
pomysły. Koszt tego filara oszacowano na
, mld zł do roku
.
Autorzy Polskiego Ładu dobrze
wiedzą, że aby choć zbliżyć się do
wyznaczonych celów, niezbędne

i Sprawiedliwość przegra wybory.
Komisja Europejska z pewnością
uwolni wtedy środki, lecz nie wiemy, jak zostaną one wydane. Opozycja nie ma dziś żadnych planów
wyprowadzenia Polski z sytuacji,
w której się znaleźliśmy. A była
okazja, żeby wreszcie coś
zrobić porządnie. ałożenia Polskiego Ładu, który
nazywał się jeszcze wtedy
Nowy Ład, pojawiły się
wiosną ub.r. Program uroczyście ogłoszono
maja
r.
yło więc dużo czasu, by rozebrać
go na czynniki pierwsze. I tak się
stało. Jesienią wszelkiej maści izby
gospodarcze i kancelarie prawne
ostrzegały przed tym, co się stanie
stycznia
r. yło dużo czasu,
lecz ani rządzących, ani opozycji, ani
mediów to nie interesowało.

Jesienią izby gospodarcze i kancelarie prawne ostrzegały przed tym,
co się stanie stycznia
r. Nikogo to nie interesowało.
Program stoi na
filarach,
z których najważniejszy jest Plan na
zdrowie zapowiadający zwiększenie
nakładów na służbę zdrowia do
PK w roku
. Mają się pojawić
dwie krajowe sieci ratujące chorych
– kardiologiczna i onkologiczna. Powstaną również Agencja Rozwoju
Szpitali, Fundusz Modernizacji Szpitali i Fundusz Medyczny, a więc kolejne lukratywne posady dla swojaków. Pacjentów z pewnością ucieszy

będą środki unijne. Rocznie Ład ma
kosztować
, mld zł. A do roku
–
, mld zł. Na razie tych
pieniędzy nie ma. ruksela wstrzymuje je ze znanych wszystkim powodów. Wbrew zapewnieniom polityków prawicy i prezesa Narodowego
anku Polskiego pożyczyć taką kwotę nie będzie łatwo. A jeśli nawet, to
trzeba będzie ją oddać.
W pewnym sensie problem
rozwiąże się sam, jeśli Prawo

na dzieci mamy również nowe świadczenie od drugiego dziecka.
In acja szybko rośnie i pewnie taka będzie w
r. Ubodzy
więc pewnie zostaną ubogimi.
Specjalna ulga miała zabezpieczyć przed stratami klasę średnią o zarobkach w przedziale od
zł do
zł
brutto. tymczasem tuż po nowym roku niektórzy nauczyciele
skarżyli się, że mają wypłatę niższą od
zł do
zł. Należy
uważnie obserwować sytuację, aby wprowadzać ewentualne
poprawki.
tarcza antyin acyjna raczej słabiej będzie chronić przed
in acją niż odpowiednia waloryzacja świadczeń na dzieci.
dodatek osłonowy to
lub
zł jednorazowo dla jednoosobowego gospodarstwa domowego przy dość wysokim kryterium dochodowym. Nie są to jednak wystarczające środki,
by zrekompensować wyższe średnio o
koszty ogrzewania gazem. tymczasowe obniżki At na prąd i gaz może nieco pomogą, ale tylko chwilowo. wszyscy będziemy zmuszeni
żyć oszczędniej.
C
C ,
psycholog społeczny, profesor
, kierownik entrum adań
nad przedzeniami
obecnie mamy do czynienia
z sytuacją relatywnej deprywacji.
Jeśli do jakiegoś momentu ciągle
było lepiej, ludzie dramatyczniej
odczuwają skutki pogorszenia. dlatego teraz łatwiej przystosują się
ci, którzy pamiętają okres spowolnienia gospodarczego z początku
lat .
w.: in ację, upadek wielu przedsiębiorstw państwowych,
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pojawienie się dużego bezrobocia. Polacy odczują pogorszenie
wynikające nie tylko z Polskiego adu, lecz także ze wzrostu cen
energii, niewypełniania przez rząd zobowiązań klimatycznych.
Nagle budżety domowe znacząco się skurczą. Racjonalnym
sposobem reagowania byłaby zmiana sposobu konsumpcji na
bardziej oszczędny.
Niestety, Polacy o szczęściu myślą konsumpcyjnie, reklamy przekonują: jak nie będziesz miał najnowszego modelu
iPhone a czy samochodu tesla, będziesz nieszczęśliwy. dobra konsumpcyjne zaczęły wyznaczać tożsamość, definiować nas. Janusz Czapiński pisał o uziemieniu polskiej duszy,
poziom szczęścia uzależniamy od majętności. Natomiast
np. w krajach Ameryki acińskiej szczęście zależy od spraw
duchowych, religijności, relacji z innymi lud mi. być może
więc jest to moment na zredefiniowanie szczęścia, musimy szukać innych jego ródeł. Czym innym natomiast jest
poczucie nieszczęścia z powodu nieogrzania mieszkania. to
rzeczywisty dramat, mogący skutkować wystąpieniami społecznymi. Polskie zrywy wolnościowe –
,
,
,
– zaczynały się od wzrostu cen żywności, potem dopiero wchodziła polityka. Nieprzypadkowo protesty w Polsce
wybuchały na wybrzeżu, gdzie marynarze robili zakupy w baltonie, robotnicy widzieli, że na Zachodzie jest lepiej. dziś wielu ludzi pracuje za granicą i też widzi, że np. w Niemczech
ceny nie są tak wysokie.
w chwili deprywacji zaczyna się poszukiwanie kozła o arnego. Mogą się pojawić teorie spiskowe na temat ydów.
odpowiedzialne państwo powinno zdawać sobie sprawę, że
sytuacja może doprowadzić do eskalacji przemocy, choćby
zwróconej ku Ukraińcom, w narracji: oni zabierają nam pracę,
to przez nich jest drożyzna.
Not. Beata Igielska, Roman Kurkiewicz,
ichał Sobcz k
fot. Włodzimierz Wasyluk/forum, krzysztof ŻuczkoWski (4)

