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„Fit for 55” – nierealny projekt, realne zagrożenie
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Dr hab. Zbigniew Krysiak, prof. SGH, Przewod-
niczący Rady programowej Instytutu Myśli 
Shumana wielokrotnie wskazywał, że Unia, 
odchodząc od fundamentów wartości, na 
których ją ufundowano, zmierza w kierunku 
rozwiązań, które stanowią nie tylko zaprze-
czenie celów, którym miała służyć, ale grożą 
jej rozpadem w wyniku naruszenia równowa-
gi pomiędzy autonomią państw narodowych 
a działaniami wspólnotowymi. 

Najnowszym tego przejawem jest ogłoszenie przez Niemcy 
projektu, zwanego „Fit for 55”, który zdaniem tamtejszych 
mediów ma stanowić swego rodzaju kotwicę stabilności 
dla niemieckiej gospodarki w czasie pandemii. Tymczasem 
w zgodnej opinii obserwatorów, projekt uzależni technolo-
gicznie Polskę od zachodniego sąsiada. 

Jeśli bowiem importowane z Chin elementy służą za 
podstawę półproduktów dostarczanych z Polski do Nie-
miec, gdzie powstaje produkt finalny, nie idzie przy tym 
o jednostkowe przypadki, lecz szeroką gamę produktów, 
dóbr i usług – zachodni sąsiedzi skracają łańcuch dostaw, 
zawłaszczając jednocześnie wartość dodaną. W efekcie to 
Niemcy bazując na żywotnych siłach i zdolnościach prze-
twórczych polskiej gospodarki, uzyskują 70 proc. obrotów 
handlowych realizowanych w Unii Europejskiej. 

U podstaw opisanej nierównowagi leży dysparytet po-
między MŚP i korporacjami niemieckimi. Te ostatnie, po-
mimo że stanowią niewielką relatywnie część tamtejszej 
gospodarki, dyktują warunki i reguły gry. Dotyczy to tak 
kluczowych kwestii, jak przemysł samochodowy, czy ener-
getyka, bez której żadna gospodarka nie może się rozwijać. 
Stąd też duże korporacje motywowane chęcią zysku, dbają 
o rozwój tych dwóch kluczowych dziedzin. 

Nie przypadkiem Niemcy zapowiedziały likwidację 
energetyki jądrowej. Dzięki współpracy z Rosją uzyskają 
nieskrępowany dostęp do tanich źródeł energii z Rosji. Los 
niemieckich małych i średnich firm wydaje się przesądzo-
ny, skoro to Polska ma być źródłem zaopatrzenia w pod-
zespoły i półprodukty niezbędne niemieckim gigantom 
przemysłowym. 

W efekcie tego pozornego dobrodziejstwa polska go-
spodarka, jak dowodzi prof. Krysiak, nie tylko ograniczy 
zdolności rozwoju, ale dynamikę kosztów, jako że to, co 

nadal opłaci się Niemcom z racji krótkich dróg transportu 
i eliminacji ryzyka w przypadku azjatyckich źródeł zaopa-
trzenia, stanie się mniej konkurencyjne. W efekcie będąc 
skazani na jednego tylko odbiorcę, stracimy suwerenność 
gospodarczą. Decyzje, ile i czego produkować zapadną bo-
wiem w Berlinie! Niemcy już dwie dekady temu dostrzegły 
problem dominacji Chin w obszarach gospodarczych sta-
nowiących dotąd tradycyjną domenę niemieckiej gospo-
darki. 

Pomysły triumwiratu Timmermans, von der Leyen, 
Merkel, krótkofalowo wydają się racjonalnymi do czasu 
jednak, aż koszty wytwarzania energii definiujące każ-
dy produkt cenowo, przekroczą barierę opłacalności. 
Problem dostrzegły mniejsze i średnie przedsiębiorstwa 
u naszych zachodnich sąsiadów, stąd walcząc o swój byt 
i perspektywy rozwoju, mogą stać się sojusznikiem pol-
skiej sprawy.

Nie ulega wątpliwości, że suwerenność ma w dzisiej-
szych realiach wymiar gospodarczy, ze wszystkimi tego 
stanu rzeczy konsekwencjami. „Fit for 55” podnosząc sto-
pę zysku, osłabi potencjał, także i niemieckiej gospodarki. 
Tym samym realną alternatywą dla nośnych haseł „Zielo-
nego ładu” jest koncepcja Trójmorza gwarantująca nie tyl-
ko rozwój produkcji, ale wymianę handlową, ograniczając 
tym samym jednostronne relacje handlowe z Niemcami. 
To szansa wspólnych badań oraz wdrożeń w obszarze za-
awansowanych technologii, niższych kosztów wytwarzania 
i wreszcie otwarcia perspektyw budowy modułowych elek-
trowni jądrowych. 

Ta perspektywa, od dawna obecna w pracach Instytu-
tu Myśli Schumana, dowodzi w opinii profesora Krysiaka 
powołania w ramach projektu Trójmorza placówki służą-
cej kształceniu niezbędnych kadr dla rozwoju nowoczesnej 
energetyki jądrowej. Powinna to być przeciwwaga w sto-
sunku do koncepcji eurokratów, wspieranych przez lobby 
niemieckich korporacji. Ich strategia oparta na wodorze 
i elektromobilności, to sprawa odległej przyszłości, równie 
niepewnej, jak obecne postawienie na tanie źródła energii 
z Rosji. 

Przyspieszenie procesów integracji w ramach Trójmo-
rza to pragmatyczne i skuteczne znalezienie alternatyw-
nej drogi rozwoju, co w konsekwencji pozwoli wrócić na 
właściwe tory, także europejskiej wspólnocie. Warto o tym 
pamiętać w kontekście dobrze brzmiących haseł o popra-
wie klimatu, która w istocie ma wzmocnić kondycję go-
spodarki naszego zachodniego sąsiada, zapewniając mu 
pozycję hegemona w europejskiej gospodarce, dodajmy, 
że naszym kosztem!

Prawo „pamięci” 
i unieważnienie historii 
– rozważania profesora 

Roberto Villa García 
w „El Mundo”

11 sierpnia, 2021

20 lipca hiszpański rząd 
przyjął nowy projekt 
ustawy o tym, co błędnie 
nazwano pamięcią demo-
kratyczną. Polega ona na 
wykorzystaniu środków 
publicznych w celu narzu-
cenia wersji przeszłości, 
dzięki której przesłodzona 
narracja obecnej lewicy 
i jej nacjonalistycznych 
sojuszników jest mylona 
z historią hiszpańskiej de-
mokracji i wysiłkami na 
rzecz jej obrony przed prze-
ciwnikami.

Zgodnie z jego tekstem 
my, Hiszpanie, mielibyśmy 
dług wobec tych organizacji 
i bojowników, którzy wal-
czyli o wartości rzekomo 
identyczne z tymi, które dziś 
zapisane są w naszej Kon-
stytucji, czyli wszystkich 
tych, którzy walczyli po stro-
nie heterogenicznej republi-
ki w wojnie domowej i tych, 
którzy walczyli z grupami 
antyfrankistowskimi w la-
tach 1939-1978.

Tak, nie pomyliłem roku. 
Dla rządu i memoriałowców 
dyktatura Franco nie zakoń-
czyła się wraz ze śmiercią 
urzędującego prezydenta, 
ale trwała aż do referendum, 
które ratyfikowało konsty-
tucję. Mutacja charakteru 
systemu politycznego, która 
doprowadziła do zastąpie-
nia reżimu dyktatorskiego 
reżimem monarchicznym 
i do wprowadzenia – z inicja-
tywy Korony – natychmia-
stowej reformy liberalnej, 
parlamentarnej i demokra-
tycznej, która umożliwiła 
zagwarantowanie wolności 
obywatelskiej, przeprowa-
dzenie wielopartyjnych wy-
borów, zwołanie Kortezów, 
które sporządziły naszą Ma-
gna Carta, a nawet przywró-
cenie katalońskiego Genera-
litat… Wszystko to przyszła 
ustawa sprowadza do okre-
su frankistowskiego.

Na czym opiera się ta 
historia? Jest o tym mowa 
w preambule. 18 lipca 1936 
r. (pamięć staje się amnezją 
w przypadku poprzednich 
wydarzeń) doszło do nagłe-
go powstania wojskowego, 
które doprowadziło do woj-
ny, w której  „demokraci” 
zmierzyli się z okresową 
wersją swoich wrogów,  „fa-
szystami”. 

Dalszy ciąg na stronie 2

Pamiętamy. 
Czego nas 

uczy rocznica 
września 1939? 

1 września, 2021

W naszej zbiorowej pa-
mięci 1 września 1939 
r. nierozerwalnie wią-
że się z atakiem hitle-
rowskich Niemiec na 
osamotnioną i mimo 
heroizmu obrońców – 
bezbronną Polskę. 

Za sprawą poety, ale 
przecież nie tylko ko-
jarzymy ów wrzesień 
z obroną Westerplatte, 
zbrodniczym rozstrzela-
niem Obrońców Poczty 
Polskiej, czy Bitwą nad 
Bzurą – jedynym z woj-
skowego punktu widze-
nia istotnym epizodem, 
który jednak z braku za-
opatrzenia nie zatrzymał 
zwycięskiego pochodu 
niemieckich najeźdźców 
na stolicę naszego pań-
stwa. Jeszcze inni przy-
pomną nierówną walkę 
obrońców Rejonu Umoc-
nionego Hel, bohaterską 
postawę cywilnej ludno-
ści Warszawy opiewaną 
przez innego z poetów, 
wreszcie zdradzieckie 
uderzenie sowieckiej Ro-
sji 17 września, w którego 
efekcie plany zakładające 
przesuniecie linii obrony 
na rzekę San, spaliły na 
panewce i przypieczęto-
wały nieuchronną klęskę. 

Polska krwawiła, 
a sojusznicy nie 
chcieli „ginąć za 
Gdańsk” 
Nieuniknioną również dla-
tego, że Anglia i Francja, 
które na mocy układów 
sojuszniczych wypowie-
działy Niemcom wojnę 
w dniu 3 września – co 
sprawiło, że Stalin wstrzy-
mywał działania ofensyw-
ne – nie podjęły realnych 
działań, wiedząc o tajnym 
protokole do Paktu Rib-
bentrop – Mołotow. Wię-
cej, polska mobilizacja zo-
stała opóźniona w efekcie 
nacisków sojuszniczych. 

Dalszy ciąg na stronie 4
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– dalsza część tekstu ze strony 1

sprawców bez wyjątku i że w żadnym wypadku nie wyma-
ga to zniesienia szczególnych wspomnień każdego Hiszpa-
na i ustanowienia pseudopamięci państwa. Jednak trafimy 
w sedno, bo ustawa jasno stwierdza, że problem nie spro-
wadza się do naprawy ofiar, ale do ustanowienia hegemonii 
kulturowej z aktualnym celem politycznego ekskluzywizmu 
pod wymyślonym pretekstem  „gwarancji niepowtórzenia” 
wojny… z 1936 r.

Tylko w ten sposób można zrozumieć, że oprócz publicz-
nego narzucenia narracji, ustawa przewiduje cały aparat 
nadzoru i kontroli sprzeciwu, utworzony nie tylko przez se-
kretarza stanu ds. pamięci demokratycznej, ale także przez 
prokuraturę i radę, w skład której wejdą stowarzyszenia 
memorialistyczne, i która będzie rozpatrywać rozwój regu-
lacji prawnych, ich stosowanie, a nawet przyznawanie lub 
nieprzyznawanie pieniędzy na działalność badawczą. Usta-
nawia również system sankcji administracyjnych, nakła-
danych bezpośrednio przez Sekretariat na wniosek każdej 
osoby, która uważa, że godność ofiar została naruszona lub 
upokorzona, z grzywnami do 150 tys. euro dla każdego, kto 
kwestionuje oficjalne relacje, o ile podżegają one do  „wy-
wyższania powstania wojskowego, wojny lub dyktatury, jej 
przywódców, uczestników systemu represji lub organizacji, 
które wspierały reżim dyktatorski” (art. 61.1 sekcja e).

To tutaj historia zwycięży nie tylko nad alternatywą, ale, 
co ważniejsze, nad wiedzą historyczną. Tej egzaltacji sprzyjać 
będą na przykład ci, którzy na lekcji, w wykładzie czy w ar-
tykule zwrócą uwagę, że wojna secesyjna nie była walką „de-
mokratów” z „faszystami”. Także ci, którzy słusznie twierdzą, 
że po stronie republikańskiej roiło się od antydemokratów 
wszelkiego pokroju i że ich obecność nie została osłabiona, 
gdy strona ta przekształciła się w stronę antyfrankistowską, 
ponieważ dążeniem wielu z tych antysemitów było zastąpie-
nie obowiązującej dyktatury swoją własną. Są też tacy, którzy 
twierdzą, że po stronie nacjonalistów znalazła się znaczna 
część liberałów i demokratów oraz przyszłych przeciwników 
dyktatury, nie mówiąc już o tych, którzy nie sprzymierzając 
się z nikim, zostali zamordowani lub musieli uciekać ze strefy 
republikańskiej, by ratować swoje życie. Wreszcie, są też tacy, 
którzy twierdzą, że problemy z konsolidacją naszej demokra-
cji w okresie międzywojennym nie wynikały z tradycyjnych 
przeciwieństw między faszystami a demokratami, nazistami 
a Żydami czy katami a ofiarami, ale z sekciarskiego podziału 
tych, którzy zostali powołani do konsolidacji demokracji i ich 
konsekwentnej subsumpcji przez antydemokratów tego czy 
innego rodzaju. Wydarzenie, które samo w sobie zawiera lek-
cję dla dzisiejszych demokracji.

