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Geopolityka puka nadaremnie

W polityce nie za wiele jest punktów stałych. Stała 
jest tylko rywalizacja. W państwach, w których 
wykształciły się dojrzałe instytucje, politycy 

mają dobre narzędzia do skutecznego działania. A cel 
jest zawsze ten sam. Jak najlepiej zabezpieczyć interesy 
swojego państwa. Te interesy, które są długoterminowe 
i trwałe. Zmieniają się tylko środki wykorzystywane przez 
polityków, których oceniamy po efektach. Jeżeli wygry-
wają, to nie patrzymy na metody. Żeby daleko nie szukać, 
wystarczy przypomnieć, że większość Polaków przymyka 
oko na barbarzyńskie traktowanie uchodźców na wschod-
niej granicy, bo nie chce ich mieć w Polsce.

Rozpad ZSRR Zachód i Polska uznały za rozstrzygnię-
cie geopolitycznie trwałe. A podchodzenie z bazami 
wojskowymi aż do granic Rosji za oczywisty element tej 
polityki. Miałoby to może jakiś sens, gdyby Rosja była 
państwem upadłym. Ale jest akurat odwrotnie. Mając 
niezbyt mocne karty, znowu wyrosła na ważnego glo-
balnego gracza. I co z tym teraz mogą zrobić Amery-
kanie, Chińczycy czy Niemcy? Każde z tych państw ma 
własne interesy i prowadzi w stosunku do Rosji taką 
politykę, która jest dla niego najkorzystniejsza. Różnice 
widać gołym okiem.

Na tym tle najbardziej bojowi są reprezentanci polskiej 
prawicy. Zamiast chłodnej, pogłębionej analizy i zdefi-
niowania naszych interesów mamy epitety na poziomie 

piaskownicy. Co dobrego można powiedzieć o ludziach, 
którzy, patrząc na mapę świata, nie widzą, że Polska leży 
między Niemcami a Rosją i nic tego nie zmieni? Można 
uznać, że jest to położenie koszmarne i żyć tu się nie da. 
A nam zostaje tylko wojowanie z sąsiadami. Dla prawicy 
takie półmyślenie to raj. Niczego tak nie kocha jak prze-
granych powstań. Setki tysięcy ofiar są później dla tych 
głupków mitami założycielskimi. I szansą na ogłupianie 
kolejnej generacji Polaków.

Niestety, w Polsce z wielkim trudem przebija się my-
ślenie pragmatyczne. Że można i trzeba tak sobie ułożyć 
relacje z Rosją i Niemcami, by Polacy mogli z tego poło-
żenia czerpać wymierne korzyści. W sprawie Ukrainy nie 
śpiewamy w głupawym chórze prawicy i powiązanych 
z nią mediów. Zachęcam do przeczytania naszych analiz. 
Wielu Polaków ma bezpośredni kontakt z Ukraińcami, 
którzy masowo migrują za pracą. Przyjeżdżają, bo mu-
szą. Mają nowych prezydentów i premierów, ale biedę 
starą. I coraz bogatszych oligarchów. Korupcja nie ma-
leje. Naród okradany jest dodatkowo przez zagraniczny 
desant, który trafił na Ukrainę pod hasłem budowy de-
mokracji i pomocy. Na liście hańby są Amerykanie i są 
Polacy, vide Sławomir Nowak. A poziom polskiej dyplo-
macji najlepiej opisać słowami wiceministra Marcina 
Przydacza: „Nikt nam nie może zarzucić źle prowadzonej 
polityki wschodniej”.

Jerzy Domański
MÓJ PRZEGLĄD
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Roz m osze   si  a  
Zgadzam się z opinią Olgi Lipińskiej. Własnymi rę-

kami rozwaliliśmy niejedno. Jan Dworak Unia Wol-
ności  PO  niby nasz  zafascynowany samo nanso-
waniem się kultury i sztuki zepsuł telewizję. Wiedział 
tylko  że w telewizji można dobrze zarobi  mówi pani 

Lipińska i ma rację. Zaniedbania i lekceważenie kultury doprowa-
dziły nas tu  gdzie jesteśmy – na margines Europy. 

 Lidka Ukleja
•

Zgoda co do naszego nabzdyczenia i bogoojczy nianego zadę-
cia. to wszystko podlane jeszcze sosem katolickiego obskuran-
tyzmu daje piorunującą mieszankę. Z drugiej strony może to jest 
ogólna cecha zbiorowości ludzkich  Który naród nie wykazuje 
się małostkowością i głupotą czy wręcz psychopatycznym bra-
kiem skrupułów  ide nasz zachodni sąsiad  naród oświecony  
liberalny  progresywny  lokomotywa Europy. A tymczasem już 
pomijając historię  Ukrainę bez ceregieli oddaje w łapy dyktatora. 
Nie wiem  co gorsze... Krystian Makowski

Je a is a  e e  z 
Platformie marzy się powrót do przeszłości. 

tym  którzy na własnej skórze odczuli troskę  
tuska o ciężko pracujących ludzi  już nie. Pol-
ska to nie tylko PO PiS. Każda opcja ma swoich 

wyborców  którym nie po drodze z tuskiem. Wspólna lista  którą 
będą reprezentowa  stare twarze PO  doprowadzi do tego  że 
częś  wyborców  dla których ten pomysł jest nie do przyjęcia  
pozostanie w domu. A chyba nie o to chodzi.

Ewa Ch-a

•
Głosujemy na listy partyjne  zamiast wybiera  swoich przed-

stawicieli. I mamy to  co mamy – cyrk. ONI – obojętnie jakiej 
proweniencji – zawsze będą ONyMI. Zawsze będą pięknie obie-
cywa  i kłania  się przed wyborami. A po wyborach będą kłania  
się komu innemu. Ja nie głosuję na listy partyjne.

Józef Brzozowski

  sz a rze z ami ie ia aro a Mo ze e skie o 
Pod koniec kwietnia miną trzy lata od śmierci mojego Męża  

Karola Modzelewskiego. Moim pragnieniem jest uczci  Jego pa-
mię  pomnikiem nagrobnym  który nie byłby jedynie płaską pły-
tą z wypisanymi na niej zasługami Zmarłego  ale równocześnie 
pozwoliłby unikną  monumentalizmu. Zleciłam wykonanie rze -
by nagrobnej Krzysztofowi Bednarskiemu  rze biarzowi  który już 
zasłynął z kilku prac znajdujących się na różnych cmentarzach 
w Polsce. Ponieważ przedsięwzięcie to znacznie przekracza mo-
je zasoby nansowe  ośmielam się zwróci  do Was z prośbą 
o wsparcie tego przedsięwzięcia darowizną do Funduszu na rzecz 
Upamiętnienia Karola Modzelewskiego.