FELIETON

Jan Widacki

Z Galicji

T

Pegasus

emat absorbujący umysły i emocje: Pegasus odkryto
mianowicie, że zakupiony swego czasu przez CbA izraelski system do szpiegowania telefonów komórkowych był
używany też mi rewelacja A co, ktoś myślał, że wydano miliony po to, by mieć taki system, ale go nie używać Ktoś zrobił
inteligentnie przeciek, że za pomocą tego systemu śledzono
trzy osoby: senatora brejzę, mecenasa Giertycha i prokurator
wrzosek, i cała opozycja tym żyje. Mówi się nawet o „polskim
watergate”, wszak podsłuchiwany brejza był szefem kampanii
wyborczej Platformy. opozycja domaga się powołania komisji
śledczej. bez głosu Kukiza i jego dwóch towarzyszy, bez głosu znachora Mejzy komisji nie da się powołać. Kukiz udaje, że
myśli, wadzi się z własnym sumieniem, stawia warunki. tak naprawdę to warunek ma jeden: kto mu obieca, że w najbliższych
wyborach we mie go na listę, będzie miał jego głos. trwają
więc targi i zakulisowe gry.
Szkoda czasu i próżnych dyskusji. bez żadnej komisji śledczej mogę powiedzieć, że jeśli system Pegasus został zakupiony, a to, że został, nie budzi już chyba wątpliwości, to był
używany. Jeśli był używany, to nie tylko do podsłuchiwania
tych trzech osób. Nie wiem, jakie są możliwości techniczne
Pegasusa, ile osób można nim podsłuchiwać ciągle, a ile wybiórczo, po swoistym trałowaniu rozmów według słów kluczy.
być może podsłuchiwać w sposób ciągły można nawet kilkaset
osób, a wybiórczo wielokrotnie więcej. Ale jedno uważam za
oczywiste: tyle osób, ile tylko można było podsłuchiwać, było
podsłuchiwanych. A bijący się z myślami i wadzący ze swą
duszą Kukiz może być pewien, że kto jak kto, ale on – chwiejny
i dora ny sojusznik w głosowaniach PiS, często języczek u wagi
– podsłuchiwany był jak nic.
I powiem więcej: gdyby nawet powołano komisję śledczą i ta,
mimo krętactw i uników służb one zawsze w ten sposób w takich razach się zachowują, a swoje tajemnice ujawniają nader
niechętnie dotarła do odtajnionego materiału operacyjnego, to
okazałoby się, że wszystkie te podsłuchiwania były jak najbardziej legalne, instalowane za zgodą sądu.
tak. Podsłuchiwanie telefonów komórkowych jest jedną
z dopuszczalnych ustawowo form działań operacyjno rozpoznawczych, zwanych kontrolą operacyjną. Zgodę na zastosowanie takiej kontroli daje sąd okręgowy na wniosek każdej z wielu
naszych służb specjalnych. Jak skądinąd wiadomo, przy obecnym trybie postępowania sądy okręgowe, procedując w tajnej
kancelarii, wyrażają zgodę na uruchomienie kontroli operacyjnej
w ponad
przypadków. Sądy mają bardzo ograniczone możliwości sprawdzenia zasadności wniosku, a jak pokazuje praktyka, nawet tych ograniczonych nie wykorzystują. dlaczego
Z różnych powodów. Z nadmiernego zaufania do służb, z niedojrzałości i przekonania połączonego z dreszczykiem emocji,
że uczestniczą w jakiejś poważnej grze operacyjnej, z lenistwa,

z obawy, że mogą podpaść służbom, a w konsekwencji władzy,
z braku kompetencji, z braku czasu. wszystkie te powody mogą
występować pojedynczo lub łączyć się nawet po kilka.
A służby, jak wiemy z lat ubiegłych, bez skrupułów oszukują
sądy, wyłudzając zgody. Powszechnie znany jest przypadek, gdy
chcąc uzyskać zgodę na podsłuch telefonu urzędującego ministra, podały we wniosku, że jest to numer NN abonenta. Aby
wniosek uprawdopodobnić i uwiarygodnić przed sądem, wystarczy napisać, że gurant jest podejrzewany nie podejrzany
w sensie procesowym, ale właśnie podejrzewany albo że „przechodzi w materiałach” jakiejś strasznej afery, w sprawie której
prowadzone jest śledztwo. Albo nawet jest tylko powiązany kto
wie, o co chodzi z jakimś środowiskiem. Gdyby przyszło co do
czego, gdyby jakimś cudem komisja śledcza powstała, okaże się
zapewne, że wspomniane na wstępie trzy osoby rzeczywiście
objęte były kontrolą operacyjną przepisy nie mówią, jaką metodą ma być ona wykonywana, Pegasusem czy w inny sposób ,
że były uznane przez sąd powody do zastosowania wobec nich
takiej kontroli i sąd zgody udzielił.

tyle osób, ile tylko można było podsłuchiwać,
było podsłuchiwanych.
Problem nie w tym, czy służby korzystają z Pegasusa, czy muszą się trudzić innymi, mniej wydolnymi metodami, ale w tym, by
kontrola operacyjna podsłuchiwanie i podglądanie ludzi, kontrola korespondencji była pod rzeczywistą kontrolą niezawisłego,
kompetentnego sądu. A sąd miał rzeczywiste możliwości wykonywania takiej kontroli. Aby tak się stało, trzeba w sądach utworzyć specjalne wydziały do nadzoru nad czynnościami operacyjno rozpoznawczymi i nad postępowaniem przygotowawczym,
w szczególności nad tymczasowym aresztowaniem. Powinni
być w nich wyspecjalizowani sędziowie, którzy tylko tym by się
zajmowali. obecnie zgody na kontrolę operacyjną i tymczasowe aresztowanie wydają sędziowie wydziału karnego w pełni
obciążeni prowadzonymi sprawami karnymi i robią to „na pięć
minut” przed wokandą lub tuż po jej zakończeniu czyli przed i po
zakończeniu sądzenia na rozprawach .
Krótko mówiąc, rzecz wymaga zmian systemowych. Nie
słyszałem jednak, by takie zmiany projektowała opozycja, która
ma nadzieję wygrać następne wybory. Ale to wymaga pomysłu
i wysiłku. Gardłowanie o potrzebie powołania komisji śledczej
jest znacznie łatwiejsze.
Pozostaje mieć nadzieję, że dosiadający Pegasusa
współczesny bellerofont spadnie z niego jak mityczny poprzednik, a nawet, że politycznie skręci kark.

Poprzednie felietony na www.tygodnikprzeglad.pl

j.widacki@tygodnikprzeglad.pl
10-16.01.2022
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zy polska zbrojeniówka ma jakie konkurencyjne produkty
zablokował, bo nie będziemy kupować od prywaciarza. Dopiero jak media zaczęły obśmiewać go, że drony
to kolejna niespełniona obietnica, na szybko kazał kupić
sztuk ,
zdradzał kulisy minister. I na koniec
najlepsze. ażądałem, aby przedstawiono, jaki procent drona z PG jest
produkowany w Polsce. To sama głowica bojowa
, obudowa z tworzywa produkowana w prywatnej firmie
poza PG
i kilka drobnych części.
Reszta jest sprowadzana – głównie
z Chin i chyba z Izraela – a my w Polsce staramy się z tych części coś złożyć. Kurtyna .

