
 

Po co tworzy się fake newsy? 
Fake newsy dotyczą bieżących wydarzeń, które wzbudzają duże 
społeczne emocje. Treści takie często mają wywołać panikę i 
poczucie zagrożenia, np. jak w przypadku fałszywych informa-
cji dotyczących przymusowego kwaterunku Ukraińców do 
mieszkań zajmowanych przez obywateli Polski lub rzekomych 

braków na stacjach benzynowych (w wyniku 
czego do dystrybutorów ustawiły się kolejki 
kierowców). Podobną reakcję ludzi, chcących 
wykupić zapas płynu Lugola, spowodował fake 
news o uszkodzeniu elektrowni jądrowej w 
Czarnobylu lub w innej wersji, w Zaporożu. 
Część fake newsów ma na celu zniechęcenie 
Polaków do pomocy uchodźcom z Ukrainy. 
Treści tego typu skupiają się na ulgach dla 
Ukraińców i rzekomej dyskryminacji Polaków, 
którym lekarze mieli np. odmawiać pomocy 
medycznej. Takie teksty przeszkadzają także 
pomagającym, wprowadzają chaos i zamiesza-
nie. Strach ma powodować również informacja 
o rzekomym wzroście przestępczości po przy-
byciu imigrantów, która została już wielokrot-
nie zdementowana przez policję. 
Dezinformacją jest także powielanie oficjalnej 
narracji Kremla o „operacji wojskowej” w 
Ukrainie.  Pojawiają się także fake newsy zu-
pełnie negujące prowadzenie walk na terenie 

Ukrainy lub nawołujące Ukraińców do złożenia 
broni. Mają one na celu przejęcie przez odbiorców fałszywej 
narracji agresora i tym samym – zmianę oceny wydarzeń za 
granicą na zgodną z polityką Rosji oraz budowanie antagoni-
zmów między Polakami i Ukraińca-
mi. 

Po ataku Rosji na Ukrainę znacznie wzrosła liczba fake newsów. W ostatnich tygodniach można 
mówić wręcz o fali dezinformacji, rozlewającej się w Internecie. Jednocześnie w odpowiedzi na 
ten stan rzeczy powstały platformy zajmujące się fact-checkingiem oraz zwalczaniem 
dezinformacji. 

Wprowadzony w Polsce w 2012 r. pod naciskiem samorządu 
aptekarskiego restrykcyjny zakaz reklamy aptek przynosi 
skutki odwrotne od zamierzonych. Teoretycznie zakaz miał 
zapobiegać nadmiernemu i niepotrzebnemu zażywaniu leków 
przez pacjentów. W rzeczywistości działa na szkodę pacjentów, 
bo odcina ich od informacji o korzystnych dla nich działaniach 

i programach, w tym wprowadzanych przez Ministerstwo 
Zdrowia, takich jak testy i szczepienia na covid-19 czy przeglą-
dy lekowe w ramach opieki farmaceutycznej.Zakres informacji 
niezbędnych do przekazania pacjen-
tom w tych przypadkach daleko wy-
kracza poza ramy 

Działająca w Polsce apteka ma prawo komunikować publicznie jedynie swój adres i godziny otwarcia. Podanie 
jakiejkolwiek innej informacji pacjentom grozi karą finansową do 50 tys. zł. Takich ograniczeń nie mają natomiast 
apteki z innych krajów, które reklamują się u nas bez ograniczeń i stale zwiększają wysyłkową sprzedaż leków do 
Polski. Komisja Europejska uważa, że obowiązujący w Polsce zakaz reklamy jest niezgodny z unijnym prawem. 