W sferze pamięci przeprosimy za frankizm, gdy stwier-
dzimy, że historia nie należy do władców, którzy w demo-
kracji nie powinni narzucać żadnej narracji o przeszłości. 
Sankcje czy ich brak, będziemy nadal bronić tego, że histo-
ria należy do wszystkich i że nie można jej wywłaszczać na 
rzecz aktualnych ideologicznych celów i trwałego zawłasz-
czania władzy.

Roberto Villa García jest profesorem historii politycznej 
na Universidad Rey Juan Carlos. Jego najnowsza książka 
to „1917. Państwo katalońskie i hiszpański Związek Radziec-
ki” (Espasa).

Gdy mówimy o innowa-
cyjnych systemach, musimy 
mieć na uwadze koniecz-
ność ciągłego ich usprawnia-
nia. Choć Stany Zjednoczo-
ne wciąż prześcigają resztę 
świata w technologicznym 
wyścigu, to inne kraje za-
czynają ich doganiać. Nie 
tak dawny skandal związa-
ny z Pegasusem, oprogra-
mowaniem szpiegowskim 
izraelskiej produkcji, ujaw-
nił skalę ryzyka związanego 
z rozpowszechnianiem tego 
rodzaju technologii i poka-
zał, że atak wirusowy może 
osiągnąć niekontrolowane 
rozmiary.

„Stany Zjednoczone i ich 
najbliżsi sojusznicy mają 
do dyspozycji najbardziej 
zaawansowane technicz-
nie narzędzia, zdolne do 
wywołania kontrolowane-
go i chirurgicznego efektu 
przeciwko krytycznym sie-
ciom, w tym w kontekście 
działań wojennych o wyso-
kiej intensywności. Ale wy-
korzystanie tych narzędzi 
jest mocno ograniczone” 
– wyjaśnia przedstawiciel 
think-tanku IISS w lipco-
wym opracowaniu na temat 
cyberzdolności 15 państw. 
Tylko Francja i Wielka Bryta-
nia zostały uznane za euro-
pejskie państwa o wysokich 
cyberzdolnościach. „Z kolei 
Rosja i Chiny zdobyły więk-
sze doświadczenie w osiąga-
niu strategicznych efektów 
poprzez szersze wykorzy-
stanie mniej zaawansowa-
nych technicznie zdolności, 
prowadząc cybernetyczny 
wpływ i operacje wywroto-
we w szarej strefie poniżej 
progu konfliktu” – dodają 
autorzy.

Do tej pory nie prze-
kroczono jeszcze granicy 
ataku, który pociągnąłby 
za sobą ofiary w ludziach. 
Wydaje się, że to przede 
wszystkim wynik chęci 
utrzymania dyskrecji – nie-
ujawniania operacji tego 
rodzaju. 16 lipca wyłączona 
została strona rosyjskiego 
Ministerstwa Obrony i ofi-
cjalnie nie wiadomo, kto był 
za to odpowiedzialny. Com-
cyber uważa, że tylko jeden 
na trzy ataki ma dziś ukie-
runkowany charakter, więk-
szość dzieje się przy okazji, 
kiedy zostanie odkryta ja-
kaś dziura w zabezpiecze-
niach cyfrowych firmy albo 
system zostanie zainfeko-
wany złośliwym oprogra-
mowaniem rozprzestrze-
niającym się w sposób 
niekontrolowany. Jednak do 
2035 r. może się to zmienić 
i wtedy większość ataków 
będzie już ukierunkowana 
– sądzą eksperci Comcyber.

Innym trendem jest co-
raz częstsza możliwość 
zidentyfikowania i określe-
nia sił stojących za danym 
atakiem. Jednym z przeło-
mów w tej dziedzinie było 
ujawnienie, że za atakami 

Cyberataki to doskona-
ła broń dla mocarstw, które 
próbują umocnić i poszerzyć 
swoje wpływy. Są łatwe do 
zorganizowania, trudniejsze 
do wykrycia, a do tego zadają 
nieraz dotkliwe straty prze-
ciwnikowi. Coraz częstsze 
cyberataki stały się więc czę-
ścią stałego, niekończącego 
się konfliktu, w którym nie 
ma już miejsca na konwen-
cjonalnie rozumianą wojnę 
i pokój. Na dużą skalę z cy-
berataków korzystają Rosja 
i Chiny, ale także regional-
ne potęgi próbują włączyć 
się w tego rodzaju działania 
wraz z rozprzestrzenianiem 
się odpowiednich narzędzi. 
Cyberprzestrzeń jednak 
zmienia się, a perspektywy 
grożą załamaniem obecnej 
równowagi. 

Na cyberataki podatne są 
niemal wszystkie nowocze-
sne kraje. W ostatnim czasie 
mieliśmy wiele przykładów 
na to, jak włamania lub in-
ne skandale dotknęły Solar-
Winds, Microsoft Exchange, 
Kaseya, Colonial Pipeline, 
JBS, Pegasus – tę listę można 
jeszcze rozbudowywać. Sam 
Microsoft wykrył osiem zło-
żonych ataków jedynie na 
przestrzeni ostatniego roku.

I kiedy po jednym z ata-
ków na serwery Microsoftu 
– który przypisano Chinom 
– porządkowano serwery, 
Federalna Służba Publiczna 
Spraw Wewnętrznych Belgii 
odkryła, że i ona padła ofiarą 
szpiegostwa w 2019 r. W ko-
lejnym roku zaatakowano 
izraelski system zarządzania 
wodą, o co oskarżono tym 
razem Iran. „To nie był atak 
typu ransomware, ale nasta-
wiony na zniszczenie” – po-
wiedział Ilan Scialom, spe-
cjalista od cyberprzestrzeni 
i Bliskiego Wschodu w Geo-
de Institute.

Cyberataki to nie tylko 
próby wyłudzenia okupu za 
zablokowane dane, nie tylko 
szpiegowskie wykradanie 
danych, ale także próby sa-
botażu. „Powinniśmy być 

na SolarWinds w 2020 r. sta-
li Rosjanie. „Atak wykazał 
ewolucję w sposobach dzia-
łania. Był potężny, zwinny, 
bardzo przebiegły” – mówią 
o tym ataku eksperci Com-
cyber.

Europa w tyle
O prowadzenie masowej 

kampanii szpiegowskiej 
administracja Stanów Zjed-
noczonych oskarżyła także 
Chiny w połowie lipca tego 
roku. Zdaniem sekretarza 
stanu Antony’ego Blinkena 
chiński rząd (a dokładniej 
Departament Bezpieczeń-
stwa Państwa) udzielał 
wsparcia pracującemu na 
zlecenie zespołowi hakerów, 
którzy prowadzili działania 
cyberszpiegowskie. Wspól-
ne stanowisko w sprawie 
zajęła Unia Europejska oraz 
kraje NATO.

„Myślę, że jest więcej 
niż prawdopodobne, że je-
śli skończy się na wojnie – 
prawdziwej wojnie przeciw-
ko wielkiej potędze, będzie 
to konsekwencja poważne-
go cyberwłamania” – powie-
dział amerykański prezydent 
Joe Biden w niedawnym 
przemówieniu do społecz-
ności wywiadowczej. Spo-
tkawszy się z Władimirem 
Putinem, Biden przekazał 
rosyjskiemu prezydentowi 
listę „nietykalnych sektorów 
infrastruktury krytycznej”, 
czyli szesnastu sektorów, do 
których należy między inny-
mi zdrowie, telekomunika-
cja energia czy żywność. To 
jednak żadna nowość, sama 
lista powstała już w 2013 r., 
wydaje się jednak, że Biden 
wraca do tych tematów, żeby 
z jednej strony zniechęcić 
do podobnych ataków swo-
ich politycznych przeciw-
ników, a z drugiej – zwrócić 
uwagę mediów na problem 
cyberbezpieczeństwa.

Jednak w przeciwień-
stwie do USA, Europa wy-
daje się pozostawać w tyle, 
nie podejmując zdecydowa-
nych, zintegrowanych dzia-
łań. Problem ten zauważył 
niedawno Florence Parly, 
francuski minister obrony, 
który stwierdził, że Europie 
potrzebna jest stała obrona 
cybernetyczna, co powinno 
być określone jako jeden 
z priorytetów zbliżającej się 
prezydencji Francji w Unii 
Europejskiej. „Nie możemy 
się łudzić: jeśli jeden z nas 
stanie się celem ataku, może 
to dotknąć całą Europę. To 
wielkie niebezpieczeństwo 
dla naszych gospodarek, dla 
naszego bezpieczeństwa, 
ale także dla naszych demo-
kracji” – powiedział. Cyber-
netyczny konflikt między 
Stanami Zjednoczonymi, 
Chinami a Rosją może się 
rozwinąć w najbliższych de-
kadach, a Europa musi być 
przygotowana nie tylko do 
zajęcia w nim stanowiska, 
ale także do podjęcia dzia-
łań.

coraz bardziej zaniepokoje-
ni rosnącymi wyzwaniami 
związanymi z cyberbezpie-
czeństwem” – powiedział 
amerykański senator Tom 
Carper na lipcowym prze-
słuchaniu, nawiązując do 
ostrzeżenia FBI z 2019 r., któ-
re dotyczyło rosyjskich wła-
mań do amerykańskich sys-
temów krytycznych. W USA 
za cyberbezpieczeństwo 
odpowiadają często władze 
stanowe, przez co standar-
dy i wynikające z nich bez-
pieczeństwo nie są zbyt wy-
sokie. Tymczasem sprawę 
podjął prezydent Joe Biden, 
który wezwał sektor prywat-
ny do podniesienia standar-
dów cyberbezpieczeństwa.

Większość zagrożeń cy-
frowych jest możliwa do 
uniknięcia stosunkowo 
prostymi metodami, wpro-
wadzając tak zwaną higie-
nę cyfrową na poziomie 
czy to indywidualnym, czy 
korporacyjnym. Nie jest to 
jednak wystarczające w sy-
tuacjach, kiedy wymagane 
są zdolności wojskowe. Nim 
generał Lecointre odszedł 
ze stanowiska szefa szta-
bu służb zbrojnych Francji, 
powiedział, że do wyzwań 
przyszłych wojen należy 
„zdolność do tego, aby sys-
temy sił zbrojnych komuni-
kowały się ze sobą. Kluczem 
będzie zdolność do ochrony 
przed włamaniami i cybera-
takami”. Francuska armia 
mocno stawia na zagadnie-
nia przetwarzania danych, 
ustanawiania połączeń i in-
teroperacyjności. Do 2025 r. 
planuje wyszkolenie 4 tys. 
cyberżołnierzy.

Wojna cybernetyczna nie 
dotyczy jednak działań czy-
sto wojskowych. Angażuje 
także cele cywilne. Dlatego 
w Estonii zebrało się ostatnio 
20 zespołów krajowych, by 
wziąć udział w ćwiczeniach 
NATO Locked Shields. Po-
dejmowane ćwiczenia miały 
charakter defensywny – po-
legały na odparciu 2,5   tys. 
ataków na 5 tys. celów.

W 2020 r. Amerykanie przeprowadzili powszechny spis lud-
ności. Zaczęto publikować pierwsze zebrane dane na temat 
rasy i pochodzenia etnicznego. Pokazują one, że populacja 
USA nigdy jeszcze nie była tak zróżnicowana.

Pierwszy spis powszechny w Stanach Zjednoczonych prze-
prowadzono w 1790 r. Od tamtego czasu żaden z raportów – 
aż dotąd – nie wykazał spadku bezwzględnej liczby białych 
obywateli. Obecnie liczba białych obywateli (identyfikujących 
się wyłącznie jako biali i niemający pochodzenia hiszpańskie-
go) wynosi 191,7 mln, czyli spadła o 5,1 mln (2,6 proc.).

Odsetek białych Amerykanów spadł też po raz pierwszy 
poniżej 60 proc. i wynosi obecnie 57,8 proc. W 2010 r. wyno-
sił 63,7 proc. Jeśli uwzględnić jedynie osoby poniżej 18. roku 
życia, to przedstawiciele innych ras niż biała już stanowią 
większość – 52,7 proc. wg danych z raportu.

Dane te pozwalają na określenie etnicznego, rasowego 
i wiekowego składu wyborców w poszczególnych dzielni-
cach. Na ich podstawie stanowi oraz lokalni politycy nakre-
ślają polityczne dzielnice na kolejną dekadę. 