Prywatne znaczy… dobre

Karabiny modułowe M
ac owców.

iM

Marcin Ogdowski
– Z pustego i Salomon nie naleje
– ocenia sytuację pa stwowej branży
obronnej Jarosław Wolski, analityk
Nowej Techniki Wojskowej . – Kłania
się
lat niedoinwestowania, kilkanaście lat braku politycznego wsparcia dla eksportu, no i nie mniej zabójcza praktyka traktowania przemysłu
jako zbioru synekur dla swoich .

„I na koniec najlepsze”
Widać to doskonale za sprawą niedawnego przecieku ze skrzynki mejlowej Michała Dworczyka. Najgorsze
jest to, że niekompetencja, nieudolność, głupota, a czasem różne ciemne interesy są zawsze podlewane
obrzydliwym sosem bogoojczyźnianych frazesów.
A tak naprawdę
wywalamy dziesiątki milionów złotych w błoto lub zgadzamy się na
14

PRZEGLĄD

10-16.01.2022

cieszą si bardzo dobrą opinią

rozkradanie środków budżetowych ,
pisał latem
r. Dworczyk do Mateusza Morawieckiego. korespondencji dowiadujemy się m.in., że Polska Grupa brojeniowa sprzedawała
MON krótkofalówki, kosztujące na
rynku ok.
tys. zł, za
tys. zł.
Obawiam się, że PG nie ma listy sensownych projektów , czytamy w kolejnym mejlu do premiera.
Tę wiadomość sprowokowało opublikowanie w jednym z dzienników
wywiadu z prezesem W Electronics,
największej prywatnej firmy zbrojeniowej w Polsce. ażądałem testów
porównawczych z Warmate – produktem W . Wyszło
, że drony PG
istnieją wyłącznie w fazie wstępnych
prototypów. Najpierw trzeba było
czekać, by skonstruowali trzy sztuki,
a potem okazało się to totalną klęską ,
opisywał Dworczyk. Drony z PG nie
mogły trafić w cel lub nie wybuchały.
Testy Warmate wyszły zaś świetnie ,
a i tak ich zakup Antoni Macierewicz

Ale czy rzeczywiście jest aż tak
źle? ostawmy PG i przyjrzyjmy się
wspomnianym dronom Warmate. To
rodzaj amunicji krążącej, wyposażonej w wymienną głowicę z kamerą.
– Ładunek bojowy można dostosować do misji – wyjaśnia Remigiusz
Wilk, dyrektor ds. komunikacji Grupy
W . – Może być odłamkowo burzący,
termobaryczny lub przeciwpancerny.
Warmate jest mały, cichy, trudny do
wykrycia i zniszczenia przez obronę
przeciwlotniczą. Operator jest w stanie kierować nawet tuzinem systemów. Amunicja krążąca może długo
oczekiwać w podniebnych stosach na
rozkaz ataku. Kiedy zostanie wydany,
operator może razić jeden cel jednocześnie z różnych stron. Wielokierunkowemu atakowi nie sprosta żadna
obrona. Dlatego istotne jest masowe
użycie tej broni – twierdzi mój rozmówca. I zapewnia, że do obsługi nie
trzeba specjalistycznego przeszkolenia. Kierowania można szybko nauczyć każdego żołnierza.
Dodajmy za ministrem Dworczykiem, że Warmate kupują Turcy,
krai cy i Arabowie, którzy oceniają,
że jest to lepszy produkt niż odpowiedniki izraelskie czy ameryka skie .
Równie dobre recenzje zbiera inny sprzęt W – cyfrowa platforma

KRAJ
komunikacji Fonet, montowana we
wszystkich działach samobieżnych
Wojska Polskiego. – To jedyny produkt wojskowy z Polski wytwarzany
na licencji w SA. Trafił do dziesiątków tysięcy zagranicznych pojazdów
– podkreśla Wilk. Fonet to informacyjny układ nerwowy. Pozwala połączyć członków załogi komunikacją wewnętrzną, wyciszając głośne
dźwięki. Jednocześnie umożliwia
korzystanie z systemów zarządzania
polem walki i z łączności zewnętrznej
za pomocą radiostacji.
– Każdy dowódca chce wiedzieć,
gdzie znajdują się jego żołnierze
i gdzie można spodziewać się przeciwnika. Najlepiej, jeśli ta sytuacja
zostanie przedstawiona na cyfrowej
mapie, z natychmiastowym dostępem do danych o jednostkach. Jakie

czynienia z jakimiś supertajemnicami
technologicznymi.
Raki zaczęły trafiać do WP
w 2017 r. W sumie armia dostanie
moździerze wraz z
wozami
dowodzenia.
Wojsko korzysta też z wyrzutni
Piorun – przenośnych rakietowych
zestawów przeciwlotniczych, wytwarzanych w Skarżysku Kamiennej.
– Produkt firmy Mesko to światowa
czołówka – twierdzi Wolski. – Podobnej jakości sprzęt powstaje tylko
w Rosji i SA. Stany zresztą kupiły
od nas partię piorunów. Generalnie
jednak najnowszych wersji wyrzutni nie sprzedajemy – zastrzeżenia
Inspektoratu zbrojenia są w tym
przypadku słuszne. Pozwoleniem na
eksport objęte są starsze typy, gromy. Sprzedaliśmy je m.in. do Gruzji,

Polska Grupa Zbrojeniowa sprzedawała MoN krótkofalówki,
kosztujące na rynku ok. tys. zł, za tys. zł.
pojazdy są na chodzie? Ile zostało
amunicji i paliwa? Kontrolują to systemy zarządzania polem walki, takie
jak Topaz – Wilk wymienia kolejny
produkt W , który łączy wszystkie
polskie armato haubice, moździerze
i wyrzutnie rakietowe. Danych rozpoznawczych dostarczają bezzałogowce. – Topaz daje naszym oddziałom
możliwość natychmiastowego namierzenia celu oraz błyskawicznego
oddania strzału – kontynuuje przedstawiciel firmy. – Działa zatrzymują
się na kilkadziesiąt sekund, aby oddać
kilka salw, i natychmiast się oddalają.
Wszystko po to, by nie zniszczył ich
ogie przeciwnika.