Fundusz został utworzony w ramach Fundacji dla Polski KRS 
 która zgodnie ze swoim statutem działa m.in. na 

rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i rozwoju demo-
kracji. Fundacja prowadzi na potrzeby Funduszu osobny rachu-
nek bankowy w mBanku  o nr.: 06 1140 1010 0000 5294 4600 
1024. Wszelkie wpłaty dokonane pod hasłem: Darowizna na cele 
statutowe – Fundusz K. Modzelewskiego można odliczy  od po-
datku jako osoba zyczna do  od dochodu  jako osoba prawna 
– do . Za wszelkie wpłaty z góry serdecznie dziękuję.

Małgorzata Goetz

zdjęciE tygodnia

Fot. Piotr Cieśla/Forum

30 lat minęło jak jeden dzień. Rok 1992, przygotowania do I Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.



Szastanie kasą
Jedzie pociąg  jedzie  a w nim wagony z ka-
są. Jeden ma tra  do klubów piłkarskiej 
Ekstraklasy i I ligi. W ciągu pięciu lat będzie 
to  mln zł . Pierwszy sukces  Cezare-
go Kuleszy  prezesa PZPN. I potwierdzenie  
że bliziutko mu do PiS  skoro piłkę dopisano do Polskiego Ładu. Widocznie 
Morawieckiemu polska liga kojarzy się z jakimś ładem. Na wiosnę premier 
będzie mógł objecha  stadiony z wielkimi planszami. A kluby  Pełna ra-
docha. Dodatkowa ekstrakasa do wydania. Na transfery słabiutkich  ale 
egzotycznych piłkarzy  na prowizje dla agentów handlujących piłkarzami 
i na płace wzięte z kosmosu. tak się bawi  tak się bawi e ly ta. 

Żerowanie na rolnikach
Na początek pytanko. Czym może się zajmowa  Spi-
chlerz  magazyn spółki Elewarr  Jeśli ktoś myśli  że 
rolnikami  którym państwo płaci grosze za zboża  to 
jest w tzw. mylnym błędzie. Nie ma kasy za plony  ale 
jest na wypasione pisemko na kredowym papierze. 
Rozsyłane na wieś jako przesyłka marketingowa. Rol-
nicy toną w kredytach i kupują po zbójeckich cenach 
nawozy  a Daniel Korona i Monika Para anowicz  
prezesi Elewarru  wciskają im  i to za ich kasę  pro-

pagandowy chłam. A w nim całostronicowe portrety pisowskich bonzów: 
Jana Dziedziczaka  wiceministra z ORDO IURIS Marcina Romanowskiego  
wiceminister rolnictwa Anny Gembickiej i szefa IPN. Rolnicze tematy to: 
wyklęci  Łukaszenka i IPN. tak się bawi Robert Wyrostkiewicz  redaktor 

naczelny Spichlerza  i autor rozmówek. Jakoś nie do śmiechu jest tym  
którzy dostają ten relikt głupoty.

Dziedziczna posada
Pytają nas młodzi  jak szybko zosta  ministrem. tak 
jak ludzie w ich wieku  dla których pierwszą pracą 
w życiu jest posada wiceministra. Albo ważnego dy-
rektora. Są pytania – jest odpowied . Przede wszyst-
kim musicie mie  tatę lub mamę  już na ważnej 
posadzie. tak jak minister Łukasz Schreiber  sekretarz stanu w Kancelarii 
Premiera. tatuś Łukasza  czyli Grzegorz Schreiber  był posłem ZChN w la-
tach  a pó niej posłem PiS  który za wiernoś  partii dostał po-
sadę ministra ds. parlamentarnych w Kancelarii Premiera. A gdy odszedł  
bo go wybrali na marszałka województwa łódzkiego  przekazał ministe-
rialną fuchę  synowi Łukaszowi. I teraz on jest ministrem  łącznikiem 
premiera z Sejmem. Dyskretne kariery Schreiberów mocno zakłóciła żona 
juniora Marianna. Niespełniona modelka. Celebrytka  która zamęcza świat 
swoimi półgołymi fotkami.

Amnezja Bobera
Są wspomnienia  które mają walor dokumentu minio-
nych czasów. I są wspomnienia Andrzeja Bobera. Dzien-
nikarza  o którym kiedyś było głośno. A jego dzisiejsze 
wspominki  Literatura z półki: bajki i farmazony. Jakże 
z nią kontrastuje telewizyjny poker  książka Jana Pu-

rzyckiego  prezesa t P za Wałęsy  a w ogóle scenarzysty Wielkiego Szu  
i Piłkarskiego pokera . Purzycki w  r. napisał  że Bober należy do 
grupy sfrustrowanych  których ambicje niczym balony wędrują hen  hen 
nad chmurami. Jakiś czas był nawet dyrektorem generalnym telewizji 
Polskiej  ale jego inteligencja i  powiedzmy wprost  szczególny rodzaj cwa-
niactwa są po prostu nierozwojowe . Wobec jego aluzji do  grudnia 
potwierdzam  że Bober pobierał pensję w telewizji do  czerwca  r. 
Nie został negatywnie zwery kowany ani w pierwszym  ani w drugim 
rzucie. Nie był też nigdy internowany .
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 7  00  5 ,5   e , ,5  z n  
W ciągu  lat ubyło nas ponad  tys.

5 ze  ł ł   0   n e ła a -
n  Najwięcej w rolnictwie  handlu  i pro-
dukcji . a e  a  an  n e ł   a  0  

  z ał  e n e  nan  
 0   e    e n e ,   

za a a na e a  e n e  Położył Mieszka-
nie  i program transformacji górnictwa węglowego  
to i Polskiemu Ładowi też da radę.

   a za e  ła z e an a an-
a e e z   ze n z a, az z a 

a   a z  a n e n e n-
n ł e a ,  , a a,  ła  ze e 

ze , e z ł  a za e   a  Ścigany li-
stami gończymi Frog został złapany. Nie odbył jeszcze 
wcześniejszej kary dwóch i pół roku więzienia. 

 a e   e zn e ł n ł na en-
a e  a ze , n e e  n e n en e  

Pralnia Społecznie Odpowiedzialna dla bezdomnych we 
Wrocławiu  którą wyposażył Henkel  została uroczyście 
poświęcona. Bezdomnych nikt nie pytał  czy tego chcą. 

e  e  n e zn  ał n  a  
a e n zne  e  na na n e ze n  

a a  

n a z a, e e a  e  -
a , z ała n  e  ea  a a zne  
 a za e  Zapowiada stworzenie wzorcowej  femi-

nistycznej  nieprzemocowej instytucji kultury .

a a n e z  a a  a , e -
a  a   0  , ł  a cztery pierwsze 

miejsca  ponad  tys. egzemplarzy  wzrost o  
a  tys.  wzrost o  n a   tys.  

wzrost o  a spadek o  i a en 
spadek o .

 an n  e n  e e  0  ał  
e n  ze n  e n  z e z z a, 

przed technikum Mechatronicznym z Warszawy  tech-
nikum Łączności z Krakowa  technikum Elektronicznym 
z Bydgoszczy i technikum Elektronicznym z Lublina. 