Nicholas Jones, dyrektor i starszy doradca ds. badań ra-
sowych i etnicznych oraz zasięgu w dziale populacji Census 
Bureau, powiedział, że zebrane dane pokazały, iż kraj jest 
„znacznie bardziej wielorasowy i znacznie bardziej zróżnico-
wany rasowo i etnicznie niż to, co mierzyliśmy w przeszłości”.

William Frey, demograf z Brookings Institution, ocenia, że 
spadek liczebności białej populacji w USA to wynik z jednej 
strony epidemii opioidów, z drugiej zaś niższej liczby uro-
dzeń wśród millenialsów po Wielkiej Recesji. „Dwadzieścia 
lat temu, gdybyś powiedział ludziom, że tak właśnie będzie, 
nie uwierzyliby ci. Kraj zmienia się dramatycznie” – stwierdził.

W kwietniu 2020 r. dane zbierane przez Census odno-
towały, że liczebność Amerykanów przez ostatnią dekadę 
wzrosła tylko o 7,4 proc., podobnie niski wynik odnotowano 
tylko raz, w latach 30. Największy wzrost odnotowano w sta-
nach południowych oraz zachodnich, gdzie wynikał on z na-
pływu emigrantów z innych krajów, ale też z przenoszenia 
się tam ludzi z innych części USA.

Największy, a jednocześnie najbardziej stabilny wzrost po-
pulacji obserwujemy wśród Latynosów. Ich udział w amery-
kańskiej populacji w zasadzie podwoił się w ciągu ostatnich 
30 lat. Obecnie Latynosi stanowią 18,7 proc. Amerykanów, 
czyli 62,1 mln osób. Uważa się też, że to Latynosi odpowiadają 
za połowę krajowego przyrostu naturalnego ostatniej dekady.

Udział w populacji USA podwoili także Azjaci. W 1990 r. 
stanowili oni 3 proc. mieszkańców Stanów Zjednoczonych, 
obecnie to 6,1 proc. Przedstawiciele czarnej populacji utrzy-
mują swój udział w społeczeństwie niezmiennie, na pozio-
mie 12,1 proc.

W sześciu stanach oraz Dystrykcie Kolumbii kolorowi 
obywatele stanowią większość. Oznacza to wzrost o dwa sta-
ny względem badania sprzed dekady – chodzi o Maryland 
i Nevadę. W Maryland biali stanowią 47,2 proc. mieszkań-
ców, natomiast w Nevadzie – 45,9 proc. Natomiast sam spa-
dek liczby białej ludności odnotowano w trzech czwartych 
hrabstw i w 35 stanach.

Prognozy mówią o dalszym postępowaniu dywersyfikacji 
narodu. Szacuje się, że w 2045 r. biali będą stanowili mniej 
niż połowę Amerykanów. Jednocześnie przewiduje się, że 
Latynosi i Azjaci po raz kolejny podwoją swoją liczebność 
gdzieś między 2015 a 2060 r. 

Olbrzymi wzrost odnotowano natomiast wśród ludzi, 
którzy identyfikują się jako wielorasowi. W 2010 r. było ich 
9 mln, obecnie to 33,8 mln, co daje wzrost rzędu 276 proc.

Kimball Brace, prezes Election Data Services, politycznej 
firmy konsultingowej specjalizującej się w analizie i prezen-
tacji danych ze spisu ludności i danych politycznych, uwa-
ża, że wzrost wielorasowości może bardziej komplikować 
kwestię redystrybucji. „Widzimy o wiele więcej odpowiedzi 
»dwie lub więcej ras«. I ten wzrost jest znaczący, ponieważ 
zacznie trochę mącić wodę, gdy dojdziemy do kwestii ryso-
wania okręgów i tworzenia różnych miejsc mniejszości, czy 
będzie to miejsce Afroamerykanów, czy Latynosów? Ponie-
waż wszystko zaczyna się łączyć” – powiedział.

Zmiany na tym polu mogą oczywiście wynikać z faktycz-
nego wzrostu różnorodności, ale także ze sposobu samo-

identyfikacji ludzi, ze zmian sposobu myślenia o własnej 
przynależności rasowej oraz struktury samych ankiet, które 
teraz znacznie ułatwiły zaznaczenie wielorasowej identyfi-
kacji.

„Wygląda na to, że większość wzrostu indeksu różnorod-
ności wynika z tego, że obecny spis bardzo starał się zidenty-
fikować różnorodność, która już tam była, ale minie trochę 
czasu, zanim będziemy wiedzieć na pewno”, powiedział Ste-
ven Martin, starszy demograf w Urban Institute.

Rogelio Saenz, demograf i socjolog z Uniwersytetu w Tek-
sasie, zauważył, że populacja wielorasowa jest obecnie młod-
sza nawet od populacji Latynosów. Większość przedstawi-
cieli wielorasowych ma szacunkowo 19 lub 20 lat. Oznacza 
to, że w przyszłości segment ten będzie się powiększał, kiedy 
jego przedstawiciele osiągną wiek rozrodczy. Wzrasta przy 
tym liczba zawieranych małżeństw międzyrasowych, a tak-
że świadomości swojego pochodzenia i dziedzictwa. „Mamy 
większy stopień uznania dla wielokulturowych, wieloraso-
wych korzeni, przez co ludzie dostrzegają je u siebie i myślę, 
że ta tendencja się utrzyma” – powiedział Saenz.

Zmiany te pokazują, że starsze pokolenia mają większą 
reprezentację białych, niż młodsze. Mniejszości rasowe bę-
dą odpowiedzialne za wzrost siły roboczej, natomiast biali 
przedstawiciele dawnego wyżu demograficznego przejdą 
na emerytury. W 2011 r. USA odnotowało po raz pierwszy 
większy odsetek urodzeń dzieci innej rasy niż biała, jedno-
cześnie wzrost demograficzny w Stanach od dwóch lat jest 
zasługą Latynosów, Azjatów oraz przedstawicieli grup wielo-
rasowych. Będzie to najprawdopodobniej rodziło pewne na-
pięcia ekonomiczno-polityczne, ponieważ potrzeby białych 
seniorów będą inne niż potrzeby dzieci i młodzieży z innych 
ras.

Arturo Vargas, szef NALEO Educational Fund, powie-
dział, że jeśli chodzi o Latynosów, liczby były „niższe niż 
oczekiwano, ale nie jest to niespodzianką, ponieważ po-
czątkowe podziały liczbowe w kwietniu były niższe, niż się 
spodziewaliśmy”. Aczkolwiek „jest to niezwykłe, że Latynosi 
stanowili ponad 50 proc. wzrostu dla całej populacji USA. 
To, że więcej niż jeden na dwóch nowych Amerykanów jest 
Latynosem, mówi wiele o polityce i decyzjach, które liderzy 
muszą podjąć, aby zapewnić silną Amerykę przyszłości. Po-
trzebujemy inwestycji w latynoskie dzieci. Dzieci w naszych 
klasach są dziś naszymi przyszłymi lekarzami, prawnikami 
i liderami politycznymi”.

Wyniki spisu powszechnego pokazały, że duże hrabstwa 
(mające ponad 50 tys. mieszkańców) zwiększają swoją li-
czebność, ale mniejsze – dalej się kurczą. Wzrost zaliczyły 
też obszary metropolitalne, gdzie mieszka teraz o 8,7 proc. 
populacji więcej. 10 poprzednio najludniejszych miast Sta-
nów odnotowało dalszy wzrost zaludnienia. 5 najbardziej 
zaludnionych miast w tym kraju to Nowy Jork, Los Angeles, 
Chicago, Houston oraz Phoenix.

Pojawiły się też kontrowersje dotyczące dokładności 
spisu. Wiadomo, że przedsięwzięcie zmagało się z różnymi 
problemami – niewystarczającymi funduszami, naciskami 
administracji Trumpa, by dodać pytanie o obywatelstwo, 
próbami wykluczenia nieudokumentowanych imigrantów 
z grona ankietowanych oraz wszelkimi problemami, jakie 
sprawiła pandemia koronawirusa. Cały proces opóźniał się, 
a niektórzy rachmistrzowie przyznawali, że byli naciskani, 
by przyspieszać procedury nawet kosztem ich naginania 
czy łamania.

Mimo wszystko opublikowane dane w większości pokry-
wają się z wcześniejszymi oczekiwaniami. „Dane, które dziś 
publikujemy, spełniają nasze wysokie standardy jakości” – 
deklarował Ron Jarmin pełniący obowiązki dyrektora biura.

Thomas Saenz, prezes i główny doradca Mexican Ame-
rican Legal Defense and Educational Fund, uznał wstępne 
dane za zgodne z szacunkami dotyczącymi populacji laty-
noskiej. „Jestem pewien, że było niedoliczenie. Zawsze jest, 
ale w porównaniu do tego, co mogło być, nie wygląda to źle. 
Biuro Spisu Powszechnego ma jeszcze przed sobą dużo pra-
cy, aby cofnąć szkody wyrządzone przez upolitycznienie spi-
su, ale patrząc dziś na liczby, nie udało się osiągnąć efektu, 
który Donald Trump i inni zamierzyli”.

Biali amerykańską mniejszością. Prognozy 
mówią o dalszej dywersyfikacji narodu 
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Spis powszechny w USA. Liczba białych mieszkańców spadła pierwszy raz w historii – informuje 
„Washington Post”.

Pod przywództwem Franco (dlatego w tym tekście „fran-
kizm” i „faszyzm” są używane zamiennie), ci ostatni zwycię-
żyli, co pozwoliło im na odwet na „demokratach” z brutal-
nością i jednostronnością porównywalną z tą, z jaką naziści 
odnosili się do Żydów i przeciwników Hitlera. Pamięć prawa 
nie pamięta łamania praw obywatelskich na terenach kon-
trolowanych przez  „demokratów”, którzy zresztą nie robili 
nic innego, jak tylko bronili się przed faszystowską agresją. 
To dlatego wśród nich prawo nie uznaje sprawców, którym 
można odebrać honory, znaki drogowe czy pomniki. Prze-
ciwnie, pamięć zaprasza nas do uczczenia ich wszystkich en 
bloc, a nawet ustanawia nowe miejsce kultu, dawny Panteon 
Sławnych Ludzi.

Nowa ustawa ma na celu zrekompensowanie nam pół 
wieku po innej hańbie: że Hiszpania pozostała do śmierci 
Franco w 1975 r. ostatnią faszystowską dyktaturą w Europie. 
Po śmierci swojego bohatera frankiści postanowili zostać 
demokratami. Była to jednak rekonwersja powierzchowna, 
gdyż szczera zmiana oznaczałaby pełną akceptację postula-
tów prawdziwych demokratów, czyli lewicy. Z tej pseudomu-
tacji wyrosłyby nasze obecne partie centrowe i prawicowe 
oraz ich wyborcy, wszechobecny  „socjologiczny frankizm”. 
Ci tak zwani demokraci wykorzystali swoją instytucjonalną 
dominację, aby narzucić transformację tym, którzy przez 
40  lat podtrzymywali płomień prawdziwej demokracji, za-
miast zrobić to, co należy, czyli oddać im władzę utraconą 
w 1939 r., aby mogli doprowadzić do „demokratycznego roz-
łamu”, czy tego z 1931 r., czy tego z 1936 r., nie wiemy.

Nasi długo cierpiący lewicowcy pogodzili się z tą pierwot-
ną wadą, która uczyniła z nas niedoskonałą demokrację, aż 
do 2007 r., kiedy to zdecydowali, że „dług historyczny” musi 
zostać uregulowany raz na zawsze. Konieczne było porzu-
cenie legitymizacji wynikającej z paktu przejściowego, aby 
na nowo odkryć autentycznie demokratyczną legitymiza-
cję strony republikańskiej i antyfrankizmu. Przewiduję, że 
proces ten nie zakończy się również na projekcie z 2021 r., 
ponieważ kiedy ta memoratywna narracja zastąpi wiedzę 
historyczną, następnym krokiem będzie przegląd wszyst-
kich tych aspektów ram prawnych i instytucjonalnych, do 
których zmuszali nas nieszczęśni spadkobiercy frankizmu. 
W tym Koronę, o której ta ustawa pamiątkowa zapomina, 
co znamienne, jako o sile napędowej wolności i demokracji, 
którymi cieszymy się dziś w Hiszpanii.

Oczywiście, rząd i memetyzm ukryją narzucanie swojej 
narracji za potrzebą ponownego naprawienia i godnego 
uczczenia ofiar (w rzeczywistości ich potomków sto lat póź-
niej), uczynienia z odzyskania szczątków poległych w woj-
nie i okresie bezpośrednio powojennym “polityki państwa” 
i uniknięcia kolejnego roku 1936, przekształcenia nie wiedzy 
historycznej, ale jej heroicznej legendy w przedmiot wy-
kładany w szkołach, na uczelniach, a nawet na egzaminach 
konkursowych, a także podstawę wszechobecnych w prze-
strzeni publicznej „miejsc pamięci”.