Brak realnego wsparcia
Ale nie tylko prywaciarze mogą
się pochwalić solidnymi wyrobami.
Należąca do PG
uta Stalowa Wola
ma w ofercie Raka. – To autonomiczny system wieżowy z moździerzem
120 mm, posadowiony na podwoziu transportera Rosomak – mówi
Jarosław Wolski. – Sprzęt o bardzo
dobrych parametrach, który mógłby być naszym hitem eksportowym.
Armie NATO nie są jednak Rakiem
zainteresowane, preferują inne rozwiązania.
kolei sprzedaży do krajów spoza Sojuszu sprzeciwia się
Inspektorat zbrojenia, moim zdaniem przesadnie, bo nie mamy tu do
fot. materiały rasoWe

gdzie w
r. dały się we znaki rosyjskiemu lotnictwu.
O dobrych parametrach polskiego
uzbrojenia przekonali się także Malezyjczycy. Kontrakt na
czołgów
PT-91M dla Malezji zrealizowano
w latach 2007-2010. Wozy, w Polsce
określane mianem Twardy i w nieco odmiennej konfiguracji używane
przez nasze bataliony pancerne ,
nie były szczytowym osiągnięciem
techniki. Tak naprawdę mieliśmy do
czynienia z modernizacją produkowanych na licencji radzieckich T-72. Niemniej jednak czołgi te nie ustępowały
rosyjskim T-90A, malezyjski kontrakt
dawał zaś nadzieję na reanimację już
wówczas podupadającego umaru.
– Niestety, zabrakło woli politycznej – ocenia Wolski. – Ostatnim rządem, który aktywnie wspierał eksport
polskiego uzbrojenia, był gabinet
S D PS . Potem zaczęła się równia
pochyła, w efekcie której umar nieodwracalnie utracił możliwości produkcyjne pojazdów pancernych.
Ma je wciąż – choć nie dotyczy to
czołgów – wspomniana uta Stalowa
Wola. Powstający tam bojowy wóz
piechoty orsuk zacznie niebawem
otrzymywać polska armia. daniem
Wolskiego będzie miał spory potencjał eksportowy wszędzie tam, gdzie
ważne jest, aby transporter pływał:
– W grę wchodzi cała dalekowschodnia Azja i Ameryka Południowa. Ale

i tu obawiam się blokady ze strony
Inspektoratu zbrojenia.

„Kamo” i wizerunek
eksportem nie powinny mieć
problemu akłady Mechaniczne Tarnów, gdzie powstają karabiny MWS
ang. Modular Weapon System – system broni modułowej . o choć mówimy o nowoczesnym produkcie, innowacje w zakresie broni strzeleckiej
zwykle nie noszą gryfu supertajnych.
– Miałem okazje strzelać zarówno
z MWS-15, jak i MWS-25 – przyznaje ppłk w st. spocz. Michał Sitarski,
redaktor naczelny magazynu „Frag
Out . – To bro odporna na warunki
środowiskowe, ergonomiczna, w dużym stopniu zunifikowana z karabinami rodziny AR, popularnymi w innych
armiach i na rynku cywilnym. Co
ciekawe, producent oferuje MWS-y
w różnych kolorach pokrycia, w zależności od oczekiwa klienta.
Karabiny nie bez kozery nazywa się
modułowymi. a sprawą wymiennej
lufy i komory spustowej oraz kolby
o regulowanej długości można konfigurować je pomiędzy wariantem
precyzyjnym i szturmowym.
Równie ciekawą propozycją mógłby być kamuflaż, przez laików z rzadka
postrzegany inaczej niż w kategoriach
estetycznych. Tymczasem dobre
kamo to jeden z niezbędnych warunków przetrwania na polu walki.
Obecnie używany Wz.
nie spełnia
np. normy reemisji podczerwieni.
– Kamuflaż Mapa, oferowany przez
Maskpol, zapewniłby żołnierzom
znacznie większe bezpiecze stwo –
ocenia Sitarski. – mianę kamo rozważano już kilkanaście lat temu, lecz
zwyciężył argument, że wojska nie
stać na jednoczesną wymianę umundurowania i oporządzenia. Ale na to
nie stać nawet Amerykanów, którzy
podczas II wojny w atoce nosili mundury i wyposażenie z trzema różnymi
wzorami kamuflażu. I trochę czasu zajęło, nim doszło do pełnej unifikacji.
W tym przypadku istotny był również argument części generalicji, że
Wz.
zrósł się z wizerunkiem polskiego żołnierza . Tak jak nędza zrosła się z wizerunkiem polskiej zbrojeniówki. Mającej w zanadrzu kilka
ciekawych propozycji, ale mierzącej
się z wybiórczym zainteresowaniem
polityków.

m.ogdowski@tygodnikprzeglad.pl
10-16.01.2022
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Polityczne wzloty, upadki, nadzieje
i rozczarowania roku 2021
Robert Walenciak
był złym rokiem dla Polski. Rokiem, w którym władza pokazała
swoje paskudniejsze oblicze.
Również rokiem, w którym władza godziła się na śmierć. Polska jest
światowym liderem, jeśli chodzi o liczbę umierających na Co Id
na
milion mieszkańców. Ale władza uznała, że nic w tej sprawie nie może
zrobić, i umyła ręce. osobliwe to pojmowanie rządzenia.
Całymi miesiącami musieliśmy patrzeć na kompromitujące Polskę
sceny na granicy z białorusią. Straż Graniczna wypychała zziębniętych
ludzi do lasu i na bagna. Kobiety, nastolatki, dzieci Niech umierają.
A nam wmawiano, że to obrona granicy, że jest to chrześcijańskie i god
ne pochwały. Z tego wstydu, z tej hańby nie wygrzebiemy się przez lata.
w szpitalu w Pszczynie zmarła młoda kobieta, bo lekarze nie chcieli
usunąć martwej ciąży. bali się, że z powodu dokonanej przez trybunał

1. DONALD TUSK – Twitter boy

Miał wrócić na białym koniu, rzucić nas wszystkich na
kolana itd. Na razie mu się nie udało. Najlepszy jest na
Twitterze, gdzie komentuje działania PiS, i w bon motach,
którymi przy tej okazji błyszczy. Czyli bardziej recenzent
niż dowódca.
Tak czy inaczej, jego powrót do polskiej polityki dowodzi kilku spraw drobnych i jednej dużej. osta my
przy tej dużej – w Polsce, jeśli chodzi o opozycję, mamy plażę, popiskiwaczy jest bez
liku, ale nikogo konkretnego. Gdy
więc wrócił Tusk i coś sensownie
i celnie powiedział a to potrafi ,
platformerscy dziennikarze zaczęli
piać ze szczęścia. Cóż, na bezrybiu
i rak ryba.