 0 5 n  n z  ze an   0    
z    Niestety  nie ma wśród nich Ursusa ani 

jakichkolwiek polskich traktorów. Fabrykę Ursusa  która 
w latach  wyprodukowała  tys. ciągników  
zniszczyli działacze Solidarności.

 a  e z  e e  n e  z  badania na 
zlecenie Rometu .

FOT. YOUTUBE (2), TWITTER, ARCHIWUM



Jakimi wynalazkami z ostatnich kilku lat 
Polacy mogą się pochwalić?

 C  ,
mechanik i informatyk, były minister 
nauki i były prezes PAN

Na pierwszym miejscu wymieniłbym 
Olgę Malinkiewicz i jej perowskitowe 
ogniwa fotowoltaiczne  pozwalające ge-
nerowa  energię zarówno ze słońca  jak 
i ze światła sztucznego. We Wrocławiu 
powstała nowa linia produkcyjna tych 
ogniw  więc możemy już mówi  o inno-
wacji  a nie jedynie o pomyśle. Istotnymi 
wynalazkami są opracowany w szpitalu 
MSWiA w Warszawie test identy kujący 
pacjentów narażonych na ciężki przebieg 
CO ID  oraz dzieło naukowców z Poli-
techniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwer-
sytetu Medycznego  którzy opracowali 
aparat umożliwiający bezpieczne moni-
torowanie oddechu u osób dotkniętych 
problemami oddechowo krążeniowymi. 
Ważny w dzisiejszych czasach jest także 
wynalazek badaczek z Politechniki Łódz-
kiej: biodegradowalne opakowanie wy-
twarzane z odpadów roślinnych. Nie za-
nieczyszcza ono środowiska  a dodatkowo 
pozwala oszczędza  surowce wykorzysty-
wane w przemyśle spożywczym.

   ,
chemiczka, popularyzatorka nauki

Odejdę od wychwalania wynalazków 
dlatego  że potencjalnie przydadzą się 
światu  bo wiele takich pomysłów tra a 
do szu ady. Wybrałam wynalazki polskich 
rm  które już znalazły inwestorów komer-

cyjnych albo tra ły na giełdę. Pierwszym 
jest maszyna umożliwiająca selektywne 
oznaczanie przełamanych miejsc w nici 
DNA  opracowana przez Magdalenę Kor-
don Kiszalę z intoDNA. Jej metoda jest 
ok.  razy bardziej czuła od wcześniej 
używanych  co więcej  jest metodą bez-
pośrednią: patrząc przez mikroskop  może-
my zobaczy  poprzerywane DNA w jądrze 
komórkowym. Wspomniana technologia 
jest wykorzystywana przez koncerny 
farmaceutyczne do sprawdzania  jak leki 
antynowotworowe działają na komórki ra-
kowe  a jak na zdrowe. Drugi wynalazek 
to osiągnięcie rmy Sygnis New techno-
logies  zajmującej się drukiem D i biodru-
kiem. Stworzyła ona pierwsze na świecie 
urządzenie do niskotemperaturowego 
druku w szkle  które może znale  zasto-
sowanie w fotowoltaice i elektronice.

  C ,
fizyk, Centrum Nauki i Techniki EC1

Polacy mogą się pochwali  wieloma 
wynikami prac naukowych. Przykładem 
z ostatnich lat jest opracowanie i wdraża-
nie nowatorskich ogniw fotowoltaicznych. 
Ich budowa opiera się nie na kryształach 
krzemu jak w tradycyjnych panelach  
ale na innych krystalicznych minerałach 
– perowskitach. Odkrył je Lew Perowski 
prawie  lat temu  ale dopiero zespół 
polskiej zyk Olgi Malinkiewicz wytworzył 
pierwsze na świecie ogniwa tego typu. 
Czym różnią się one od instalowanych dzi-
siaj  Mogą by  setki razy cieńsze niż krze-
mowe odpowiedniki  co czyni je niezwy-
kle lekkimi. Krystaliczne warstwy można 
nanosi  za pomocą specjalnej techniki 
druku na różne materiały: szyby  fasady 
domów  dachy  karoserie aut. A wydaj-
nością już teraz dorównują najlepszym 
panelom krzemowym. Pozostaje życzy  
twórcom sukcesów w dalszych bada-
niach i aplikacjach  zarówno na Ziemi  jak 
i w technologii kosmicznej czy w podboju 
Marsa. Ciekawe  czy tam też uda się nam 
znale  perowskity.
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Marek Czarkowski

Naprawdę będziemy toczyć wojnę 
o jakiś skorumpowany wschodnioeu-
ropejski kraj, który jest dla nas stra-
tegicznie nieistotny? Sondaże poka-
zują, że większość Amerykanów jest 
całkowicie przeciwna wojnie z Rosją 
o Ukrainę, bo nie są obłąkani. Ale 
wiecie, kto bardzo to popiera? Kon-
trahenci z branży obronnej, w tym 
były pracodawca szefa Pentagonu 

loyda Austina, Raytheon. W cią-
gu zaledwie kilku ostatnich lat USA 
wydały ponad  mld dol. na pomoc 
wojskową dla Ukrainy, której więk-
szość ludzi nie potrafi zidentyfikować 

na mapie... Nie, to nie fragment an-
glojęzycznego programu rosyjskie-
go kanału telewizyjnego RT dawniej 
Russia Today  ani „Wiadomości” 
prowadzonych przez Dmitrija Kisielo-
wa, nazywanego „Ustnikiem Putina”, 
ale opinia Tuckera Carlsona, guru 
trumpistów i czołowego komenta-
tora  News, najpopularniejszej 
dziś informacyjnej stacji telewizyjnej 
w Stanach Zjednoczonych, wygło-
szona  stycznia br. I bynajmniej nie 
jest on odosobniony w poglądach.