Na to wszystko niektórzy z nas znów zaprotestują, że nie 
należy zastępować historii prezentystyczną narracją two-
rzoną dla większej chwały pewnych partii, że polityka repa-
racji jest obfita od lat 70. ubiegłego wieku, że demokracja 
musi honorować wszystkie ofiary i skazywać wszystkich 

Cyberprzestrzeń jako 
globalne pole walki
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Przed nami nowego rodzaju zagrożenia: woj-
na cybernetyczna – analizuje „Le Figaro”.
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Pamiętamy. Czego nas uczy rocznica września 1939?
– dalsza część tekstu ze strony 1

1000 sześciokątów, które pokazują rozkład 
światowej ekonomii – analiza „Big Think”

12 sierpnia, 2021

Jeśli weźmiemy pod uwagę PKB, Chiny będą największą potęgą gospodarczą świata. Ale ta 
statystyka mniej mówi o potędze gospodarczej Chin, więcej zaś o problemach z PKB jako 
wskaźnikiem gospodarczym.

dolarów. 2/5 dóbr kultury uległo bezpowrotnemu zniszcze-
niu. 48% przedwojennego terytorium Polski tj. 178 000 km2 
przypadło w udziale ZSRR, pod którego naciskiem Polska 
zrzekła się należnych reparacji ze strony Niemiec, jak rów-
nież z pomocy amerykańskiej określanej jako plan Marshal-
la. 

Nie brak ekspertów, którzy twierdzą, że uzyskane do 
tej pory środki z funduszy europejskich stanowią ledwie 
skromny ekwiwalent – licząc po aktualnym przeliczeniu 
kwot należnych nam w ramach wspomnianego planu Mar-
shalla. Powojenne szacunki Biura Odszkodowań Wojennych 
przy Prezydium Rady Ministrów podsumowały w 1947 roku 
straty majątku narodowego na 38% stanu sprzed 1939 ro-
ku, z czego największe dotyczyły centrów przemysłowych 
i ośrodków wielkomiejskich. Zniszczenia nieruchomości 
objęły 162190 budynków, 14000 fabryk i kompleksów prze-
mysłowych, 353 876 zagród wiejskich, 199 751 sklepów, 
84 436 warsztatów rzemieślniczych i 968 223 gospodarstwa 
domowe. Tylko w Warszawie zniszczeniu uległo 85% sub-
stancji miejskiej, 90% przemysłu, 72% zabudowy mieszkal-
nej, 90% dóbr kultury i zabytków, oraz 700000 ofiar śmiertel-
nych co odpowiada łącznym stratom wojennym w ludziach 
Wielkiej Brytanii i USA. 

Straty w kulturze są niemożliwe do oszacowania. Samych 
książek zniszczono nieodwracalnie 22 miliony! Pojedyn-
czych dzieł sztuki okupant zrabował 516000 a ich szacun-
kową wartość w roku 2001 r., obliczano na 11,14 miliarda 
dolarów. Zniszczono 352 szpitale, 29 sanatoriów przeciw-
gruźliczych, 47 zakładów ubezpieczeń społecznych, 1450 
gabinetów lekarskich i dentystycznych. Straty w przemyśle, 
celowe lub spowodowane grabieżą dotknęły 64% przemysłu 
chemicznego, 64,3% poligrafii, 59,7% przemysłu elektrotech-
nicznego, 55,4% branży odzieżowej, 48% przemysłu metalo-
wego. 

Zniszczenia objęły ponad 505 obiektów infrastruktury 
kolejowej, drogowej, transportu lotniczego i morskiego. 
Zgrabiono lub zniszczono 2465 lokomotyw, 6250 wagonów 
kolejowych, 83 636 wagonów towarowych, 25 statków peł-
nomorskich i 39 jednostek portowych oraz przybrzeżnych. 
Zniszczeniu uległo 5948 km torów kolejowych, 47 767 me-
trów bieżących mostów kolejowych i wiaduktów i 15 500 me-
trów bieżących mostów drogowych. 

Łącznie straty wynikłe z okupacji niemieckiej Biuro Od-
szkodowań Wojennych w 1947 roku obliczało na 258 mi-
liardów przedwojennych złotych, co wg przeliczenia na rok 
1939 odpowiadało kwocie ok. 50 miliardów dolarów amery-
kańskich. Wg. wartości z roku 2004 mówimy o kwocie rzędu 
650 – 700 miliardów USD. Straty te nie uwzględniają korzyści 
wynikłych z eksploatacji polskiej gospodarki podczas woj-
ny i okupacji. Tylko poszkodowanym 13 milionom polskich 
obywateli i ich spadkobiercom, według danych za rok 1990 
należy się od Niemiec równowartość kwoty 285 miliardów 
dolarów z tytułu odszkodowań za udokumentowane straty. 

Warto o tym pamiętać – dziś i zawsze!

Zostawmy nieco zawodne porównania PSN, a skupmy się na 
mapie z nominalnym PKB.

Ogólnoświatowy PKB wynosi trochę ponad 93,86 bln do-
larów amerykańskich. A zatem pojedynczy sześciokąt ozna-
cza mniej więcej 93,86 mld dolarów amerykańskich.

Jeśli spojrzymy na mapę świata, zobaczymy, że trzy re-
giony wyraźnie dominują pod względem gospodarczym. 
Są to Azja Wschodnia (265 sześciokątów), którą przerasta 
tylko Ameryka Północna (282 sześciokąty), a niedaleko za 
nimi znalazła się Europa (250 sześciokątów). Te trzy obsza-
ry wytwarzają 80 proc. światowego PKB. Pozostałe 20 proc. 
rozkłada się dość nierównomiernie na Azję Południowo-
-Wschodnią i Oceanię (56 sześciokątów), Azję Południową 
(41 sześciokątów), Bliski Wschód (38 sześciokątów), Ame-
rykę Południową (32 sześciokąty), Afrykę (27 sześciokątów) 
i Azję Północną i Środkową (9 sześciokątów).

Kalifornia ponad wszystko
Dzięki tym sześciokątnym mapom możemy zauważyć wiele 
interesujących rzeczy. Na przykład gospodarka pojedyncze-
go stanu USA – Kalifornii – przerasta całą gospodarkę Afryki 
czy Ameryki Południowej. Jeśli spojrzymy jedynie na Ame-
rykę Północną, zobaczymy, jak bardzo Stany Zjednoczone 
(242) przyćmiewają Kanadę (20) i Meksyk (13). Natomiast 
wspomniana Kalifornia (37) przewyższa pod względem go-
spodarczym nie tylko inne stany USA, ale także większość 
innych krajów, a nawet kontynentów. Zresztą nie tylko Ka-
lifornia, bo kolejne pod względem nominalnego PKB stany: 
Teksas (21), Nowy Jork (20), Floryda (13) i Illinois (10) także 
górują nad wieloma krajami.

Jeśli jednak jesteście zaznajomieni z administracyjną 
mapą USA, zauważycie, że część stanów, które nie wyróżnia-
ją się pod względem wielkości, tutaj jest zadziwiająco mała. 
Missouri zajmuje jedynie 4 sześciokąty, Alabama – 3, a Ne-
braska i Missisipi tylko jeden.

Mapa uwzględnia dane wykraczające poza poziom pań-
stwa, pokazując także (kolorem czerwonym) siłę ekonomicz-
ną niektórych metropolitalnych obszarów statystycznych. 
Dzięki temu widzimy, że miasta Nowy Jork, Newark i Jersey 
liczone jako jeden obszar zajmują aż 20 sześciokątów, co 
przekłada się na 2 proc. globalnego PKB. Obszar Wielkiego 
Toronto zajmuje 5 sześciokątów, biorąc pod uwagę, że cała 
Kanada ma ich 20, obszar ten stanowi jedną czwartą eko-
nomii całego kraju. Imponująco prezentuje się też Wielkie 
Miasto Meksyk – 3 sześciokąty to tyle, co cały stan Oregon.

Z drugiej strony mamy Amerykę Południową (32 sześcio-
kąty) i Afrykę (27 sześciokątów), które na mapie światowego 
PKB są niewielkie. Jednak nawet w ich obrębie znajdują się 
gospodarki większe i mniejsze. W Ameryce Południowej za 
połowę PKB odpowiada Brazylia (16 sześciokątów), a w jej 

obrębie – São Paulo (5 sześciokątów), sam ten stan jest więk-
szy niż każdy następny kraj Ameryki Południowej. W Afryce 
mamy regionalnych liderów, na północy jest to Egipt (4 sze-
ściokąty), w centrum Nigeria (5), a na południu RPA (3).

Czy Włochy mogą być większe od Rosji?
W Europie „wielka piątka” odpowiada za 3/5 PKB na całym 
kontynencie. W przypadku byłego Związku Radzieckiego 
część azjatycka nie ma prawie żadnego znaczenia gospo-
darczego. Największe gospodarki Europy to Niemcy (46 
sześciokątów), Wielka Brytania (33), Francja (31), Włochy (22) 
i Hiszpania (16). 

W każdym przypadku możemy zauważyć przynajmniej 
jeden region nadzwyczajnie rozwinięty ekonomicznie. 
W Niemczech jest to Nadrenia Północna-Westfalia (10 sze-
ściokątów), a we Francji Île de France (także 10). W Wielkiej 
Brytanii to rzecz jasna Londyn (8), we Włoszech – Lombar-
dia (5), a w Hiszpanii Madryt i Katalonia zdobywają po 3 sze-
ściokąty.

W Europie możemy też zaobserwować, że niektóre kraje 
o niewielkiej powierzchni lub demografii potrafią wyprodu-
kować znaczny PKB. Należą do nich na przykład Holandia (11 
sześciokątów) i Szwajcaria (9).

W Europie Wschodniej większość krajów zajmuje po jed-
nym sześciokącie. Na tym tle pozytywnie wyróżnia się Polska 
z 7 sześciokątami. Zaskakuje też, choć tym razem negatywnie, 
Rosja z 18 sześciokątami. To duże powierzchniowo państwo, 
które było supermocarstwem na dwóch kontynentach, obec-
nie ma bardzo słabą sytuację ekonomiczną, przez co na ma-
pie zajmuje mniejszy obszar niż Włochy. Moskiewski obszar 
metropolitalny wytwarza PKB rzędu 5 sześciokątów.

Chińska dominacja na Wschodzie
Jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku Stany Zjednoczone 
obawiały się gospodarczego i politycznego wzrostu Japonii. 
Na mapie widzimy, że jest ona większa niż Australia i Korea 
Południowa razem wzięte, ale daleko jej do Chin. Japonia 
zajmuje 57 sześciokątów, Korea Południowa 19 a Tajwan – 8, 
ale razem wzięte nie mogłyby konkurować z Chinami zaj-
mującymi aż 177 heksagonów. Większość lokalnych gospo-
darek Chin rozkwita w rejonach nadmorskich: Guangdong 
(19), Jiangsu (18), Shandong (13) i kilka innych prowincji nad-
morskich pokazują, że dostęp do morza jest jednym z czyn-
ników, które mogą zwiększyć PKB. Najwyraźniej jednak nie 
jedynym, bo prowincje śródlądowe takie jak Henan (10), 
Sichuan (9) i Hubei (8) także świetnie sobie radzą. Każda 
z nich przerasta gospodarczo całą Polskę. Z drugiej strony 
rozległy na mapie administracyjnej Tybet zajmuje tu tylko 
jeden sześciokąt.

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej ja-
ko całość zdobywa 36 sześciokątów, wśród poszczególnych 
krajów członkowskich zaskakuje indonezyjska wyspa Jawa 
(7 sześciokątów), za nią plasuje się Tajlandia (6) i Singapur 
(4). W przypadku Oceanii praktycznie cały PKB wytwarza 
Australia (17 sześciokątów), przy której 3 sześciokąty Nowej 
Zelandii nie wyglądają imponująco.

W Azji Południowej i na Bliskim Wschodzie najmocniej 
prezentuje się gospodarka Indii (32 sześciokąty), daleko za 
nimi są sąsiadujący Bangladesz (4) i Pakistan (3). Nieco le-
piej wypadają oddalone trochę bardziej Arabia Saudyjska 
(9), Turcja (8) i Iran (7). Trudno przyznać, że Indie w global-
nej skali są konkurentem dla Chin.

Nowoczesne bezpieczeństwo 
energetyczne, czyli po co nam 

magazyny energii? 
1 września, 2021

Od paru lat upowszechniono wiedzę na temat zbrod-
niczego nalotu na bezbronny Wieluń o 4:35, co o 10 minut 
uprzedziło pierwszą salwę oddaną z pokładu pancernika 
SMS Schleswig-Holstein w kierunku polskiej Wojskowej 
Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Pamiętamy kapita-
na Władysława Raginisa, który wysadził się w bunkrze nad 
Wizną i wielu innych. Mało kto jednak pamięta, że Gdynia, 
Centralny Okręg Przemysłowy, Dolina Lotnicza, szereg pro-
jektów modernizacyjnych nie mogły, z racji niedoboru sił 
i środków materialnych zniwelować ogromnej przewagi 
niemieckiej, wyrażonej dwukrotnie większą liczbą żołnie-
rzy, dział, czterykroć liczniejszymi czołgami i pięciokrotnie 
większą liczbą samolotów. 