2. ZBIGNIEW ZIOBRO
– gracz

Czerwieni się, gdy kłamie. Kieruje prokuratorami, sędziami też
by chciał, ale nie za bardzo mu
wychodzi. A poza tym wyprowadza Polskę z nii Europejskiej.
I to przy oklaskach Kaczy skiego. Jak na człowieka, który ma
posłów, imponuje polityczną
skutecznością.
Jaka jest tajemnica tego, że
Morawiecki obchodzi go z szacunkiem, a Kaczy ski mu nie podskoczy? e jedne śledztwa może prowadzić latami, a drugie
zako czyć w kilka dni? Jeśli chodzi
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pani Przyłębskiej interpretacji prawa będą mieli kłopoty. ta śmierć też
nikogo na szczytach nie wzruszyła.
w roku
władza działała nie tylko bezdusznie, ale i niemądrze.
Jarosław Kaczyński i jego ekipa doprowadzili do izolacji Polski i do zimnej
wojny z Unią europejską. w efekcie miliardy euro na podreperowanie go
spodarki tra ają do państw Unii, ale nie do nas. Politycy prawicy dumnie
mówią, że tych pieniędzy nie potrzebują. Jakby nie zauważali, że Polacy
dostają białej gorączki, widząc ceny w sklepach czy nowe rozliczenia za
elektryczność i gaz.
Są w życiu narodu chwile lepsze i gorsze. tym razem tra ły się gor
sze. Ale przecież tak być nie musi. wiemy to. Gdy władza ma do czynie
nia z kilkudziesięcioma protestującymi – wysyła na nich policję i proku
ratorów. Gdy protestujących jest kilkadziesiąt tysięcy – siedzi cicho. Gdy
kilkaset tysięcy – ustępuje. Nie, nie chcę prognozować, co się zdarzy
w roku
. Choć jedno wiem – to nie będzie łatwy rok, ale damy radę
o bigniewa iobrę, przyznaję się do pomyłki – jeszcze
kilka lat temu oceniałem, że to prosty krzykacz, choć niebezpieczny. I dalej jest niebezpieczny, ale działa już inaczej. Dziś to on wyznacza PiS kierunek działania i trzęsie
rządem. Niemal całym, bo i MS , i Ministerstwem drowia, i Ministerstwem Finansów
ierze ich wszystkich na
huk. Jakby miał jakieś wspomaganie.

3. RAFAŁ TRZASKOWSKI – czeka

Stoi z boku i mu rośnie. Wszyscy trąbili, że jak wrócił
do Polski Donald, to z Rafała nic nie zostanie, gdzieś tam
go zepchną, między udkę a Kierwi skiego. Nic z tych
rzeczy, Trzaskowski kwitnie, jest
w czołówce sondaży poziomu
zaufania, lideruje prezydentom
miast, ameryka scy kongresmeni
proszą, by opowiadał im o Polsce.
Jest nie w cieniu Tuska, ale
obok. I to tak, że obejść go się nie
da, trzeba się z nim układać. Noża
w plecy nie wbije, ale poczeka. Niby nic, a jednak denerwuje.
Sam tego chciałeś, Donaldzie

4. SZYMON HOŁOWNIA
Miał zginąć jak armia Napoleona w kampanii rosyjskiej, ale
trwa. Nie zniszczyła go przymusowa bezczynność między wyborami, nie zmiótł go powrót Tuska
ani jego pogrywki. Doce my to,
że nie mając struktur, nie będąc
kochanym przez media, ołownia

a ał rzaskowski jest nie w cieniu
uska ale obok.

KRAJ

ł
istnieje i kilkanaście procent Polaków wciąż lokuje w nim
swoje nadzieje. Plus ośmiu posłów, którzy tworzą w Sejmie jego koło.
Ten sukces nie jest gwarancją czegokolwiek, ale jest
ważnym sygnałem – że istnieje milionowa grupa Polaków, którzy nie chcą ani PiS, ani PO i w tej rozpaczy są
gotowi zagłosować na człowieka, który – owszem – ma
dar mówienia, ale innych jego umiejętności nie znamy,
możemy je tylko sobie wyobrażać.

5. WALDEMAR PAWLAK

Wrócił. Jest przewodniczącym Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa udowego, więc zawsze może Kosiniakowi Kamyszowi zrobić psikusa. Piszą o jego powrocie, że
będzie pchał PS w kierunku PiS. Nie podpisałbym się
pod tą tezą. ważam, że wrócił nie po to, żeby kapitulować przed Kaczy skim, ale po to, żeby z nim zawalczyć.
O wieś oczywiście. Mniej więcej możemy sobie wyobrazić, jak do tego się zabierze – krok po kroku, posada po
posadzie i nigdy nie będzie wiadomo, czy gdy przychodzi
w odwiedziny, to ma w ręku butelkę wódki, czy odbezpieczony granat. Ta metafora jest zresztą jak najbardziej
na miejscu, bo dla PS Waldemar Pawlak to rzeczywiście
jeden z ostatnich naboi w walce o przeżycie.

Człowiek numer w pa stwie. Pozycja Kami skiego wynika z kilku rzeczy. Po pierwsze, ufa mu Jarosław Kaczy ski. Po drugie, ma pod sobą MSW i służby specjalne, czyli
te od podsłuchiwania, inwigilowania i bicia. Po trzecie,
w takim pa stwie akurat żyjemy, że te służby są ważniejsze niż finanse, kultura czy badania naukowe jak w tej
zgniłej zachodniej Europie.
o owszem, ten rząd jest coraz słabszy, ale jeśli chodzi o walkę z opozycją, to na coraz więcej sobie pozwala. A straszenie opozycją, że gdy weźmie władzę, to się
zemści na PiS, staje się coraz częstszym argumentem
Kaczy skiego. Tak trzyma w karności swoich żołnierzy.
I tu dochodzimy do punktu czwartego, tłumaczącego
siłę szefa MSW. Otóż Pegasusem można podsłuchiwać
i opozycję, i PiS. A kogo Kami ski mógł podsłuchiwać
z PiS? Pewnie każdego, kogo chciał.

aweł Kukiz przy piewuje
w c órku Kaczyńskiego.

6. DANIEL OBAJTEK – elita IV RP

Prezes Orlenu i czego tam jeszcze, właściciel domów,
działek i innych skarbów. A zaczynał od zera. I niech ktoś
powie, że są w tym kraju jakieś szklane sufity
Jeśli zaś ktoś chciałby szukać Dyzmy w tym pisowskim towarzystwie, to ma go jak na tacy. Jego kariera,
absolwenta technikum rolniczego, a potem po latach
prywatnej wyższej szkoły ochrony środowiska, dowodzi,
że Polska to kraj otwarty na ludzi przebojowych, z silnymi
łokciami. Na takich prezes czeka, ta władza przecież wzięła na siebie dzieło budowy nowych elit. udują się więc,
jak potrafią, z pieśnią o ojczyźnie na ustach. Jednym, jak
Obajtkowi, udało się świetnie, drudzy, jak Mejza, polegli.