Zostało mało czasu 

Od miesiąca jesteśmy państwem fronto-
wym. Jeszcze nigdy w historii nie zdarzy-
ło się, że w ciągu zaledwie dwóch tygodni 
gościliśmy urzędującego prezydenta oraz 
wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. 
Bez względu na znaczenie deklaracji, 
które składają ważni politycy amerykań-
scy i europejscy, to my odpowiadamy za 
bezpieczeństwo i rozwój naszej Ojczyzny. 
Te historyczne wizyty świadczą o powa-
dze zagrożenia. Podkreślają także ko-
nieczność zmiany sposobu myślenia na 
temat miejsca Polski w kształtującym się 
nowym porządku geostrategicznym. 
Nadmierna wiara w gwarancje sojuszni-
ków nie powinna przysłonić potrzeby 
modernizacji Wojska Polskiego, redefi-
niowania polskiej racji stanu oraz mode-
lu systemu gospodarczego Państwa. Wy-
buch wojny w Ukrainie ukazał słabość 
zmanierowanych elit zachodnioeuropej-
skich. Już ponad miesiąc nie są one w 
stanie podjąć decyzji o izolacji gospo-
darczej Rosji. Zbrodniczy reżim krem-
lowski morduje cywilów, a europejscy 
dygnitarze zastanawiają się nad tym, czy 
zerwanie umów handlowych z moskiew-
skimi terrorystami może naruszyć zasa-
dy prawa. W tym miejscu warto zadać 
pytanie – ile baryłek ropy dla bogatego 
Europejczyka jest warte życie ukraiń-
skiego dziecka, zamordowanego przez 
rosyjską bombę? O ile stopni jest on w 
stanie obniżyć temperaturę w swoim 
apartamencie, aby odciąć zbrodniarza z 
Kremla od strumienia europejskich pie-
niędzy? Tych, które finansują brudną 
wojnę. Warto przeczytać artykuł o tym, 
jak rosyjskie pieniądze wspierają ekolo-
gów. Być może inaczej spojrzymy na 
problem „czystej energii”, która w na-
szym kręgu kulturowym stała się suroga-
tem religii. Być może walka Ukrainy bę-
dzie przełomem w historii strachu Za-
chodu przed Rosją. Mamy szansę pozba-
wić imperialnych marzeń to prymitywne 
mocarstwo. Jednak nie dokonamy tego, 
gdy nasze pieniądze będą napędzać jego 
militarną machinę przemocy. W obliczu 
rosyjskiego zła i barbarzyństwa, Europie 
potrzeba prawdziwej solidarności, a nie 
ważenia zysków i strat. Jeśli pozwolimy 
Putinowi pokonać Ukrainę, wszyscy Eu-
ropejczycy będą jego zakładnikami. Po-
zostało niewiele czasu.

Czy Pu-
tin prze-
stał bać 
się kogo-
kolwiek?

Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów

Drony 
skutecz-
nie po-
magają 
Ukrainie

25 marca 2022   -   Warszawa – Polska www.nowyswiat24.com.pl Numer 4(16)/2022

www.nowyswiat24.com.pl Strona 01

Fala fake newsów nie słabnie. 
Jak z nimi walczyć? 

Zakaz reklamy polskich aptek wykorzystują apteki zagraniczne

Ciąg dalszy na stronie 3

Wojna w Ukrainie stała się faktem. Choć nic w tej chwili nie wskazuje na to, żeby miała się ona przerodzić w konflikt 
pomiędzy Rosją a NATO, to jednak biorąc pod uwagę niestabilność całej sytuacji, warto rozważać różne ewentualności. 
Rządzący Białorusią reżim Łukaszenki posłusznie działa ramię w ramię z Rosją a licząca 418 km granica z Polską 
stanowiłaby zapewne pierwszą linię frontu. Jak więc wygląda porównanie sił obydwu krajów na podstawie rankingu 
globalfirepower.com?

Dr Janusz Grobicki 
Redaktor Naczelny

Powierzchnia i ludność 
Polska ma zdecydowaną przewagę, jeśli chodzi o potencjał de-
mograficzny. Ludność RP to obecnie 38 185 913 obywateli, gdy 
tymczasem Białorusini liczą zaledwie 9 441 842 osób. Różnice 
pomiędzy zdolnymi do służby wojskowej wynoszą odpowiednio 
15 350 737 do 3 701 202 ludzi. Terytorialnie nasz kraj również 
plasuje się wyżej, choć dysproporcja nie jest już tak znacząca – 
to 312 675 km² przy 207 600 km² Białorusi. 