Licząca 1600 km granica pozwoliła Niemcom na jedno-
czesny atak z zachodu i północy oraz siłom słowackim od 
południa. Wobec tak zmasowanego ataku wrogów skutecz-
na obrona była w zasadzie niemożliwa. Jeśli pomimo to stra-
ty niemieckie były poważne, to za sprawą bitnego, doskonale 
wyszkolonego i zdeterminowanego polskiego żołnierza. Tyl-
ko pod Mławą w czasie od 1 do 3 września 20 Dywizja Piecho-
ty, powstrzymując natarcie niemieckiej 3 Armii, unieszkodli-
wiła blisko 6000 Niemców – zabijając 1800 i raniąc kolejnych 
4000. Wołyńska Brygada kawalerii pod Mokrą wyeliminowa-
ła z walki kilkuset żołnierzy 4 Dywizji Pancernej, ponad 100 
pojazdów, w tym blisko 50 czołgów. 

Ogółem najeźdźcy niemieccy stracili w kampanii wrze-
śniowej 16000 żołnierzy, a rannych zostało kolejnych 27000 
agresorów. Polacy zniszczyli 674 czołgi, 319 samochodów 
pancernych, ponad 5000 pojazdów i 564 samoloty. Można 
spekulować, czy gdyby nie zdradziecki atak Sowietów, blitz-
krieg hitlerowskich Niemiec pomimo bierności sojuszni-
ków nie ugrzązłby w błotach Polesia i na i Zakarpaciu. 

Prolog tyleż bolesny, co krótki – okupiony krwią ok. 
200000 poległych i rannych żołnierzy Wojska Polskiego. 
Straty wśród ludności cywilnej trudno dokładnie oszaco-
wać. 

Ostatnim akordem kampanii wrześniowej była bitwa pod 
Kockiem – stoczona od 2 do 6 października 1939 r. pomię-
dzy oddziałami polskiej Samodzielnej Grupy Operacyjnej 
„Polesie” gen. Franciszka Kleeberga a niemieckimi oddzia-
łami XIV Korpusu Zmotoryzowanego. Taktycznie bitwa była 
zwycięska dla Polaków, jednak strategicznie wygrali Niemcy. 

Jałtańsko-poczdamski porządek,  
wśród ruin i zgliszcz
Po „Polskim Wrześniu” nastąpiło sześć długich lat brunat-
nej śmieci – zastąpionej, by przywołać powstańczego po-
etę – „czerwoną zarazą”. Potwierdzoną jeszcze w Teheranie, 
a notyfikowaną – jakżeby inaczej – przez naszych aliantów 
w Jałcie i Poczdamie. 

Bilans? Utrata 6 mln istnień ludzkich, co oznacza, że na 
każdy tysiąc mieszkańców przedwojennych ziem polskich 
220 utraciło życie. Straty materialne wg. konferencji repara-
cyjnej w Paryżu obliczono na 16,9 mld ówczesnych (1946 rok) 

Gdybyśmy chcieli w jakiś sposób uszeregować regiony i kra-
je współczesnego świata, moglibyśmy wziąć pod uwagę ich 
powierzchnię albo populację, ale dałoby to nam tylko przy-
bliżone pojęcie o ich faktycznym znaczeniu. Znacznie lep-
szym miernikiem byłby w tym przypadku PKB, czyli produkt 
krajowy brutto, będący wartością ekonomiczną wytwarzaną 
na danym obszarze (regionie lub kraju) w ciągu roku.

Dwie mapy i dwa modele pomiaru
Zamieszczone tu mapy to doskonały sposób pokazania, kto 
w ma największe, a kto najmniejsze znaczenie ekonomiczne 
w dzisiejszym świecie. To kartogramy, czyli diagramy, które 
przedstawiają wartość pewnego zbioru danych, rezygnując 
przy tym z dokładności geograficznej. Tutaj wartością, na 
której się koncentrują, jest PKB – wielkość przedstawionego 
na diagramie kraju zależy od wysokości jego PKB. Jeśli PKB 
jest wysokie, kraj zajmuje większą powierzchnię – i odwrot-
nie, kraje o niskim PKB są mniejsze względem swojej fak-
tycznej powierzchni.

Mapy te wyróżnia sposób przedstawiania. Na każdej 
znajdziemy tysiąc sześciokątów. Każdy z nich reprezentuje 
0,1 proc. światowego PKB. Dzięki temu bardzo łatwo moż-
na zauważyć czy porównać gospodarcze znaczenie kon-
kretnych regionów czy krajów świata. Ale czy to faktycznie 
takie łatwe? Nie do końca. O samym PKB możemy myśleć 
pod dwiema postaciami – nominalnej oraz dostosowanej 
do PSN, czyli parytetu siły nabywczej. Spośród dwóch map 
każda przedstawia jedną z postaci PKB.

Nominalny PKB przelicza lokalne wartości na amerykań-
skie dolary na podstawie aktualnego (lub uśrednionego) 
kursu wymiany waluty. Nie bierze zatem pod uwagę od-
miennych standardów życia w danym kraju. Tymczasem 
PKB skorygowany o parytet siły nabywczej uwzględnia stan-
dard życia. Daje to istotną różnicę, ponieważ w jednym kra-
ju za 100 dolarów możemy kupić dużo więcej niż w drugim 
za tę samą kwotę. Dlatego PKB biednych krajów, w których 
dolar ma wyższą siłę nabywczą, będą wyższe, jeśli skorygu-
jemy je o PSN.

Nominalny PKB nadal może być przydatny, jeśli chcemy 
zmierzyć czy porównać surową wielkość gospodarczą kra-
jów, natomiast PSN powie nam więcej o względnym pozio-
mie życia ich mieszkańców. Musimy jednak pamiętać, że 
nawet w tym wypadku mamy do czynienia z obliczeniami 
przybliżonymi, bo istotna jest jeszcze dystrybucja docho-
dów w danym społeczeństwie. Do jej mierzenia używa się 
wskaźnika Giniego, który pokazuje względną równość (lub 
jej brak) w podziale dochodu.

Niemniej PSN pozwala uwzględnić wysokie koszty utrzy-
mania na rozwiniętych rynkach i w przypadku zestawiania 
z innymi – uznaje to za wadę ekonomiczną, działającą na 
korzyść gospodarek o niskich kosztach życia (zwykle gospo-
darek rozwijających się).

Stany Zjednoczone czy Chiny – kto jest 
numerem jeden?
Zestawiając ze sobą obie mapy, widzimy, że różnica wyni-
ków PKB i PSN jest zasadnicza. Jeśli za podstawę przyjmie-
my nominalny PKB, największą gospodarką na świecie są 
Stany Zjednoczone. Jeśli jednak PKB dostosujemy do PSN, 
na pierwszym miejscu będą Chiny. Nie można jednak po-
wiedzieć w oparciu o te dane, że Chiny zostały największą 
gospodarką na świecie.

PKB skorygowany o PSN też nie jest dobrym mierni-
kiem porównawczym różnych gospodarek. W rzeczy-
wistości nominalny PKB może się tu sprawdzać nawet 
lepiej. PSN bowiem odnosi się do standardów życia, ale 
tylko w ograniczonym zakresie. Jeśli masz 100 dolarów, to 
w bogatszym kraju z bardziej rozwiniętym rynkiem ku-
pisz za nie mniej niż w kraju biednym, ale dysponując 100 
dolarami w kraju biednym, możesz nie mieć możliwości 
zakupu połowy towarów dostępnych na bardziej rozwi-
niętych rynkach.

Przedstawione tu mapy oparto na danych Międzynarodo-
wego Funduszu Walutowego z pierwszego kwartału 2021 r. 

Potrzeba budowania ma-
gazynów energii wynika 
z rosnącego udziału źródeł 
odnawialnych w Krajowym 
Systemie Elektroenerge-
tycznym. OZE z reguły są 
bowiem źródłami niestabil-
nymi, które produkują dużą 
moc tylko przy korzystnych 
warunkach pogodowych, 
gdy świeci słońce lub wieje 
odpowiedni wiatr. To wła-
śnie wtedy sieć jest najbar-
dziej obciążona i występuje 
problem ze zużytkowaniem 
wytworzonej mocy. Jak za-
tem zmagazynować energię 
pozyskiwaną w okresach 
szczytów, tak aby korzystać 
z niej w czasie, gdy nie wieje 
i jest ciemno? Temu właśnie 
służyć ma koncepcja budo-
wy magazynów energii. 

Pierwszy w Polsce 
modułowy magazyn 
energii
Pierwszy modułowy w Pol-
sce magazyn energii elek-
trycznej PGE Polska Grupa 
Energetyczna uruchomiła 
w grudniu 2020 r. w Rzepe-
dzi na Podkarpaciu. Wyko-
rzystuje on litowo-jonowe 
moduły Powerpack Tesla 
o mocy 2,1 MW pojemności 
4,2 MWh. W razie awarii ma-
gazyn ten pozwala zapewnić 
zasilanie dla blisko 3 tys. go-
spodarstw domowych przez 
ok. 2 godziny, dzięki czemu 
służby eksploatacyjne PGE 
Dystrybucja Oddział Rze-
szów mogą zmienić układ 
pracy sieci i przywrócić za-
silanie.

Inwestycja w Rzepedzi da-
ła początek realizacji długo-
falowego programu magazy-
nowania energii Grupy PGE, 
zapowiedzianego w strategii 
Grupy PGE opublikowanej 
w październiku 2020 r. Do 
2030 roku Grupa PGE wy-
buduje co najmniej 800 MW 
nowych magazynów ener-
gii, zwiększając możliwości 
przyłączania odnawialnych 
źródeł energii i poprawia-
jąc niezawodność zasilania. 
W ten sposób inwestycje 
z zakresu magazynowania 
energii przyczynią się do 
osiągniecia celu transforma-
cji energetycznej. Inwestycja 
w Rzepedzi to pierwszy krok 
w tym kierunku. 

Jest to też okazja do 
sprawdzenia praktycznych 

aspektów pracy bateryj-
nego magazynu energii 
w rzeczywistych warunkach 
eksploatacji sieci elektro-
energetycznej. Projekty tego 
typu mogą stanowić tańszą 
i szybszą w realizacji alter-
natywę dla rozbudowy sieci, 
a co za tym idzie przynosić 
wymierne oszczędności dla 
segmentu dystrybucji PGE.

Inwestycja ma być rozwi-
jana. Rozpoczęto już prace 
nad drugim jej etapem – bu-
dową bliźniaczego magazy-
nu w Cisnej. Powiązanie pra-
cy magazynów w Rzepedzi 
i Cisnej z Farmą Wiatrową 
Bukowsko oraz Elektrownią 
Wodną Myczkowce znacz-
nie poprawi pewność zasila-
nia dla całego obszaru Biesz-
czad oraz przesunie w czasie 
o 15-20 lat budowę linii 110 
kV w otulinie Bieszczadzkie-
go Parku Narodowego oraz 
na obszarze Natura 2000, 
których budowa przy obec-
nych uwarunkowaniach 
prawnych jest praktycznie 
niemożliwa w związku ze 
sprzeciwem mieszkańców 
i lokalnych samorządów.

Magazyn na górze Żar
Na początku lipca 2021 r. 
został oddany do użytku 
magazyn energii na górze 
Żar, który został zbudowa-
ny obok należącej do PGE 
Energia Odnawialna farmy 
fotowoltaicznej. Jest to kon-
tenerowy magazyn energii 
o mocy 500 kW i pojemno-
ści 750 kWh. Służy on re-
alizacji projektu „Magazyn 
energii adaptujący farmę PV 
do pracy w inteligentnych 
sieciach elektroenergetycz-
nych”, którego celem jest 
zweryfikowanie możliwości 
świadczenia usług systemo-
wych służących stabilizacji 
i regulacji pracy sieci dystry-
bucyjnych średniego napię-
cia za pomocą magazynów 
energii opartych o ogniwa 
litowo-jonowe.

Magazyn składa się 
z dwóch kontenerów wypo-
sażonych w układ bateryjny 
w technologii LFP (litowo-
-żelazowo-fosforanowej) 
oraz przekształtnik AC/DC 
(przekształcający prąd sta-
ły w zmienny). Całość jest 
zdalnie nadzorowana przez 
układ sterowania. 

Dalszy ciąg na stronie 7

Polska energetyka stoi przed wieloma wyzwaniami 
w związku z rozwojem energetyki zeroemisyjnej 
i  wprowadzaniem w życie zielonej transformacji. 
Jednym z ważnych elementów tych zmian jest budo-
wanie magazynów energii, które posłużą ustabilizo-
waniu dostaw energii, minimalizacji strat w przesy-
le i skutków awarii sieci.
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Rosyjskie zbrodnie wojenne  
we współczesnych czasach 

15 lipca, 2021

„Hispanidad” donosi, że George Soros poprzez 
opłaconych sprawozdawców ONZ promuje aborcję, 

ideologię gender i walczy z chrześcijaństwem 
12 sierpnia, 2021

Pół tysiąca ludzi wysłanych 
jako „instruktorów” przez 
Moskwę do Republiki Środ-
kowoafrykańskiej znalazło 
się tam na mocy podpisa-
nego w 2017 r. porozumie-
nia obronnego. Oficjalnym 
powodem było nadzorowa-
nie słabych Środkowoafry-
kańskich Sił Zbrojnych, na 
które składa się 2600 niedo-
statecznie wyposażonych 
i niedoszkolonych ludzi. 
Z wielką trudnością przy-
chodziło im bronić stolicy 
przed uzbrojonymi banda-
mi, które przetrząsały kraj, 
więc obecność rosyjskich 

Soros – amerykański multimilioner węgierskiego pocho-
dzenia, to równocześnie wielki promotor Nowego Porząd-
ku Świata – grupy instytucji międzynarodowych, chcących 
wprowadzić na całym świecie nowe prawa. Są one sprzeczne 
z prawem naturalnym. Chodzi m.in. o aborcję czy ideologię 
gender. 