ł
1. ANDRZEJ DUDA – dobrze wychowany pisowiec

ardziej narciarz niż polityk. Ale w polityce mu się udało, choć pewnie do tej pory nie rozumie, jakim cudem.
Nadyma się więc śmiesznie, ku radości dowcipnisiów
i twórców memów. Taki z niego pożytek.
Różnie go nazywają, Adrian, Anżej, Długopis i jeszcze
parę podobnych przydomków by się znalazło. Wszystkie
sprowadzają się do tego, że to człowiek bezwolny, wychowany po góralsku, w posłusze stwie wobec starszych
i silniejszych. Do tej pory skrzętnie wykonywał wolę Jarosława Kaczy skiego. Teraz, przy okazji le T N, wykonał
wolę kogoś jeszcze silniejszego, za co otrzymał z Waszyngtonu podziękowania.
Czy to weto jest oznaką, że Duda zaczął grać swoje? Czy
raczej to mały skok w bok wiernego z natury urzędnika?

. MARI SZ KAMI SKI

Na pierwszy rzut oka ciamajda. Taki od puszczania pornosów na konferencji prasowej. A to jeździec Pegasusa.

3. WŁO ZIMI RZ

ZARZASTY – zawieszatiel

Do czego się zabierze, to psuje – zepsuł Ordynacką, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji też się nie
przysłużył, a S D zamknął. W sposobie bycia – młodsza
wersja Terleckiego. W sposobie działania – zawieszatiel.
Jeśli polityk w swojej partii na naturalne różnice reaguje w ten sposób, że wywala z niej oponentów i każdego,
kto ma inne zdanie, to znaczy, że pomylił epoki. Nikogo
poważnego nie przyciągnie ani nie pociągnie, bo nikt poważny na pomiatanie sobą się nie zgodzi.
Taka jest moja krótka recenzja metod działania pana
WC, a także jego szans na przyszłość.

4. AW Ł K KIZ – chórzysta

W roku
był symbolem człowieka spoza obozu
władzy. ezkompromisowego, szczerego, jak mocny
rock. Teraz przyśpiewuje w chórku. W trzeciej linii. Ku czci
Jarosława.
Ale daleki jestem od potępiania Kukiza, nazywania go
zdrajcą, sprzedawczykiem itd. A to z tej przyczyny, że ma
on w rękach instrumenty, które mogłyby choć odrobinę
wzmocnić umierającą polską demokrację. o gdyby raz na
jakiś czas zagłosował z opozycją, gdyby udało się go przekonać, że warto poprzeć nowy regulamin Sejmu albo komisję śledczą w sprawie Pegasusa, Kaczy skiemu byłoby
trudniej. Wiem, że to mogą być mrzonki, ale wiem też, że
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mądrzej jest, zamiast wymyślać Kukizowi od najgorszych,
spróbować go pozyskać do różnych ważnych inicjatyw.

. AROSŁAW

OWIN – Hamlet IV RP

Co za piękna katastrofa Rok temu to on miał w ręku
Kaczy skiego, pakiet kontrolny PiS. I dał sobie to z ręki
wyjąć. ielan, Kukiz, Mejza tę dziurę po Gowinie załatali.
Podobno tę klęskę ciężko przechorował. Faktycznie,
miał powody – był o krok od pozycji numer
w pa
stwie, a teraz jest prostym posłem.
istoria Gowina to kolejny dowód na poparcie co
najmniej dwóch tez. Po pierwsze, że w polityce więcej
do powiedzenia mają ci, co załatwiają posady, a nie ci,
co gadają. o Kaczy ski, korzystając z ielana, pół Go
winowej partii po prostu sobie kupił. A po drugie, że lu
dzie hamletyzujący i nadmiernie rozgadani przegrywają
z rewolwerowcami.

NA ZERO
. AROSŁAW KA ZY SKI

– pull up, pull up!

W roku
Kaczy ski mocno skręcił na prawo. Czy
dlatego, że chciał, czy z politycznej kalkulacji, by w ta
kich niszach szukać zwolenników? Czy wciąż jest wielkim
politycznym graczem, czy przeciwnie – coraz mniej może,
więc wdzięczy się do patologii? Różnych antyszczepion
kowców, faszystów itd. A żądza władzy rośnie

Chyba tylko ministra zdrowia i ministra finansów Taka
to jego władza.
Mówią o nim, że Pinokio. Czy to trafne określenie?
Sam się zastanawiam, Pinokio to drewniany pajac z dłu
gim od kłamstw nosem. A u Morawieckiego rzuca się
w oczy raczej miękki jak plastelina kręgosłup. o powie
wszystko. upełnie bez wstydu.
W niedawnym wywiadzie dla Interii Jarosław Kaczy
ski mówił o Morawieckim, że to jeden z najzdolniejszych
polityków prawicy. No, jeżeli myślał o zdolności do ba
jania, to rzeczywiście ocenił go prawidłowo.

3. A

K K RSKI – NRD

Naczelny propagandysta I RP. Niektórzy porównują
jego telewizję do tej z czasów PR , a jego do Macie
ja Szczepa skiego. Co za bzdura Telewizja Szczepa
skiego to był Teatr Telewizji, Kabaret Olgi ipi skiej,
Studio , Sonda czy takie seriale jak Daleko od szosy
lub Czterdziestolatek . A tu mamy enka Martyniuka,
donosy na aktualnych wrogów PiS w T P Info i Danu
się olecką. Naprawdę, nie porównujmy perfumerii
z oborą.
Inna rzecz jest warta zauważenia – że ta telewizja Kur
skiego, tępa jak NRD, działa. e koncerty, jak z Pałacu
Republiki w erlinie Wschodnim, ludziom się podobają.
Ten sukces pomieszał Kurskiemu w głowie, po syl
westrze w akopanem opowiadał, że ci, co krytykują
jego imprezę, to piąta kolumna , która realizuje plan
obalenia rządu dobrej zmiany . I dybią na niepodległość
Polski. Ech, człowiek czyta takie wynurzenia i nie wie,
czy śmiać się, czy współczuć.

4. MARI SZ

arosław Kaczyński w

r. mocno skr cił na prawo.

Tak czy inaczej, steruje na skały, bo tak trzeba nazwać
jego działania z ostatnich miesięcy. To rezygnacja z miliar
dów z Funduszu Odbudowy, kurs na wyjście z nii Euro
pejskiej i na przejęcie mediów, agresywna narracja i próba
chwycenia Polski za twarz.
alo Jarosławie Pull up, pull up

. MAT

SZ MORAWI

– Pinokio naszych czasów

KI

Powiedzcie, mili pa stwo, kogo w swoim rządzie Ma
teusz Morawiecki może, ot tak, z własnej woli, wyrzucić?
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ŁASZ ZAK – pieczarka

Człowiek o charyzmie pieczarki. Wygląd też ma po
dobny. biera się w koszulkę khaki, pewnie po to, by
mieć bardziej wojskowy image . Sorry , Mariusz, ale
w tym stroju bardziej wyglądasz na szefa MP z powia
tu niż na ministra.
Jest kilku łaszczaków w jednym i mam kłopot, by
powiedzieć, który ważniejszy. Pierwszy to wierny sługa
wiadomo kogo. Drugi to partyjny gracz, który spraw
nie przejął MON po Macierewiczu i w ogóle umiejętnie
funkcjonuje w aparacie władzy. Morawiecki może mu
nagwizdać. Trzeci – to dostojnik, mocno przejęty swoją
osobą, chcący wyglądać groźnie i majestatycznie. Słabo
mu to wychodzi. No i Mariusz czwarty, czyli szef wojska.
Właśnie jeden z podwładnych zapił mu się na śmierć,
a drugi uciekł na iałoruś. Taki to dowódca. Nie ma woj
ny, a już są dwie ofiary. I lepiej, żeby tej wojny nie było.