Na stronie internetowej dwu-
miesięcznika „ oreign Policy” 
Samuel Charap i Scott oston, 
pracownicy think tanku RAND 
Corporation, współpracującego 
z armią i administracją amerykań-
ską, opublikowali artykuł „Zachod-
nie uzbrojenie nie zmieni sytuacji na 
Ukrainie”, w którym piszą, że warta 

,  mld dol. pomoc wojskowa, którą 
od  r. Stany Zjednoczone prze-
kazały Ukrainie, miała na celu zwięk-
szenie skuteczności armii ukraińskiej 
w relatywnie statycznym konflikcie 
ze wspieranymi przez Rosję sepa-
ratystami w Donbasie, uzbrojonymi 
głównie w broń strzelecką i artylerię 
oraz broń pancerną pamiętającą cza-
sy ZSRR. Nawet według szacunków 
Kijowa większość z nich to miejsco-
wi, a nie żołnierze regularnej armii ro-
syjskiej, która dotychczas zaangażo-
wała się bezpośrednio w walki tylko 
dwa razy  w sierpniu i we wrześniu 

 r., a także w styczniu i lutym 
 r.  i to z ograniczonym poten-

cjałem. ba starcia zakończyły się  

miażdżącymi porażkami Ukrainy. 
Jeśli zatem dojdzie teraz do wojny, 
jej wynik jest łatwy do przewidzenia.

 stycznia br. na łamach „New 
ork Timesa” ukazał się komentarz 

zatytułowany „Jak wycofać się z Ukra-
iny”, którego autor, Ross Douthat, 
przekonuje, że „w geopolityce dobre 
intencje są zawsze na dalszym planie 
w stosunku do realiów władzy. Nie-
zależnie od tego, czego pragnie rząd 
Ukrainy  czy też my  po prostu ni-
gdy nie był on w stanie w pełni przy-
łączyć się do Zachodu  jest zbyt sła-
by ekonomicznie, zbyt wewnętrznie 
podzielony i po prostu znajduje się 
w niewłaściwym miejscu.  Stany 
Zjednoczone nie mogą nic nie zrobić, 
jeśli Rosja napadnie na Ukrainę, ale 
bylibyśmy szaleni, gdybyśmy przy-
łączyli się do wojny po stronie Ukra-
iny”. Jaki płynie z tego wniosek? Ross 

Douthat wyjaśnia: „Wciąż zbyt dużą 
wagę przywiązujemy do koncepcji, że 
tylko NAT  może decydować o tym, 
kto jest w NAT , że samo wyklucze-
nie członkostwa Ukrainy jest w jakiś 
sposób niemożliwym ustępstwem. 
To przekonanie jest anachronizmem, 
artefaktem okresu postzimnowo-
jennego, kiedy na krótko wydawało 
się możliwe, że  jak to ujął historyk 
Adam Tooze  kluczowe granice 
świata będą wyznaczane przez za-
chodnie potęgi, Stany Zjednoczone 
i Unię uropejską, na ich własnych 
warunkach i zgodnie z ich własnymi 
siłami i preferencjami”.

W niemieckich, brytyjskich i fran-
cuskich mediach znajdziemy więcej 
podobnych opinii. Najgłośniejsza 
to wypowiedź byłego już dowód-
cy niemieckiej marynarki wojennej, 
wiceadmirała Kaya Achima Sch n-
bacha, który stwierdził, że Półwysep 
Krymski zajęty przez Rosję w  r. 
został utracony przez Ukrainę. „Już 
przepadł, nigdy nie wróci, to jest 
fakt”  za to stwierdzenie Sch nbach 
zapłacił stanowiskiem, bo oficjalnie 

erlin nie uznaje aneksji Krymu.
Rzecz jasna, cytowane poglądy 

nie dominują w debacie na temat za-
grożenia Ukrainy, ale też nie można 
ich uznać za margines. Jedno jest 
pewne: Zachód nie zaryzykuje wojny 
nuklearnej o Donbas. A to oznacza, 
że w konfrontacji z Moskwą Kijów 
jest i będzie sam. 

raj podzielon  na p

Kłopot Ukrainy polega na tym, że 
w jednym państwie żyją dwa narody. 
W połowie grudnia  r. Kijowski 
Międzynarodowy Instytut Socjologii 
opublikował wyniki badań, wskazują-
ce, że  Ukraińców jest gotowych 
stawić opór w wypadku rosyjskiej 

W kon rontacji z Rosją kraina jest i ędzie sama

jEdno a t o  
d a na ody

Stany Zjednoczone nie mogą nic nie zrobi  jeśli Rosja 
napadnie na Ukrainę  ale bylibyśmy szaleni  gdybyśmy 
przyłączyli się do wojny po stronie Ukrainy Nyt .
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agresji. Z czego  z bronią w ręku, 
a  uczestnicząc w akcjach oby-
watelskiego sprzeciwu. Reszta albo 
nie zrobiłaby nic, albo uciekła w bez-
pieczniejsze rejony kraju lub wyjecha-
ła za granicę. To zaskakująco kiepski 
rezultat, zważywszy że od  r. rzą-
dzący Ukrainą politycy włożyli wiele 
wysiłku w przekonywanie obywateli, 
że Rosja to odwieczny wróg i agresor. 
Tymczasem większość Ukraińców na-
dal mówi po rosyjsku, ogląda rosyj-
skie stacje telewizyjne, a spora część 
nie uważa Rosjan za wrogów.

Mieszkańcy wschodniej Ukrainy 
różnią się od współobywateli z zacho-
du kraju. epiej znają język rosyjski 
niż ukraiński, czują się częścią historii 
i kultury rosyjskiej, mają swoich bo-
haterów. Sekretarz generalny KPZR 
eonid reżniew urodził się w mieście 

Kamieńskie. Konstruktor lotniczy 
leg Antonow prowadził swoje biu-

ro w Kijowie. W Dniepropietrowsku 
obecnie Dnipro  Michaił Jangiel, 

jeden z najbardziej utalentowanych 
radzieckich konstruktorów, zbudował 
zakład produkujący rakiety dla Armii 
Radzieckiej i radzieckiego programu 
kosmicznego. Charków był jednym 
z najważniejszych centrów naukowo-
przemysłowych ZSRR.