Gospodarka i surowce 
Według PKB (Produkt Krajowy Brutto) Polska ma aż 10-krotnie 
mocniejszą gospodarkę od Białorusi. 
Wynosi on 655 332 mld dol. w stosunku do 65 754 mld dol. nasze-
go wschodniego sąsiada. Warto też wspomnieć o wydatkach na 
armię. Warszawa przeznacza na ten cel nieporównywalnie wię-
cej, bo aż 14,5 mld dol. rocznie (2,2 proc. PKB) przy 723 120 mln 
dol. (ok. 1 proc. PKB) Mińska. 
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Strona 6 Strona 7

Porównanie potencjału wojskowego Polski i Białorusi

Ciąg dalszy na stronie 2



 

Interesującą formą fake newsów są te rzekomo odkrywające dezinformację – czyli 
przedstawiające prawdziwe zdjęcia z Ukrainy jako fałszywe. Takim fake newsem jest 
np. informacja o znanej fotografii (rzeczywiście przedstawiającą Olenę Kurilo po ata-
ku rakietowym w Czugujewie), która rzekomo miała być zdjęciem zrobionym po wy-
buchu gazu w 2018 roku. 
Dezinformacja dotyka także obcokrajowców – cyklicznie pojawiają się fałszywe wia-
domości o tym, że np. z terytorium Ukrainy do Polski przyjechać mogą wyłącznie 
uchodźcy narodowości ukraińskiej. Tymczasem uchodźcy z objętej wojną Ukrainy 
mogą wjechać do Polski, zgodnie z procedurami, niezależnie od narodowości. 
Fake newsy pojawiają się nie tylko w Internecie. Niekiedy powielają je media główne-
go nurtu, pojawiły się także doniesienia o fałszywych sms-ach, wzywających do mo-
bilizacji. Jeśli pojawią się wątpliwości, warto zweryfikować niepewną informację w 
innych źródłach, np. na oficjalnych stronach urzędów lub w kilku innych mediach. 
Jak walczyć z dezinformacją? 
Już w pierwszych godzinach konfliktu pojawiły się serwisy tropiące dezinformację 
związaną z inwazją na Ukrainę. Jednym z nich jest strona #WłączWeryfikację, stwo-
rzona przez ekspertów z NASK, państwowego instytutu badawczego, nadzorowanego 
przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Wątpliwe informacje i jawne fake newsy 

można zgłaszać mailowo. Na stronie NASK oraz na Twitterze #WłączWeryfikację 
można sprawdzić konta zgłoszone jako źródła fake newsów. Pojawiają się także opisy 
konkretnych przypadków fałszywych informacji oraz ich wyjaśnienie.  
Jeżeli pojawia się materiał wideo, warto sprawdzić, czy miejsce i czas są poprawnie 
opisane. Brak tych informacji, podobnie jak brak źródła, w przypadku fake newsów 
ma utrudnić weryfikację nagrania. Wątpliwości wzbudzić powinien także brak dany-
ch, kto jest bohaterem wideo oraz co poprzedziło i co nastąpiło po scenie ujętej na 
nagraniu. Przedstawienie wyimka pewnej sytuacji pozwala na zastosowanie manipu-
lacji, podobnie jak właściwe kadrowanie – dlatego też nietypowe kadrowanie oraz 
dziwny dźwięk to powody, które mogą podać w wątpliwość autentyczność materiału. 
Istotny jest także opis – fake newsy zyskują popularność dzięki emocjonalnemu 
przekazowi. Fałszywe treści często mają clickbaitowe, chwytliwe nagłówki, apelują 
do emocji oraz stawiają kontrowersyjne tezy. Istotne jest także to, by nie dać się po-
nieść i udostępniać informacje dopiero po weryfikacji. Pewną wskazówką mogą być 
także potknięcia składniowe oraz stylistyczne, wskazujące na to, że tekst mógł być 
automatycznie przetłumaczony z języka obcego. 
Należy sprawdzić również to, czy strona lub profil, który opublikował daną informa-
cję, rzeczywiście należy do tego, za kogo się podaje – podszywanie się pod podmioty 
publiczne jest jedną ze strategii akcji dezinformacyjnej. 
Profile rozpowszechniające fake newsy starają się powołać na argument popularno-
ści. Trzeba jednak pamiętać, że popularność treści nie świadczy o jej prawdziwości. 
Warto także obserwować profile fact-checkingowe, jak wcześniej wspomniana strona 
#WłączWeryfikację, które publikują przykłady najpopularniejszych fake newsów. 
Jak zwalczać fałszywe informacje? Najprostszym sposobem jest konsekwentne zgła-
szanie ich administratorowi medium społecznościowego, na którym się pojawiły. 