. A RIAN ZAN

– wchodzi czy schodzi?

R

Nie wiem, czy jest, czy go nie ma, czy mu się chce,
czy już nie. Kłopot z andbergiem polega na tym, że
z jednej strony wszyscy mówią: o, to jest łeb A z dru
giej – że tego łba nie widać.
I teraz pytanie – dlaczego nie widać? Czy dlatego, że
ktoś go blokuje? Czy może on sam nie ma woli ani tem
peramentu, by walczyć w pierwszej linii? Ech, Adrianie,
bądź co bądź już ponad dwa lata wycierasz sejmowe
korytarze, najwyższy więc czas, by zdecydować: wóz
czy przewóz.

KRAJ
mierć Izabeli z Pszczyny pokazała wszystkim, czym
ko czą się pisowskie porządki. A różnym prawakom
i dziadersom – że tym razem z kobietami nie będzie łatwo.
Oczywiście wiemy, kto w co gra. PiS chciałoby OSK zakopać głęboko w ziemi, wyrzucić te dziewczyny z Polski,
żeby słuch po nich zaginął. Platforma chciałaby je zaprząc
do swojego pojazdu na swoich warunkach: że się uspokoją, że trzeba poczekać, bo inne sprawy są ważniejsze,
że ten kompromis z
r. nie był zły Przez całą III RP
to działało, ale dziś już nie. ędą więc poddawane różnym
zabiegom, a to jakiś prokurator wjedzie im oskarżeniem,
a to platformerski dziennikarz wyskoczy z antypisowskim
szantażem. Łatwo mieć nie będą. Choć tym razem wiatr
historii wieje im w żagle. A jak to pisał Gałczy ski: Gdy
wieje wiatr historii, ludziom jak pięknym ptakom rosną
skrzydła, natomiast trzęsą się portki pętakom .

3. MATA – rocznik 2000
ndrzej adzikowski zawsze podkre la e wszyscy
jedziemy na jednym wózku.

4.

I TA WIT K – wierna Ela

Marszałek Sejmu RP, jakby ktoś nie wiedział. ardzo
strachliwa kobieta. Głos jej drży i dostaje spazmów na
myśl, że mogłaby zrobić coś, co nie spodobałoby się Jarosławowi Kaczy skiemu. Jego się boi. oga i historię
plasuje w dalszych rejonach. Trybunał Stanu gdzieś za
horyzontem. A opozycję to już w ogóle ma za brzęczącą
muchę i robi reasumpcję głosowania, kiedy chce.
Czy ta wierność to cecha wrodzona, czy większy plan?
Tego nie wiem, choć nie jest tajemnicą, że w wyścigu
o to, kogo Kaczy ski wystawi za trzy lata w wyborach prezydenckich, to Elżbieta Witek znajduje się dziś na pierwszym miejscu.

NADZIEJE
.

ROF. KRZYSZTOF SIMON

Członek Rady Medycznej przy premierze RP i ekspert
od pandemii. Profesora chciałbym wyróżnić przynajmniej za dwie rzeczy. Po pierwsze, za to, że w sposób
bardzo przystępny tłumaczy nam, dlaczego powinniśmy
się szczepić przeciw CO ID
, i w ogóle jak pandemia
przebiega i jak sobie z nią radzić. W czasach, gdy władza zdezerterowała z pola walki bo – jak mówi Kaczy ski
– nie można wydawać zakazów, których nie można wyegzekwować , jego rola jest bezcenna. o tylko tacy ludzie
jak prof. Simon zostali nam na placu boju.
Po drugie, nie pęka. Jest lżony i atakowany przez antyszczepionkowców, grożono mu nawet śmiercią. Gdy
to zgłosił – prokurator mu odpowiedziała, że to nie przestępstwo. W walce nauki z antyszczepionkowcami stanęła po stronie tych drugich. Jak jej zwierzchnicy. W takim
kraju żyjemy.

. STRA K KO I T – wiatr historii

Nie, nie było w roku
o Ogólnopolskim Strajku
Kobiet cicho, bo sprawa, o którą toczy się walka – prawa
kobiet – jest aktualna i budzi emocje.

Czyli Michał Matczak. Raper. Ten od Patointeligencji .
Rocznik
. Młodzi znają go z muzyki, starzy z tego,
że jest synem prof. Marcina Matczaka. aureat Fryderyków
. Poza tym młoda gwiazda – jego album Młody
Matczak już sześć godzin od uruchomienia sprzedaży
uzyskał status złotej płyty. I jako pierwszy żyjący polski
artysta przebił barierę mln słuchaczy w serwisie Spotify. Skąd ten sukces? A bo to i muzyka, i poezja, i głos
pokolenia.
Nie próbujcie mnie zrozumieć, bo i tak nie zrozumiecie – śpiewa Mata do Krystyny Pawłowicz, do dziadersów
także. Nie próbujemy. Ale życzymy powodzenia.

4.

R

A

RANI A – honor Polski

Tworzą ją wolontariusze z różnych organizacji. Nie
ulegli faszystowskiej propagandzie, na granicy polsko
białoruskiej ratowali ludzi, którzy umierali w lesie z zimna
i głodu. Ratowali z własnej, nieprzymuszonej woli. Choć
goniły ich policja i Straż Graniczna, łobuzy demolowały
im samochody, a rządowa propaganda zohydzała ich
i wyśmiewała.
Jestem dziwnie pewien, że gdy opadnie propagandowy kurz, na wydarzenia z granicy będziemy patrzeć zupełnie inaczej. Przypomnimy sobie, jak PiS lamentowało,
gdy do akcji włączyła się nia Europejska i gdy przemyt
ludzi został mocno ograniczony. o rozpadał się mit
obro ców Europy .
I pewnie za kilkanaście lat prawdziwi Polacy będą
dumnie opowiadać o Grupie Granica, podkreślając, jacy
to jesteśmy wspaniali i bohaterscy. Tak jak dziś potomkowie szmalcowników chwalą się Ireną Sendlerową.