Mieszkańców wschodniej Ukrainy 
nie zraził do Rosji nawet wywoła-
ny przez Stalina Wielki łód, który 

w latach  pochłonął mi-
liony ofiar. Dlaczego tak się stało? 

o wschodnia Ukraina od połowy 
II w. była częścią imperium ca-

rów.  stycznia  r. w Pereja-
sławiu hetman ohdan Chmielnicki 
podpisał z Wasylem uturlinem, peł-
nomocnikiem cara Aleksego I, umo-
wę, na mocy której kontrolowana 
przez Kozaków część Ukrainy zosta-
ła poddana władzy Kremla. Akt ten 
przeszedł do historii jako ugoda pe-
rejasławska. Na jej podstawie i w wy-
niku późniejszego rozejmu andru-

szowskiego z roku , kończącego 
wojnę Rzeczypospolitej z Rosją, Mo-
skwa uzyskała województwo czerni-
howskie oraz połowę województwa 
kijowskiego wraz z Kijowem.

Ukraina Zachodnia z rodami, 
wowem, Stanisławowem i Koło-

myją należała do Polski aż do roz-
biorów, by pod koniec III w. 
znaleźć się pod panowaniem im-
perium absburgów. Dlatego to 
wów, a nie Kijów, stał się kolebką 

ukraińskiego nacjonalizmu.  stycz-
nia  r. we wsi Uhrynów Sta-
ry, niedaleko Stanisławowa dziś 

Iwano rankiwsk , w rodzinie ubo-
giego greckokatolickiego kapłana 
Andrija andery przyszedł na świat 
Stepan andera, ikona ukraińskiego 
nacjonalizmu. Także Jewhen Ko-
nowalec, Jarosław Stećko, Andrij 
Melnyk, Roman Szuchewycz, ew 
Rebet i inni działacze rganizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów pocho-
dzili z zachodniej Ukrainy.

Jej mieszkańcy dopiero w  r. 
stali się obywatelami Związku Ra-
dzieckiego. Przy czym nikt ich nie 
pytał o zgodę. W czasie II wojny 

światowej setki tysięcy pochodzą-
cych z Donbasu, Kijowa, ugańska 
i dessy Ukraińców walczyło w sze-
regach Armii Czerwonej. A dziesiątki 
tysięcy Ukraińców z zachodu kraju 
wstąpiło w szeregi Ukraińskiej Po-
wstańczej Armii i dywizji SS alizien, 
służyło w formacjach pomocniczych 
Wehrmachtu, a nawet w oddzia-
łach strażniczych obozów zagłady. 
Ukraińcem był zbrodniarz wojenny 
Iwan Demianiuk, znany jako „Iwan 

roźny z Treblinki”. Rok  nie 
oznaczał końca wojny na zachodzie 
Ukrainy. ddziały UPA walczyły tam 

O c ody nia O rońcy krainy i rocznicy utworzenia kraińskiej Powstańczej rmii, ij w, 1  pa dziernika 2021 r.

Większoś  Ukraińców nadal mówi po rosyjsku  ogląda rosyjskie 
stacje telewizyjne  a spora częś  nie uważa Rosjan za wrogów.
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z wojskami NKWD do 1955 r. Setki 
tysięcy Ukraińców trafiło do łagrów.

Rozpad ZSRR w  r. mieszkań-
cy wowa i całej zachodniej Ukrainy 
przyjęli z entuzjazmem. Uważali się 
za strażników idei ukraińskiego pa-
triotyzmu i nacjonalizmu. ardzo 
szybko na powierzchnię wypłynęły 
skrywane przez lata urazy. Tych ze 
wschodu zaczęto nazywać „wat-
nikami”, „sowkami” pogardliwe 
określenia obywateli radzieckich . 
A dla tych z Charkowa, Doniecka 
i dessy mieszkańcy zachodniej 
Ukrainy stali się „banderowcami” 
i „faszystami”. Kraj podzielił się na 
pół, co nie wróżyło nic dobrego.

W ukraińskiej polityce szczegól-
ną rolę odgrywają miliarderzy. Jeśli 
w Rosji władza decyduje, kto jest oli-
garchą, to na Ukrainie oligarchowie 
decydują, kto będzie rządził krajem. 
Pod koniec lat . Anders slund, 
jeden z czołowych ekspertów zajmu-
jących się Rosją i uropą Wschod-
nią, w studium przygotowanym dla 
fundacji Carnegie ndowment for 
International Peace pisał tak: „W Ro-
sji finansowo przemysłowe grupy fi-
nansują różne partie i rząd. Natomiast 
na Ukrainie grupy ekonomiczno  
polityczne skłaniają się raczej do po-

siadania własnych partii. Paweł aza-
renko i Julia Tymoszenko utworzyli 
parlamentarną partię romada jako 
partię kompanii United nergy Sys-
tems of Ukraine, Wadim Rabinowicz 
podobno kupił  Partię Zielonych. 

rigorij Surkis i Wiktor Miedwiedczuk 
podobno posiadają Zjednoczoną So-
cjaldemokratyczną Partię Ukrainy. 
Charakterystyczne, że wszystkie te 
oligarchiczne partie są centrystycz-
ne, co stawia je w wygodnej pozycji 
do robienia dobrych interesów, bez 
żadnej rzeczywistej ideologii”.

Tu nic się nie zmieniło. yły pre-
zydent Petro Poroszenko w  r. 
założył partię uropejska Solidar-
ność i z jej ramienia zasiada dziś 
w Radzie Najwyższej Ukrainy. 

ligarchowie Rabinowicz i Mie-
dwiedczuk są liderami pozycyj-
nej Platformy  Za Życie, a obecny 
prezydent Włodymyr Zełenski, ko-
jarzony z oligarchą Ihorem „ enią” 

Kołomojskim, ma własną formację 
polityczną o nazwie Sługa Narodu.

Rządzący Ukrainą nawet nie pró-
bują jednoczyć społeczeństwa. Za to 
doceniają potencjał tkwiący w rady-
kalnym nacjonalizmie. W ostatnich la-
tach zarówno Poroszenko, jak i Zełen-
ski zrobili wiele, by zrazić do państwa 
ukraińskiego obywateli, którzy identy-
fikowali się jako Rosjanie czy choćby 
tylko byli rosyjskojęzyczni. W listopa-
dzie  r. Poroszenko doprowadził 
do powstania autokefalicznej Ukraiń-
skiej Cerkwi Prawosławnej, niezależ-
nej od Patriarchatu Moskiewskiego. 
Po czym przez kraj przetoczyła się 
fala brutalnych przejęć świątyń przez 

patriotycznie nastrojo-
nych obywateli, którzy 
wypędzali duchownych 
nieuznających nowego 
porządku. Dochodziło 
do gwałtownych starć 

z obrońcami świątyń, a policja nie in-
terweniowała. atwo sobie wyobrazić 
efekt tych działań na wsi i w małych 
miasteczkach. 

 kwietnia  r. Rada Najwyż-
sza Ukrainy przyjęła ustawę o zapew-
nieniu funkcjonowania języka ukraiń-
skiego jako państwowego, której 
celem było wyeliminowanie języka 
rosyjskiego z jak najliczniejszych 
sfer życia społecznego, zwłaszcza ze 
szkolnictwa i mediów. Uderzyło to 
w miliony obywateli posługujących 
się tym językiem na co dzień.