„Hispanidad” donosi, że jedną z najbardziej o to walczą-
cych i kluczowych instytucji Nowego Porządku Świata jest 
ONZ. Gazeta poinformowała też niedawno, iż Victor Madri-
gal-Borloz, doradca ONZ ds. osób LGBT powiedział, że decy-
zja danej osoby o zmianie płci jest zgodna z międzynarodo-
wym prawem praw człowieka.

Skrajny gender, feminizm i aborcjonizm
Juan Antonio de Castro, profesor Uniwersytetu Compluten-
se, jest współautorem książki, „Soros, rompiendo España” 
(Soros, rozbijając Hiszpanię) omawiającej, w jaki sposób 
węgierski multimilioner „stoi za próbą rozbicia Hiszpanii 
w Katalonii jako podstawy do wyeliminowania suwerenno-
ści narodowej we wszystkich krajach Europy i narzucenia 
globalistycznego tsunami i relatywizmu moralnego”.

„doradców wojskowych” 
wydawała się nieodzowna. 

Tych byłych rosyjskich 
żołnierzy było oficjalnie tyl-
ko 535. Inne szacunki mó-
wią o liczbie pomiędzy 800 
a 2000. 

Nie „brali udziału w wal-
kach”, jeśli sami nie byli „ce-
lem” – przekonuje rosyjski 
ambasador w Republice 
Środkowoafrykańskiej Wła-
dimir Titorenko. Tego, w ja-
kich sytuacjach „byli celem”, 
a w jakich nie byli – już nie 
precyzuje. 

W końcu jednak rosyjscy 
najemnicy z Bangi wkroczyli 

do Bambari, stolicy prefektu-
ry Ouaka i znaleźli się na linii 
frontu, nawiązując bojowy 
kontakt z wrogiem. Wybu-
chły zacięte walki. Garstka 
rebeliantów Seleka schroniła 
się wtedy w głównym mecze-
cie al-Taqwa, w którym tym-
czasowe schronienie znala-
zło także wielu przerażonych 
mieszkańców.

Dalej była zbrodnia
Raport grupy roboczej ONZ 
ds. wykorzystania najemni-
ków przy Biurze Wysokiego 
Komisarza Praw Człowieka 
w Genewie, opublikowany 
31 marca przekazuje drama-
tyczne szczegóły tego, co 
stało się później. Rosyjscy 
napastnicy, po wezwaniu 
uciekinierów do opusz-
czenia świątyni, otworzyli 
z bliskiej odległości ogień 
do stłoczonych tam ludzi. 
„Strzelali, żeby zabić” – opo-
wiedział potem świadek, 
który ledwie uszedł z ży-
ciem „W meczecie nie było 
ani jednego Seleki. Zabili 
nasze dzieci” – powiedział. 

Profesor potępia też szereg pseudomoralnych koncepcji 
Sorosa, „takich jak skrajne LGBT, skrajny gender, skrajny 
feminizm, aborcjonizm, anty-życie, które próbuje narzucić, 
jakby to był moralny kod genetyczny, który wszyscy musimy 
przełknąć”.

Wnioski na zamówienie
Fundacja Forda i Open Society George’a Sorosa opłacają też 
specjalnych sprawozdawców. Mogą wpływać dzięki temu na 
treść ich sprawozdań i wniosków. Tak przynajmniej wynika 
z raportu Europejskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości. 
Opiera się on nie tylko na badaniu i analizie sprawozdań 
finansowych z lat 2015-2019, ale też na jednogodzinnych 
wywiadach osobistych z 28 specjalnymi sprawozdawcami 
w latach 2010-2020. Okazuje się, że 37 ze 121 specjalnych spra-
wozdawców ONZ, czyli aż 30 proc., otrzymało prywatnie pie-
niądze, właśnie od Fundacji Forda i Open Society George’a 
Sorosa. Informacja o tym została opublikowana przez gaze-
tę „Actuall”, która zauważa, że „nikt nie finansuje niczego za 
darmo”. Opłacani sprawozdawcy ONZ byli m.in. nakłaniani 
do tego, „by krytykować sprzeciw sumienia wobec aborcji, 

Chociaż zakazano zbliżania 
się do zwłok przez trzy dni, 
a także zabierania ich z me-
czetu, piętnastu zabitych 
zostało w końcu usuniętych 
z miejsca kultu. 

Inny świadek widział 
śmigłowiec bojowy, również 
rosyjski, który miał ścigać 
uciekających przez pola cy-
wilów. Inni jeszcze opowia-
dają o represjach, które spo-
tykały miejscową ludność. 
Rządowe władze wspólnie 
z Rosjanami na podsta-
wie najmniejszego donosu 
o współpracy z buntownika-
mi wystawiały nakaz aresz-
towań. Coraz więcej osób 
zaczęło znikać bez wieści, 
pojawiły się grabieże, a nawet 
gwałty zbiorowe dokonane 
przez sołdatów.

ONZ nie daje rady
Według ankiety rozpisa-
nej przez Florence Morice 
i Charlotte Cosset dla RFI 
obecnie przejętej przez CNN 
i The Sentry (organizacja 
pozarządowa, której współ-
założycielem jest George 
Clooney), na zbrodnicze wy-
darzenia w Republice Środ-
kowoafrykańskiej spuszczo-
no zasłonę  milczenia. Tym 
bardziej że miejscowi są za-
straszani, a rosyjscy najem-
nicy do dziś czują się bezkar-
ni. Obecność tych „żołnierzy 
sił dwustronnych” jest też 
zniewagą dla MINUSCA – 
misji stabilizacyjnej ONZ 
utworzonej w 2014 r. w Re-
publice Środkowoafrykań-
skiej. Złożona z 12 tys. 
żołnierzy sił pokojowych 
jest jedną z największych 
i najdroższych misji ONZ na 
świecie, ale nie przynosi ona 

efektów. Mankeur Ndiaye, 
wysłannik ONZ w Republice 
Środkowoafrykańskiej zwró-
cił się w styczniu tego roku 
do Rady Bezpieczeństwa 
o dodatkowe wzmocnienie 
trzema tysiącami żołnierzy 
oraz dodatkowym sprzętem 
(w postaci dronów i śmi-
głowców bojowych). Oba-
wiano się kolejnych ataków 
przeprowadzanych przez 
zbrojne grupy Antybalaki, 
sprzymierzone z byłym pre-
zydentem Afryki Środkowej 
François Bozizé.

Kolejni Rosjanie 
napływają „na 
pomoc”
10 maja Republika Środko-
woafrykańska uprzedziła 
publicznie MINUSCA, „że 
Rosja wkrótce udostępni 
600 dodatkowych instruk-
torów”. W ten sposób ro-
syjska „obecność dorad-
cza” przeszła metamorfozę 
w kierunku niewielkiej armii 
wspierającej aktywnie rząd 
Republiki, przyczyniając 
się jednocześnie do pogor-
szenia warunków operacyj-
nych dla rozmieszczania 
sił pokojowych i ich relacji 
z reżimem prezydenta Fau-
stina-Archangeta Touadery, 
a także jego bliskiego rosyj-
skiego doradcy, Walerego 
Zacharowa.

Rząd Republiki 
i Rosjanie w zwarciu 
z ONZ
Sekretarz generalny ONZ 
Antonio Guterres w Rapor-
cie skierowanym do Rady 
Bezpieczeństwa przekazał, 
że jest „głęboko zaniepo-
kojony niedopuszczalnym 

wspierali jej dekryminalizację, czy dawali zielone światło 
nielegalnej imigracji, cenzurowali tradycyjne wartości ro-
dzinne lub nauczali o »dobrodziejstwie« sadomasochizmu” 
– donosi „Actuall”.

Według „Hispanidad” Soros posunął się jeszcze dalej 
i „premiuje” też internetowych truthersów (ludzi, którzy od-
rzucają oficjalne wyjaśnienie i postrzegają media głównego 
nurtu jako narzędzie manipulacji dla mas). Jednym z najle-
piej finansowanych jest najbardziej napastliwy i kłamliwy 
łowca haków, Maldita.es.

i bezprecedensowym wzro-
stem zagrożenia i wrogich 
incydentów ze strony sił 
krajowych zarówno dla per-
sonelu bezpieczeństwa, jak 
i innych osób, których celem 
jest MINUSCA”. 

W tekście przywołano in-
cydenty, które miały miejsce 
w ciągu ostatnich czterech 
miesięcy, na czele ze znisz-
czeniem 23 maja w Bacouma 
drona ONZ, przeszukiwa-
niami pojazdów i domów, 
a także utrudnianiem prze-
mieszczaniu się. „MINUSCA 
odnotowała 140 incydentów 
z udziałem sił bezpieczeń-
stwa podległych wyłącznie 
władzom krajowym, jak 
również wspólnych (z Ro-
sjanami), których ofiarami 
było 249 osób” – napisano 
w Raporcie. Przeprowadzo-
ne śledztwo pokazuje, że 
„większość zgonów cywilów 
jest wynikiem masowego, 
nieproporcjonalnego i nad-
miernego użycia siły przez 
żołnierzy Republiki Środko-
woafrykańskiej i służb bez-
pieczeństwa, w skład których 
wchodzą też Rosjanie”.

„Te powtarzające się incy-
denty utrudniają wykonywa-
nie mandatu” sił pokojowych 
i stanowią poważne zagro-
żenie dla bezpieczeństwa 
i ochrony sił pokojowych” 
– pisze Guterres w Raporcie.

„Wzywam prezydenta To-
uadérę, aby wypełnił swoje 
zobowiązanie do natych-
miastowego zaprzestania 
takich wrogich działań i po-
ciągnięcia ich sprawców do 
odpowiedzialności” – napi-
sał sekretarz generalny ONZ, 
mając na myśli także rosyj-
skich żołnierzy.

W trakcie wojny domowej w Republice Środkowoafry-
kańskiej rosyjscy najemnicy popełnili wiele zbrodni. 
ONZ podkreśla co najmniej wątpliwą działalność żoł-
nierzy wysłanych nieoficjalnie z Rosji do interwenio-
wania w wielu konfliktach – pisze „Le Figaro”.

Urodzony na Węgrzech George Soros zajmuje się finansowaniem wszystkiego, co usiłuje zniszczyć fundamenty 
cywilizacji chrześcijańskiej. Posługuje się w tym celu siecią stowarzyszeń czy fundacji – informuje hiszpańska 
gazeta.

Ameryka wątpi w lojalność Izraela

23 sierpnia, 2021

 
Izrael musi stanąć po właściwej stronie w konflikcie między Stanami Zjednoczonymi 
a Chinami – nawołuje „The Jerusalem Post”.

go prezydenta USA Donalda 
Trumpa, to widzimy tu zara-
zem jasną i konsekwentnie 
realizowaną strategię. Na 
Pekin nakładane są sankcje, 
odradza się prowadzenie 
interesów w Hongkongu, 
nawet głośno oskarżono 
chińskie Ministerstwo Bez-
pieczeństwa Państwowego 
o przeprowadzanie cybera-
taków wymierzonych w za-
chodnie państwa.

O tym, jakie zagroże-
nie stanowią Chiny dla cy-
berbezpieczeństwa, Izrael 
przekonał się samodzielnie 
kilka dni temu, kiedy firma 
FireEye przyznała, że chiń-
scy hakerzy uzyskali dostęp 
do izraelskich prywatnych 
i publicznych firm techno-
logicznych, by wykraść tech-
nologie i informacje.

Warto w tym miejscu 
pamiętać, że znaczna część 
izraelskiej infrastruktury 
wzniesionej w ostatnich la-
tach – tunele, mosty, elek-
trownie, porty – to dzieło 
chińskich firm. Może to 
być przedmiotem pretensji 
amerykańskiego prezyden-
ta. Obawy w Izraelu są na ty-
le duże, że zaproponowano 
zwołanie gabinetu bezpie-
czeństwa, który pozwoliłby 
na uzgodnienie stanowiska.

W amerykańskim społe-
czeństwie i rządzie faktycz-
nie widać zaniepokojenie 
rosnącą obecnością Chin 
w Izraelu. Choć admini-
stracja Trumpa próbowała 
przekonać rząd do jakichś 
działań, były premier Izra-
ela Binjamin Netanjahu nie 
wykazał zbyt wielu działań 
ograniczających Chińczy-
ków. Co prawda w 2019 r. 
ustanowił mechanizm nad-
zoru, ale nie wydaje się, by 
miał on jakiekolwiek działa-
nie faktyczne.