. AN RZ

RA ZIKOWSKI – negocjator

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia wiązków awodowych, teraz przewodniczy także Radzie Dialogu Społecznego. Różni się od
uczestników życia
publicznego. Otóż te
, gdy pokazuje się przed kamerami, po pierwsze – chce się lansować, a po drugie – atakuje rywali. okrzykiem: to ja najbardziej kocham Polskę
Radzikowski działa inaczej – zawsze chce coś wynegocjować, jakąś podwyżkę, jakąś umowę Podkreślając przy
tym, że wszyscy jedziemy na jednym wózku.
Po cichu liczę, że dożyję takich czasów, gdy te proporcje między krzykaczami a ludźmi od dogadywania się
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zostaną w Polsce odwrócone. I będzie normalny,
europejski kraj.

ROZCZAROWANIA
. A AM

A I SKI – lis w kurniku

Prezes N P. Teoretycznie strażnik polskich pieniędzy.
A to lis w kurniku. Ośmioprocentowa inflacja, którą mieliśmy w
r., oznacza, że Glapi ski wyjął z naszych
kieszeni jedną miesięczną pensję. Na rok
zapowiada
inflację na podobnym poziomie. apowiada. A jaka będzie naprawdę?
Magazyn Global Finance uznał Adama Glapi skiego
za jednego z trzech najgorszych prezesów banków narodowych w Europie obok iałorusi i krainy . Ale dla
Kaczy skiego jest prezesem najlepszym. Już
lat idą
ramię w ramię, Glapi ski zawsze jako ten, który pilnuje
finansowych interesów jego partii. I wszystkich wokół,
także pa blondynek. Szkoda, że naszym kosztem.

mu podziękuje i o Niedzielskim zapomnimy. Taką sobie
wybrał rolę. Gościa od złych wiadomości.

4. RYSZAR

T R

KI – tetryk

Wygląda jak starszy brat Keitha Richardsa z The Rolling Stones. Wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS, czyli
człowiek ważny. Ale co się odezwie, to obrazi. Inaczej nie
potrafi. Nie lubię go, bo trudno lubić gościa, który wybrał
dla siebie rolę Pawki Morozowa I RP.
Tłumaczą mi dziennikarze, że warto słuchać, co mówi,
bo najlepiej rozumie Kaczy skiego i to przez niego Jarosław przemawia. No, jeżeli tak, jeżeli przez usta Terleckiego zaglądamy do głowy prezesa, to nie ma z czego się
cieszyć, bo to sama żółć, mania wielkości i wzrok ponury.

.

IOTR

I SKI

Wicepremier, minister kultury. Szaleje, bo artyści PiS
nie kochają. Ma więc na to brechtowskie rozwiązanie –
wymie my artystów.
Robi to gorliwie. Nie spodobały mu się Dziady w krakowskim Teatrze im. Słowackiego? Chlast Czarodziejska
.
IA RZYŁ SKA – bistro
ręka odebrała mln zł dotacji na rozwój teatru. Nie poTo nie jest taka prosta
dobała mu się achęta? ach
kucharka, szanowni pa W miejsce anny Wróblewstwo To pani, która Jaskiej powołał na dyrektora
rosławowi gwarantuje nie
Janusza Janowskiego, przetylko doznania kulinarne,
jętego zwalczaniem gender
ale i realną kontrolę nad
i G T. Do tego dał ponad
trybunałem, który decydumln zł Robertowi ąkiewiczoje, czy daną ustawę uchywi na jego inicjatywy. Na krużlamy, czy nie. Julia P. jest
ganek oświaty. Tak budowana
więc warta tyle, ile cały
jest elita I RP.
Sejm. A przy tym wypełnia
Gli skiego niektórzy porówswoje zadania jak w barze
nują do różnych twardogłoszybkiej obsługi – od ręki
wych ministrów z czasów PR .
i bez zbędnego szemrania.
Nic bardziej mylnego. Polska
udowa była zafascynowana
Te możliwości poznaludźmi kultury, schlebiała im,
liśmy, gdy jej trybunał
kochała się w nich, raczej bez
w
r. wydał wyrok
w sprawie zakazu aborcji.
wzajemności. Gli ski, pisowski
ulia rzył bska gwarantuje arosławowi Kaczyńskiemu
Albo całkiem niedawno,
stupajka, miłość ludzi sztuki
gdy orzekł, że prawo unij- realną kontrol nad trybunałem.
i kultury chce mieć na rozkaz.
ne w Polsce jest nic nieroku na rok coraz barwarte. ub gdy zadecydował, że małżonkowie polityków
dziej agresywny i coraz bardziej tępych używa argumennie muszą ujawniać swoich majątków.
tów. Czy to polityka tak mu szkodzi?
Oto jej siła – pstryk i mamy nowe prawo. Kaczy ski to
docenia. ardzo więc jesteśmy ciekawi, gdzie ulokuje jej
. MI HAŁ WOR ZYK
męża po powrocie z placówki w erlinie.
Gorący kartofel tej władzy. Poza tym grafoman. Od
pierwszych dni czerwca media niemal dzie w dzie publi3. A AM NI
ZI SKI – zderzak
kują zawartość jego skrzynki mejlowej, więc możemy poKojarzy się z codziennymi komunikatami, ile osób zaznać z pierwszej ręki, na czym robota Dworczyka polega.
chorowało na CO ID
, a ile zmarło. I z bezradnością. o
e tu załatwia, tam kupuje, wypisuje o starej, sprawdzojakaś grupa nie chce się szczepić i nosić maseczek, i jest
nej zasadzie wygrawerowanej na sztyletach Waffen SS –
agresywna, a nadpremier Kaczy ski nie chce jej podMeine Ehre hei t Treue moim honorem jest wierność
skoczyć. I mówi, że w takim razie nic rząd w tej sprawie
A przede wszystkim troszczy się, by Mateusz Morawiecki
nie będzie robił.
pięknie wyglądał w telewizji.
Wiemy zatem, czym szef rządu najbardziej się przejmuNiedzielski jako minister zdrowia sprawiał początkowo
dobre wrażenie, zwłaszcza na tle poprzednika. Nie hanje. I w ogóle że to rządzenie to zbieranie kasy, grabienie do
dlował respiratorami, nie miał jakichś biznesów. Ale to
siebie i swoich kolegów, no i kombinowanie z propagandą,
tyle. Teraz jest symbolem niemocy polskiej służby zdrojak najlepiej wypaść w mediach.
wia. I niemocy partii rządzącej. Wszystko więc idzie na
Robert Walenciak
jego rachunek. A kiedy pandemia się sko czy, Kaczy ski
r.walenciak@tygodnikprzeglad.pl
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fot. aWeł Wodzy ski/ddt /east eWs, acek domi ski/re orter, a drze
iWa czuk/re orter, krzysztof ŻuczkoWski, acek domi ski/re orter