Po przegranej Poroszenki w wy-
borach prezydenckich liczono, że po-
chodzący z Krzywego Rogu  czyli 
wschodniej części Ukrainy  Włody-
myr Zełenski przynajmniej złagodzi 
część tej ustawy. Tak się nie stało. 
Zełenski oparł swoją karierę politycz-
ną na popularności serialu kome-
diowego „Sługa narodu”. Wcielił się 
w nim w postać nauczyciela Wasyla 

ołoborodki, który został prezyden-
tem Ukrainy. ecz jako prawdziwy 
prezydent nie spełnia oczekiwań 
wyborców i według najnowszego 
sondażu z  stycznia br.  an-
kietowanych nie chce słyszeć o jego 
drugiej kadencji. Dla niego wzrost za-
grożenia ze strony Rosji to szansa na 
odzyskanie poparcia. Choć nie może 

być pewien, jak zareagują mieszkań-
cy Charkowa na widok rosyjskich 
czołgów. Na Krymie opór był żaden. 

yć może jeśli wojska rosyjskie zajmą 
wschodnią Ukrainę z Kijowem i de-
ssą, nie będzie potrzeby fałszowania 
wyników referendum za przyłącze-
niem tych terenów do ederacji Ro-
syjskiej. Zwłaszcza że Ukraina z PK  
na mieszkańca na poziomie  
dol., ponad cztery razy niższym niż 
w Polsce, jest dziś najbiedniejszym  
krajem w uropie.

Kuratorzy

Nie jest tajemnicą, że ogromne 
wpływy na Ukrainie mają Ameryka-
nie. dy Departament Stanu ogło-
sił ostatnio częściową ewakuację 
pracowników ambasady USA i ich 
rodzin, kijowska ulica zareagowała 
dowcipem: „W końcu odzyskaliśmy 
suwerenność. Kuratorzy wyjechali”. 

W rządzie premiera Arsenija Ja-
ceniuka ministrem finansów została 
amerykańska obywatelka Natalie Ja-
resko. Wołodymyr rojsman, który 
zastąpił na stanowisku Jaceniuka, 
pełnienie obowiązków ministra zdro-
wia powierzył innej obywatelce USA 
Ulanie Suprun.

Symbolem amerykańskich wpły-
wów na Ukrainie stał się unter i-
den, syn obecnego prezydenta USA, 
który od  r. zasiadał w zarządzie 

urisma oldings, jednego z najwięk-

szych producentów gazu ziemnego 
nad Dnieprem. iden junior miał za-
robić na tym kilka milionów dolarów. 
Jego biznesowa kariera skończyła się 
podejrzeniami o korupcję. Zwolenni-
cy Donalda Trumpa twierdzili, że po-
sada w urisma oldings była ukrytą 
formą łapówki dla ówczesnego wice-
prezydenta Joego idena.

Uległość kijowskich władz dobrze 
ilustruje przypadek zaporoskich za-
kładów Motor Sicz produkujących 
nowoczesne silniki samolotowe 
i śmigłowcowe. irma została spry-
watyzowana, lecz w  r. chiński 
koncern Skyrizon Aircraft oldings i-
mited przez podstawionych pośredni-
ków wykupił ponad  akcji spół-
ki. Wtedy Amerykanie skłonili rząd 

Rządzący Ukrainą nawet nie próbują jednoczy  społeczeństwa. 
Za to doceniają potencjał tkwiący w radykalnym nacjonalizmie.

Nie jest tajemnicą  że ogromne wpływy 
na Ukrainie mają Amerykanie. 
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w Kijowie, by zablokował to przejęcie. 
bawiali się, że nowoczesne rozwią-

zania opracowane przez ukraińskich 
inżynierów trafią do Pekinu. W marcu 

 r. Rada ezpieczeństwa Naro-
dowego i brony Ukrainy areszto-
wała należące do Chińczyków udziały 
i państwo przejęło kontrolę nad Mo-
tor Sicz. Chińczycy protestowali, ale 
kto by się tym przejmował.

Amerykanie wspierali prezyden-
tów Wiktora Juszczenkę i Petra Po-
roszenkę. Na ich względy nie mógł 
liczyć Wiktor Janukowycz. becny 
prezydent Włodymyr Zełenski cieszy 
się akceptacją Waszyngtonu. Pyta-
nie, jak długo.

Wojna to dobry interes

Napięcie między Rosją a Stana-
mi Zjednoczonymi i NAT  nie jest 
groźne, o ile z fazy zimnej nie przej-
dzie w gorącą. Wydaje się, że Kreml 
uznał, że sytuacja, w której znalazł się 
„kolektywny Zachód”  pandemia, 
kłopoty gospodarcze krajów Unii u-
ropejskiej, osłabienie pozycji Stanów 
Zjednoczonych w świecie  to oka-
zja, by ugrać swoje.

Moskwa chce od Amerykanów 
gwarancji, że Kijów nigdy nie wejdzie 
do NAT , wycofania wojsk amerykań-
skich z uropy rodkowej, otwarcia 
gazociągu Nord Stream  i zniesienia 

choć części sankcji wprowadzonych 
w  r. po zajęciu Krymu. Zajęcie 
wschodniej Ukrainy to z pewnością 
jedna z rozpatrywanych opcji.

Kreml stara się wykorzystać fakt, 
że głównym zmartwieniem Waszyng-
tonu są dzisiaj Chiny, które politycy 
amerykańscy uważają za największe 
zagrożenie. Rzeczywiście Chiny rosną 
w siłę i wywierają coraz silniejszy na-
cisk na Tajwan. Niemal codziennie 
chińskie myśliwce naruszają prze-
strzeń powietrzną wyspy, co może 
być wstępem do inwazji. Amerykanie 
przyznają, że nie są w stanie prowa-
dzić jednocześnie dwóch wojen, więc 
gdzieś będą musieli ustąpić. Kijów nie 
jest tak ważny jak Pekin, dlatego zo-
stanie sam przeciw Moskwie. 