Być może to jest powo-
dem, dla którego nie wia-
domo jeszcze, która firma 
wygrała przetarg na budo-
wę nowych linii kolejowych 
w Tel Awiwie. Za projekt 
i budowę systemu tranzy-
towego odpowiada finanso-
wana przez rząd firma NTA, 

ona też wyłoni zwycięzcę 
przetargu, ale jak na razie 
ociąga się z jego ogłosze-
niem. Byłoby to opóźnienie 
istotne i celowe, gdyby prze-
targ miało wygrać China Ra-
ilway Construction Compa-
ny (CRCC).

CRCC pracuje w Izraelu 
od lat.  W 2014 r. zależna od 
CRCC spółka China Civil 
Engineering Construction 
Corp.  (CCECC) zbudowa-
ła na północy kraju tunel 
Gilon. Kontrakt wart był 
200 mln dolarów. Jeszcze 
wcześniej CRCC było pod-
wykonawcą tunelu Carmel 
– umowa opiewała na 150 
mln dolarów. Od kilku lat 
trwa budowa innej linii ko-
lejki miejskiej w Tel Awiwie, 
której wartość to kolejne 
500 mln dolarów.

Powołując się na po-
dejrzenia o powiązanie 
z chińskim przemysłem 
obronnym, Joe Biden wydał 
w czerwcu rozporządzenie 
zakazujące CRCC dokony-
wania inwestycji amerykań-
skich. Izrael jednak nie widzi 
problemów w prowadzeniu 
interesów z firmami, z któ-
rymi amerykanie nie mogą.

Od czerwca opóźnia się 
ogłoszenie zwycięzcy prze-
targu. Jeśli rzeczywiście sto-
ją za tym kwestie dyploma-
tyczne, najpewniej nazwę 
firmy, która go wygrała, po-
znamy dopiero po spotka-
niu premiera Izraela z ame-
rykańskim prezydentem.

Z drugiej strony – zakła-
dając, że kontrakt zdobę-
dzie CRCC – czy ogłaszanie 
tego niedługo po powrocie 
Bennetta z Waszyngtonu 
naprawdę ratuje sytuację? 
Czy przypadkiem nie rozzło-
ści tylko Amerykanów przed 
chwilą zapewnianych o lo-
jalności Izraela w ewentual-
nym konflikcie między USA 
a Chinami?

Izrael musi poważnie 
podejść do tego konfliktu 
i zająć w nim przemyślane 
miejsce. Bo to, że on istnieje 
i będzie się nasilał, jest oczy-
wiste. Nie można się zasła-
niać naiwną niewiedzą.

Prace nad projektem 
postępują. Została zawarta 
umowa na prawo do gruntu 
pod inwestycję. Pozwoli to 
na wydanie  warunków przy-
łączenia magazynu do sie-
ci przesyłowej. Grupa PGE 
przygotowuje się do tego od 
kilku miesięcy, prowadząc 
w tej sprawie konsultacje 
z Polskimi Sieciami Elek-
troenergetycznymi, opera-
torem krajowego systemu 
elektroenergetycznego.

Magazyn będzie się opie-
rał na technologii litowo-
-jonowej. Przeprowadzone 
analizy wykazały, że jest ona 
optymalna dla tego projektu 
zarówno z punktu widzenia 
parametrów technicznych, 
jej żywotności, jak i zarzą-
dzania ryzykiem.

W pobliżu planowanej in-
westycji PGE posiada Elek-
trownię Szczytowo-Pompo-
wą Żarnowiec o mocy 716 
MW, która jest największą 
tego typu jednostką w Pol-
sce. Warto podkreślić, że 
elektrownie szczytowo 
– pompowe także pełnią 
funkcje magazynów ener-
gii elektrycznej. Grupa PGE 
posiada 4 takie elektrownie 
o mocy 1.543 MW i maga-
zynuje w nich 6.679 MWh 
energii elektrycznej, zdolnej 
do uruchomienia w ciągu 
kilku minut w razie wystą-
pienia awarii.   W zbiorniku 
górnym ESP Żarnowiec – 
o powierzchni 135 ha i po-
jemności blisko 14 mln m3 
zgromadzona jest woda, 
która pozwala na wyprodu-
kowanie 3,6 GWh energii, 
co już dziś czyni z ESP Żar-
nowiec największy magazyn 
energii w kraju. Po wybudo-
waniu nowego magazynu 
PGE rozważa hybrydyzację 
obu jednostek, dzięki czemu 
ich łączna pojemność wzro-
śnie do 4,4 GWh, co jesz-
cze zwiększy elastyczność 
i możliwości reagowania na 
awarie.

Zbudowana została też 
stacja transformatorowa 
wraz z rozdzielnicą, siecią 
światłowodową oraz   przy-
łączem elektroenergetycz-
nym. Magazyn energii zo-
stanie włączony do sieci 
średniego napięcia i pod-
dany testom pod kątem 
współpracy z siecią elektro-
energetyczną. Umożliwi to 
opracowanie modelu roz-
liczeń z Operatorem Sieci 
Dystrybucyjnej (OSD).

Wielka inwestycja 
w Żarnowcu
PGE Polska Grupa Energe-
tyczna planuje budowę ma-
gazynu energii elektrycznej 
w Żarnowcu. Będzie to jed-
na z największych takich 
jednostek na świecie. Uru-
chomienie jej ma nastąpić 
w 2025 roku. Magazyn ten 
będzie miał moc 205 MW 
i pojemność 820 MWh. 

„Projekt magazynu ener-
gii elektrycznej w Żarnowcu 
posiada znaczny potencjał 
biznesowy i jest odpowie-
dzią na ambitne zamierzenia 
krajowe i unijne dotyczące 
obniżenia emisyjności sek-
tora energetyki oraz dyna-
micznego wzrostu udziału 
energii odnawialnej w pro-
dukowanej energii. Zarzą-
dzanie przepływami energii 
w tej jednostce będzie złożo-
nym zadaniem optymaliza-
cyjnym, na szczycie którego 
mamy takie kryteria jak ren-
towność i bezpieczeństwo 
energetyczne, zjawiska po-
godowe i możliwość udzia-
łu w arbitrażu cenowym 
z wykorzystaniem energii 
produkowanej w morskich 
farmach wiatrowych oraz 
lądowych farmach wiatro-
wych, które funkcjonują lub 
w niedługiej przyszłości bę-
dą funkcjonowały w tym ob-
szarze” – mówi Sylwia Całus, 
Dyrektor Pionu Energetyki 
Morskiej i Niskoemisyjnej 
w PGE S.A.

Przeciwko awariom 
i dla dobra 
środowiska
Jak wspomnieliśmy, maga-
zyny energii służą poprawie 
bezpieczeństwa energetycz-
nego i minimalizują straty 
spowodowane awariami. 
Możliwości ESP Żarnowiec 
zostały wykorzystane do 
zbilansowania systemu 
elektroenergetycznego po 
awarii rozdzielni w Rogow-
cu, która doprowadziła 
do wyłączenia 10 bloków 
o mocy 3,6 GW w Elektrow-
ni Bełchatów, największej 
elektrowni w Polsce, zapew-
niającej ok. 20 proc. krajo-
wego zapotrzebowania na 
energię. 

Awaria w Rogowcu zo-
stała opanowana dzięki 
masom wirującym w KSE 
oraz znacznemu importo-
wi energii z krajów sąsia-
dujących. W przyszłości 
posiadanie bateryjnych 
magazynów energii pozwoli 
na błyskawiczne reagowa-
nie na awarie. Tradycyjne 
źródła elastyczności sieci 
wymagają co najmniej kil-
ku minut, tymczasem ma-
gazyny bateryjne zapewnią 
nam reakcję na zmiany 
w systemie elektroenerge-
tycznym w czasie poniżej 
1  sekundy. Pozwoli to na 
bieżąco reagować zarówno 
na zmiany w generacji źró-
deł odnawialnych, jak i na 
stany awaryjne. Dzięki temu 
bateryjne magazyny energii 
podniosą bezpieczeństwo 
pracy systemu, obniżą emi-
sję CO2 oraz odciążą masy 
wirujące z krótkotrwałych 
rozruchów.

Magazyny energii mogą 
też pomóc w ograniczeniu 
rozbudowy linii energetycz-
nych. Chodzi przede wszyst-
kim o obszary leśnie i wokół 
jezior, gdzie konstrukcje 
słupów wysokiego napięcia 
nie są chętnie akceptowane. 
Przykładem jest magazyn 
energii w Rzepedzi, którego 
uruchomienie umożliwiło 
odroczenie w czasie budowy 
44 km linii wysokiego napię-
cia w otulinie Bieszczadzkie-
go Parku Krajobrazowego na 
wiele lat. Poza oszczędno-
ścią Grupa PGE zmniejsza 
w ten sposób oddziaływanie 
na środowisko i poprawia 
komfort lokalnych odbior-
ców energii.

Choć nie wiadomo jeszcze, 
kiedy dokładnie premier 
Naftali Bennett będzie go-
ścił w Waszyngtonie, ta spo-
dziewana niedługo wizyta 
z pewnością będzie okazją 
do jego spotkania z prezy-
dentem USA, który w tej 
chwili czuje się niezwykle 
mocny i gotowy do zmie-
rzenia z największym dzi-
siejszym rywalem Ameryki. 
Tej roli nie odgrywa już ani 
Iran, ani terroryści z Bliskie-
go Wschodu, ani też trady-
cyjny rywal USA, czyli Ro-
sja. Obecnie największym 
konkurentem Ameryki są 
Chiny, a Izrael nie powinien 
znaleźć się po złej stronie te-
go konfliktu.

Bennett powinien mieć 
to na uwadze, gdy wejdzie 
do Gabinetu Owalnego 
z chęcią wzmocnienia bez-
pieczeństwa Izraela, zagro-
żonego ze strony Iranu czy 
Syrii. Z drugiej strony Joe 
Biden i jego administracja 
chcą, by Izrael zmniejszył 
relacje z Chinami. USA jest 
gotowe rozmawiać o proble-
mach z Iranem czy Palestyń-
czykami, a także o przewa-
dze militarnej Izraela oraz 
jej utrzymaniu, ale dopiero 
po tym, jak sami zdobędą 
gwarancje poparcia w kon-
flikcie z Chinami.

To, jak bardzo Biden kon-
centruje się na rywalizacji 
z Chinami, widać, chociaż-
by po nowej ustawie infra-
strukturalnej, która właśnie 
przeszła przez amerykań-
ski senat. Zakłada ona in-
westycje w infrastrukturę 
o wartości 1 bln dolarów. 
Oczywiście pozwoli to uno-
wocześnić i wyremontować 
amerykańskie drogi czy 
mosty, a także sfinansować 
inwestycje w szerokopa-
smowy Internet, ale wybór 
takiej dziedziny inwestowa-
nia wydaje się jasny: Chiny 
od dawna wyprzedzają USA 
pod względem infrastruktu-
ralnym. 

Choć w antychińskich 
działaniach Bidena można 
zauważyć kontynuację linii 
obranej przez poprzednie-

Nowoczesne 
bezpieczeństwo 

energetyczne, czyli po co 
nam magazyny energii? 

– dalsza część tekstu ze strony 4
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Komisja Europejska blokuje francuską 
restrukturyzację państwowego 

przedsiębiorstwa energetycznego – donosi 
„Le Figaro” 

18 sierpnia, 2021

Skuteczność polityczna „Zjednoczonej Trójki” 
3 września, 2021 

„W naszych rozmowach 
z Komisją Europejską osią-
gnęliśmy znaczący postęp. 
Jednak jak dotąd nie osią-
gnęliśmy kompleksowego 
porozumienia. Nie jest jed-
nak możliwe złożenie pro-
jektu ustawy w parlamencie, 
jeśli główne zasady nie zo-
stały uzgodnione z Brukse-
lą” – zdradził reporterom „Le 
Figaro” rządowy informator. 
Przedstawiciele rządu mieli 
tę informację przekazać tak-
że dyrektorom EDF w czasie 
posiedzenia rady nadzorczej 
z okazji ewaluacji półrocz-
nych wyników. Wygląda 
na to, że ostatni możliwy 
termin parlamentarny dla 
projektu reorganizacji EDF 
w tej kadencji właśnie prze-
pada. Planowana wielka re-
forma, której zwolennikiem 

Pogłębienie unii między 
Francją, Niemcami i Wielką 
Brytanią może zrodzić nową 
siłę, prawdziwie szanowaną 
w świecie. Jest to możliwe 
mimo opuszczenia przez 
Wielką Brytanię szeregów 
Unii Europejskiej. Brexit bo-
wiem nie jest tożsamy z jej 
rozstaniem się z europejski-
mi wojskowymi sojusznika-
mi. 

Tradycje współpracy 
międzynarodowej
Można mówić o wielowie-
kowej tradycji, jeśli chodzi 

jest prezydent Emmanuel 
Macron, będzie musiała po-
czekać na kolejną kadencję 
– jeśli oczywiście taka bę-
dzie miała miejsce. „Komisja 
Europejska i państwo będą 
kontynuować rozmowy” – 
poinformował rząd.

W komunikacie władze 
przypominają, jakie cele leżą 
u podstaw reformy państwo-
wego przedsiębiorstwa ener-
getycznego. Po pierwsze jest 
to „zapewnienie EDF środ-
ków na utrzymanie pozycji 
głównego lidera energetycz-
nego oraz na inwestowanie 
zarówno w energię jądrową, 
jak i odnawialną”. Po drugie, 
„wprowadzenie regulacji 
dotyczących istniejącej już 
infrastruktury energetyki 
jądrowej, które zagwarantu-
ją konsumentom, osobom 

fizycznym i przedsiębior-
stwom długoterminowe ko-
rzyści z konkurencyjności tej 
energii elektrycznej i ochro-
nią ich przed niestabilnością 
cen rynkowych”. Po trzecie, 
„zakończenie sporu z Ko-
misją Europejską w sprawie 
zapór wodnych” (Bruksela 
chciałaby wystawić koncesje 
na ich budowę konkuren-
cji). W całej reformie chodzi 
głównie o to, by umożliwić 
wprowadzenie monopolu 
produkcji energii jądrowej 
na otwarty rynek energii elek-
trycznej. Trzeba jednak zna-
leźć formułę umożliwiającą 
takie rozwiązanie, a to w prak-
tyce nie jest już takie łatwe.

Bruno Le Maire:  
Nie rozmontuję EDF
Negocjacje z Komisją Eu-
ropejską szły początkowo 
dość sprawnie. Szybko za-
akceptowano podniesienie 
stawki, za jaką EDF sprze-
dawać będzie wytwarzaną 
energię swoim konkuren-
tom. Problemy pojawiły się 
przy restrukturyzacji EDF. 
Grupa EDF jest dziś no-
towana na giełdzie, a pań-
stwo ma w niej aż 84 proc. 
udziałów, jednak Francja 
chciałaby w pełni znacjona-
lizować to przedsiębiorstwo. 
W ramach grupy weszłyby 
EDF Bleu, będące podmio-
tem gromadzącym aktywa 
jądrowe (zarówno istnieją-

francuski dziennikarz i pi-
sarz Renaud Girard w swoim 
artykule opublikowanym 
w „Le Figaro”.

Mniej stabilna jest 
z pewnością, trwająca jed-
nak już sześć dekad, przy-
jaźń francusko-niemiecka. 
„2 września 2021 r. obcho-
dzić będziemy 59. rocznicę 
triumfalnej tygodniowej 
wizyty generała Charlesa de 
Gaulle’a w Niemczech. Jako 
druga co do wielkości wa-
luta rezerwowa i handlowa 
na świecie, euro jest bezpo-
średnim potomkiem par Gi-

scard-Schmidt i Mitterrand-
-Kohl”.

W przypadku natomiast 
Niemców i Brytyjczyków 
można mówić o podobnym 
zamiłowaniu do liberalizmu 
i Ameryki. Więzi między 
tymi dwoma państwami 
pielęgnowane są „dzięki bli-
skiemu substratowi kultu-
rowemu, sięgającemu poza 
XVIII wiek i dynastię Hano-
werów”.

Przeszłość  
ich dziś nie dzieli
Faktem jest, że te trzy mo-
carstwa toczyły kiedyś mię-
dzy sobą wiele wojen. Nie 
przeszkadza im to jednak 
w dzisiejszej współpracy, 
a z pogłębionej między nimi 
unii może wyłonić się szano-
wana w świecie siła, której 
nie może już zlekceważyć 
nawet Rosja. Te państwa nie 
patrzą bowiem wstecz, nie 
tęsknią za czasami, gdy by-
ły prawdziwymi imperiami, 
za to podzielają obecnie te 
same wartości, jakimi są de-
mokracja, wolność i prawo-
rządność. Wszystkie trzy są 
też sceptycznie nastawione 
wobec neokonserwatystów. 
No i przede wszystkim, mają 
wspólne interesy polityczne. 

Współpraca Paryż-
-Londyn-Berlin już raz się 
sprawdziła w październiku 
2003 r., w obliczu zagroże-
nia nuklearnego ze strony 
Iranu. Wtedy to ministro-
wie tych trzech państw 

ce, jak i projekty brytyjskie 
oraz udziały we Framatome) 
oraz udziały w sieci wyso-
kiego napięcia (RTE). Obok 
powstałby drugi podmiot – 
EDF Vert – zajmujący się po-
zyskiwaniem i dystrybucją 
energii odnawialnej. Kapitał 
EDF Vert zostałby w jednej 
trzeciej otwarty dla nowych 
inwestorów, aby podmiot 
sam mógł zyskać większą 
zdolność inwestycyjną. Ist-
niałoby jeszcze, zajmujące 
się zaporami EDF Azur, któ-
re byłoby podległe EDF Bleu, 
miałoby też specjalne pań-
stwowe prawa zrządzania. 

Jednak Komisja Europej-
ska przysporzyła pewnych 
trudności. Najpierw cho-
dziło o regulacje cen – rząd 
Francji bardzo chce uniknąć 
gwałtownej podwyżki cen 
energii elektrycznej dla kon-
sumentów. Następnie poszło 
o integralność grupy. Brukse-
la chciałaby, aby poszczegól-
ne podmioty były od siebie 
niezależne. Tymczasem rząd 
francuski, jak i obecny zarząd 
EDF myślą o rozmyciu gra-
nic, by umożliwić przepływ 
ludzi i kapitału. „Nie będę 
ministrem, który rozmontuje 
EDF” – to często powtarzana 
deklaracja Bruno Le Maire’a, 
francuskiego Ministra Go-
spodarki. Także Jean-Bernard 
Lévy, od 2014 roku prezes 
EDF, nie chce „pociąć” swojej 
firmy na kawałki.

Dlaczego projekt restruk-
turyzacji budzi takie za-
strzeżenia Komisji? Chodzi 
między innymi o sprzeciw 
związków zawodowych, któ-
re obawiają się, że reforma 
EDF może być początkiem 
jego demontażu albo pry-
watyzacji. Z drugiej strony, 
Komisja Europejska trzyma 
się kurczowo dogmatu roz-
dzielenia produkcji od dys-
trybucji, w czym dopatruje 
warunek konieczny otwarcia 
rynku energii elektrycznej 
dla konkurencji. Oczywi-
ście nie bez znaczenia jest 
– napędzana przez Niemcy 
– ogólna wrogość UE wobec 
energii jądrowej. W efekcie 
KE uważa, że „możliwy jest 
jedynie rozpad EDF na kilka 
konkurencyjnych podmio-
tów. Bruksela myśli tylko 
przez ten pryzmat i przez 
pryzmat udziału w rynku” – 
zarzucił Jean-Bernard Lévy 
w lutowym wywiadzie dla 
„L’Express”.

Ostrzeżenie  
Bruno Le Maire’a
Już na początku tego roku 
Bruno Le Maire ostrzegał: 
„EDF dojdzie do ściany, jeśli 
nie będziemy w stanie za-
pewnić mu środków na inwe-
stycje” – powiedział podczas 
składania noworocznych 
życzeń. Przyznał, że obecnie 
jego „poziom zadłużenia jest 
nie do utrzymania”. Teraz 

odbyli wspólną podróż do 
Teheranu. Chodziło o skło-
nienie Irańczyków do rezy-
gnacji z bomby atomowej 
i przekonanie ich do zaak-
ceptowania zwiększonej 
kontroli ze strony MAEA 
(Międzynarodowej Agencji 
Energii Atomowej w Wied-
niu). Gdy i USA kilka lat 
później wsparło te wysiłki, 
możliwe stało się zawarcie, 
14 lipca 2015 r. w Wiedniu, 
znanego jako JCPOA, poro-
zumienia nuklearnego po-
między Iranem a sześcioma 
mocarstwami. Trwało ono 
w tej konfiguracji 3 lata, do 
czasu, gdy wypowiedział je 
Donald Trump w maju 2018 
r. Jednak dzięki administra-
cji Bidena, jest szansa na 
podpisanie JCPOA bis.

Siła trzech
Niedawne wydarzenia po-
kazały, że lepiej rozmawiać 
z Kremlem w trójkę niż 
w pojedynkę. Zwłaszcza jeśli 
chce się zwiększyć szanse na 
wycofanie się Rosji z Donba-
su i porzucenie przez Mo-
skwę agresywnej strategii 
cybernetycznej. Rosjanie nie 
mogą sobie pozwolić na zi-
gnorowanie wspólnej presji 
Niemiec, Francji i Wielkiej 
Brytanii. Wizyta niemiec-
kiej kanclerz w Moskwie 20 
sierpnia 2021 r. pokazała, że 
rozmowy jednego tylko pań-
stwa z Władimirem Putinem 
nie przynoszą zadowalają-
cych efektów.

„Pekin jest mistrzem 
w sztuce dzielenia Euro-
pejczyków w celu realizacji 
swoich interesów na Starym 
Kontynencie” – zauważa 
Renaud Girard. Siła trzech 
państw potrzebna jest więc 
też, by poradzić sobie z Chi-
nami. Francja, Wielka Bry-
tania i Niemcy zamierzają 
wspólnie zwrócić się do Xi 
Jinpinga w sprawie swobo-
dy nawigacji na Morzu Połu-
dniowochińskim. Chcą też 
poruszyć kwestię kradzieży 
technologii i niezbędnej 
przejrzystości w dziedzinie 
ochrony zdrowia. 

Oś Paryż-Londyn-Berlin 
powinna również sprawdzić 
się w rozmowach z prezy-
dentem Turcji Recepem 
Tayyipem Erdoğanem, do-
tyczących ograniczenia tu-
reckiego ekspansjonizmu 
w basenie Morza Śródziem-
nego i na Kaukazie. 

„W porozumieniu z ame-
rykańskim sojusznikiem oś 
ta powinna zostać utrzyma-
na. Wielka Brytania, za po-
średnictwem swojego szefa 
sztabu jako pierwsza wska-
zała na absurdalność strate-
gii Joe Bidena w Afganista-
nie” – przypomina Girard.

I radzi, by Bruksela pozo-
stawiła geopolitykę innym, 
a skupiła się na pogłębieniu 
swoich działań w kwestiach 
handlu, podatków i regula-
cji cyfrowych, bo „kto chce 
kontrolować wszystko – 
przegrywa”.

sytuacja wydaje się lepsza – 
zwłaszcza po ostatnim wzro-
ście rynkowych cen energii 
elektrycznej, a także dzięki 
dobrej dostępności parku 
jądrowego i wysokim pozio-
mie produkcji energii wod-
nej. Jednak to jedynie granie 
na zwłokę, bo EDF ma obec-
nie 42 mld euro długu i od 
kilku lat wypłaca dywidendę 
tylko w akcjach.

W wypowiedziach za-
równo prezydenta Francji, 
jak i jego ministrów coraz 
wyraźniej zaznacza się po-
parcie dla energii jądrowej. 
Emmanuel Macron nazwał 
ją szansą dla Francji oraz jej 
polityki klimatycznej. Nie 
wiadomo jednak, czy uda 
mu się podjąć decyzje doty-
czące budowy nowego parku 
EPR jeszcze przed wyborami 
prezydenckimi. Być może 
właśnie ku temu zmierza-
ją negocjacje z KE. Bardziej 
jednak prawdopodobne, że 
energetyka jądrowa znajdzie 
się w planie inwestycyjnym 
„Francja 2030”, który Macron 
chce ogłosić w nowym roku. 
Jeśli tak się stanie, przemysł 
energetyczny może spo-
dziewać się kredytów nie 
tylko wynikających z planu 
naprawczego, ale przede 
wszystkim na rozwijanie ba-
dań nad reaktorami modu-
łowymi, już teraz opracowy-
wanymi przez konkurentów, 
zwłaszcza USA.

Francuskie władze nazywają go „Grand EDF”, chcąc w 
ten sposób zainteresować nim media i opinię publiczną. 
Jednak przylgnęła do niego już pierwotna nazwa: „Pro-
ject Hercules”. Jednak jakbyśmy go nie nazywali, projekt 
reorganizacji Électricité de France (EDF), francuskiego 
przedsiębiorstwa państwowego dostarczającego energię 
elektryczną, nie zostanie zrealizowany podczas obecnej 
kadencji rządu.

O ponownym ustanowieniu i sile osi geopolitycznej Paryż-Londyn-Berlin, pisze Re-
naud Girard w „Le Figaro”

o operacyjną współpracę 
wojskową Londynu z Pary-
żem. A dzięki porozumie-
niom z Lancaster House, 
podpisanym przez Nicolasa 
Sarkozy’ego i Davida Ca-
merona w listopadzie 2010 
r., jest ona kontynuowana 
również w dziedzinie jądro-
wej. „Żadna podrzędna oko-
liczność ekonomiczna nie 
zdoła nigdy zniszczyć unii 
dusz, jaka istnieje między 
Francuzami i Anglikami. 
Francuzi nigdy nie zapo-
mną, że Londyn był stolicą 
Wolnej Francji” – zaznacza 