Jednak ponad  tys. żołnierzy 
rosyjskich, którzy pojawili się w bez-
pośredniej bliskości granicy z Ukra-
iną, zrobiło wrażenie w Waszyngto-
nie i stolicach państw NAT . Rosję 
na to stać. Jej międzynarodowe re-
zerwy walutowe na początku listopa-
da ub.r. wyniosły ,  mld dol. i by-
ły najwyższe w historii. Zadłużenie 
zagraniczne zaś to zaledwie  PK . 
Armia chwali się nowymi rodzajami 
uzbrojenia, „które nie mają odpo-
wiedników na świecie”, takimi jak po-
cisk hipersoniczny Awangard czy hi-
personiczne rakiety Cyrkon mogące 
niszczyć amerykańskie lotniskowce.

bie strony prężą muskuły, lecz 
nikt nie chce rzeczywistej konfron-
tacji. To wojna nerwów, w której 
zwycięży ten, kto narzuci swoje 
warunki stronie przeciwnej. War-
szawa, ondyn, Praga, Wilno, Ryga 
 choć nie erlin i Paryż  straszą 

Kreml wizją surowych sankcji, wraz 
z odłączeniem od sieci SWI T, która 
umożliwia międzynarodowe przele-
wy międzybankowe. Rosjanie grożą 
wstrzymaniem dostaw gazu do u-
ropy, co pogrążyłoby gospodarkę 
unijną w chaosie. 

Polska się nie liczy. Nasza dy-
plomacja okazała się nieprzygoto-
wana. Nie mamy Kijowowi nic do 
zaoferowania. Możemy jedynie się 
przyglądać, jak poważni gracze nad 
naszymi głowami załatwiają swoje 
interesy. Kreml postawił Waszyng-
tonowi bardzo ambitne, by nie rzec 
bezczelne warunki. Zgoda na nie 
oznaczałaby przywrócenie rosyjskiej 
strefy wpływów w uropie rodko-
wej, do czego nie dojdzie. ecz speł-
nienie nawet części życzeń będzie 
sukcesem Rosji. 

Pozostaje mieć nadzieję, że jakie-
muś ukraińskiemu albo rosyjskiemu 
żołnierzowi lub miejscowemu ochot-
nikowi przypadkiem nie wystrzeli 
kałasznikow.

Marek Czarkowski
m.czarkowski@tygodnikprzeglad.pl

ieszkańcy wsc odniej krainy czują się czę cią istorii i kultury rosyjskiej. 
O c ody nia wycięstwa w oniecku, 9 maja 201  r.

FOT. AFP/EAST NEWS (2)
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Na niezbyt szczegółowych info-
grafikach publikowanych w mediach 
sytuacja wygląda dramatycznie. Roz-
mieszczenie wojsk ederacji Rosyj-
skiej wzdłuż północnej, wschodniej 
i częściowo południowej granicy 
ukraińskiej wywołuje skojarzenia z fa-
talną sytuacją strategiczną II Rzeczy-
pospolitej w przededniu niemieckiej 
inwazji z  r. ecz jeśli uważniej 
prześledzimy informacje na temat 
koncentracji armii rosyjskiej i pozna-
my specyfikę terenu, na którym przy-
szłoby jej operować, rychła agresja 
na Ukrainę przestaje być „przesądzo-
nym faktem”.

iasto  koszmar enera w

Weźmy Kijów, który  wraz z dys-
lokacją rosyjskich oddziałów na ia-
łoruś  miał się stać celem poten-
cjalnego ataku, wyprowadzonego 
z pozycji oddalonych o mniej niż 

 km. Co mówi mapa? Na północ 
od stolicy, aż po granicę z iałoru-
sią, rozciągają się rozlewiska Dnie-
pru i Prypeci. To tam znajduje się 
Czarnobyl, do którego najlepsza 
droga wiedzie po drugiej, wschod-
niej stronie Dniepru i wymaga prze-
jazdu trasą bądź linią kolejową przez 
terytorium białoruskie. w skrawek 

iałorusi jest najdalej wysuniętym 
na południe fragmentem Poleskiego 
Państwowego Rezerwatu Radiacyj-
no kologicznego, lepiej znanego 
jako Czerwony as. Mający ponad 

 tys. ha obszar to pozostałość po 
czarnobylskiej katastrofie, podob-
nie jak przyległa do niego ukraińska 
Strefa Wykluczenia, częściej określa-
na mianem zony. W rezerwacie nie 
sposób skoncentrować wojsk, a ich 
przemarsz przez strefę i okolice jest 
zwyczajnie niemożliwy. I nie cho-
dzi wcale o skażenie, które obecnie 
mieści się w akceptowalnych nor-
mach. To teren z kiepskimi drogami, 
zalesiony, podmokły i bagnisty.

Tak naprawdę próba uchwycenia 
Kijowa wymaga dość głębokiego 
oskrzydlenia, bo najlepsze drogi do 
miasta prowadzą z zachodu z kierun-
ku Żytomierza , południa i południo-
wego wschodu trasa M  Kijów-
Połtawa Charków . Tym sposobem 

z mniej niż  km robi się co naj-
mniej . A to dopiero początek 
potencjalnych wyzwań. Ukraińska 
stolica jest sporą metropolią, prze-
dzieloną szeroką wstęgą Dniepru, 
rozpostartą na wielu wzgórzach, 
z dużą ilością terenów zielonych. 
Pełną monumentalnych budowli 
z szerokimi alejami, ale i zwartej, cia-
snej zabudowy. Ma też niemal ki-
lometrowe metro, a stacja Arsenalna 
 znajdująca się  m pod ziemią  

jest najgłębiej położonym tego typu 
obiektem na świecie. Szturmowanie 
takiego miasta to koszmar dla każde-
go generała, który nie jest gotowy na 
straty idące w dziesiątki tysięcy zabi-
tych i rannych.

zeczenia  iemo liwe

Czy Kreml zaakceptowałby ta-
kie koszty? Potoczne wyobrażenie 
o rosyjskim podejściu do strat, uję-
te w popularnym powiedzeniu „ u-
dzi u nas nie brakuje”, nijak ma się 
dziś do rzeczywistości. Rosyjska 
armia przeszła przez ostatnich kil-
kanaście lat głęboką modernizację 

techniczną, ale też poddana została 
procesowi westernizacji. statecz-
nie nie wszystkie rozwiązania się 
przyjęły, czego przykładem może 
być porzucenie brygadowej struk-
tury wojsk lądowych i powrót do 
dywizyjnej, lecz w wymiarze men-
talnym rosyjskim generałom bliżej 
obecnie do zachodnich odpowied-
ników niż do radzieckich poprzed-
ników. Trudno orzec, na ile zmiany 

wynikają z humanistycznego namy-
słu, a w jakim wymiarze są pragma-
tycznym skutkiem profesjonalizacji 
służby i rosnących kosztów szkolenia 
na nowoczesnym sprzęcie  tak czy 
inaczej, życie pojedynczego żołnie-
rza ma w Rosji znaczenie. Dowiodła 
tego wojna w Syrii, dowiodły opera-
cje w Donbasie, prowadzone przez 
regularne jednostki rosyjskiej armii. 
Trudno zatem, nawiązując do wypo-
wiedzi brytyjskiego premiera orisa 
Johnsona o Ukrainie jako „drugiej 
Czeczenii”, oczekiwać powtórki no-
worocznego szturmu na rozny 
z przełomu  i  r., kiedy to 
oddziały pancerne z marszu i bez 
odpowiedniego wsparcia usiłowały 

zająć zbuntowaną cze-
czeńską stolicę, co skoń-
czyło się ich masakrą.

ros sił zgromadzo-
nych wzdłuż ukraińskich 
granic stanowią wojska 

pancerne i zmechanizowane, co 
może sugerować zamiar szybkich 
ataków manewrowych. Niemniej 
jednak pomni fatalnych doświad-
czeń Rosjanie nie zaryzykowaliby ta-
kich rajdów bez przygotowania. ez 
„oczyszczenia” nieba i potwierdze-
nia swojej dominacji w powietrzu, 
bez zniszczenia przy użyciu rakiet 
i artylerii celów i obiektów na ziemi, 
które mogłyby stanowić przeszkodę 

Ukraina jest nie celem  lecz narzędziem 
w wojnie nerwów z Zachodem. 

laczego Rosjanie nie zaatakują krainy

Wojna nerwów
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dla czołgów i wozów pancernych. 
Tymczasem „w tym interesie ruchu 
nie widać”  rosyjskie lotnictwo nie 
opuszcza miejsc stałej dyslokacji, 
a liczba jednostek rakietowych i arty-
leryjskich nadal odbiega od standar-
dów kontyngentów przewidzianych 
do zadań ofensywnych. Wciąż braku-
je też rozwiniętej logistyki i zaplecza 
medycznego. Co więcej, mimo że 
sumaryczne zestawienie rosyjskie-
go potencjału zgromadzonego „na 
Ukrainę” może robić wrażenie, war-
to sobie uświadomić, że spośród ok. 

 tys. żołnierzy tylko jedna trzecia 
znajduje się do  km od granicy. 
Reszta garnizonów  stałych i tym-
czasowych  przebywa w odległości 
do  km, co nawet przy rosyjskich 
umiejętnościach przeprowadzania 
błyskawicznych uderzeń wyklucza 
możliwość zaskakującego ataku.

Znamienny spokój ulicy

A tylko taki dawałby przyzwoitą 
gwarancję redukcji strat. Wojsko 
po drugiej stronie jest dziś bowiem 
zupełnie inne niż w  r. Na po-
ziomie pojedynczego żołnierza nie 
ma żadnych różnic między Rosjana-
mi a Ukraińcami. Armia ukraińska 
może dziś walczyć w nocy, do cze-
go nie była zdolna przed kilku laty. 
Może przeprowadzać rozpoznanie 

taktyczne za sprawą licznych bezza-
łogowców, dzięki radarom pola walki 
chronić się przed ogniem artyleryj-
skim przeciwnika i dość skutecznie 
nań odpowiadać. W kwestii umie-
jętności taktycznych  dzięki pro-
gramom szkoleniowym NAT  oraz 
doświadczeniu z Donbasu Ukraińcy 
górują nad Rosjanami. Dramatycz-
na jest za to dysproporcja twarde-
go potencjału  samych czołgów 
w służbie i zapasie  Rosjanie mają 

,  tys., Ukraińcy ,  tys., samolo-
tów i śmigłowców  odpowiednio 

 tys. i  sztuk. Piętą achillesową 
Ukrainy jest marynarka wojenna, jak 
również rozpoznanie strategiczne 

Rosjanie poza odpowiednimi samo-
lotami dysponują całą siecią sateli-
tów  i zdolności do walki radioelek-
tronicznej. Zaznaczyć jednak należy, 
że rosyjską przewagę częściowo ni-
welują naziemne zestawy rakiet prze-
ciwokrętowych oraz pomoc Sojuszu 
Północnoatlantyckiego  wsparcie 
wywiadowcze, loty rozpoznawcze, 
przekazywane w znacznej liczbie 
przenośne rakietowe zestawy prze-
ciwpancerne i przeciwlotnicze. Ro-
syjscy generałowie dobrze o tym 
wszystkim wiedzą.

Wie też Władimir Putin  i z pew-
nością nie jest ślepy na ewentualne 
skutki konfliktu rozpętanego pomimo 
wspomnianych uwarunkowań. Swoje 
wiedzą także kijowska i moskiewska 
ulica, których spokój dramatycznie 
kontrastuje z coraz bardziej panicz-
nymi relacjami zachodnich mediów. 
Potencjalne ofiary wojny i jej poli-
tyczno gospodarczych następstw 
zdają się dobrze wiedzieć, w co gra 
rosyjski prezydent. Że choć zamienił 
pionki na żołnierzyki, wciąż jest to 
ta sama geopolityczna rozgrywka, 
w której Ukrainie nie grozi rozległa 
fizyczna agresja. o jest ona nie ce-
lem, lecz narzędziem w wojnie ner-
wów z Zachodem. Znamienna w tym 
kontekście jest zapowiedź kolejnych 
manewrów rosyjskiej marynarki  
na początku lutego, tym razem na 
Atlantyku, w pobliżu Irlandii. Dokład-
nie nad miejscem, gdzie schodzą się 
podmorskie kable łączące amery-
kańskie giganty technologiczne z ich 
centrami danych na Wyspach.

m.ogdowski@tygodnikprzeglad.pl

Rosjanie mają 12,  tys. czołg w, 
kraińcy  2,  tys.

Marcin Ogdowski
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Polska   r. Kiedy komisarz Paweł Danielewski 

usiłuje rozwikła  sprawę niewygodnego zabójstwa 
w krakowskiej kurii  na drodze stają mu dwie plagi. 
Pierwszą jest nowy  tajemniczy wirus  nazwany przez 
prasę turbocovidem. Drugą – polska zmowa milcze-
nia i polityczne machlojki. 

Autor z rozmachem maluje obraz Polski czarnej 
i skrzywionej. to kraj ogarnięty przez postpandemicz-
ny chaos i dezinformacją kierowaną ze Wschodu. Po-
grążony w wewnętrznych kon iktach  sparaliżowany 
fałszem  uprzedzeniami i fanatyzmem. to Polska  ja-
kiej nie znamy. Ale czy na pewno

FOT. ERIK ROMANENKO/TASS/FORUM