Kinga Ludwik
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Porównanie potencjału wojskowego Polski i Białorusi 
- ciąg dalszy ze strony 1

Produkcja surowca strategicznego, jakim jest stal to w przypadku Polski 7,9 miliona 
ton rocznie. Białoruś wytwarza natomiast około 2,5 miliona ton stali (zgodnie z da-
nymi za 2020 rok). Najistotniejszym wyznacznikiem jest produkcja i zużycie ropy 
naftowej, jako podstawowego źródła napędu dla 
sprzętu wojskowego. Polska wytwarza 21 000 
baryłek dziennie, przy konsumpcji wynoszącej 
649600 baryłek/dzień i rezerwach na poziomie 
126 mln baryłek. Białoruś wypada tu nieco lepiej 
z produkcją, zużyciem i rezerwami odpowiednio 
30 tys., 141 tys. i 198 mln baryłek. 
Wojska lądowe 
Polska ma pod bronią 120 tys. żołnierzy w po-
równaniu do 45 tys. Białorusi. Nie posiadamy 
jednak rezerw, w przeciwieństwie do sąsiada, 
który dysponuje 290 tys. rezerwistów. Spowo-
dowane jest to faktem, że na Białorusi służba 
wojskowa jest obowiązkowa, gdy tymczasem 
polskie wojsko jest zawodowe. Mińsk dba także 
o utrzymanie jednostek paramilitarnych w sile 
110 tys. ludzi. Dla RP jest to 32,500 osób. 
Nasze siły pancerne to 863 czołgi przy 601 takich 
jednostek białoruskich. Dysponujemy 4786 
transporterami opancerzonymi, w stosunku 1510 wschodniego sąsiada. Gorzej wy-
pada to w przypadku wojsk artyleryjskich. Polska i Białoruś mają odpowiednio 609 i 
482 sztuki artylerii samobieżnej oraz 197 i 238 wyrzutni rakiet. Nie posiadamy artyle-
rii holowanej, która pozostaje na służbie armii białoruskiej w liczbie 228 sztuk. 
Siły powietrzne 
W ogólnym rozrachunku siły powietrzne Polski posiadając 452 samoloty, dysponują 
ponad dwukrotną przewagą nad Białorusią, która ma 201 maszyn. W rozbiciu na po-
szczególne rodzaje stan liczebny obejmuje 91 myśliwców w porównaniu do 38 biało-
ruskich, 49 samolotów transportowych przy 4, a także 9 jednostek specjalnego prze-
znaczenia (m.in. do walki radioelektronicznej), których Mińsk wcale nie posiada. 
Polska nie ma z kolei na wyposażeniu samolotów szturmowych (liczonych w rankin-

gu łącznie z bombowcami), których w lotnictwie Białorusi służy aż 67. Przewagę za-
znaczamy też w samolotach szkolno-treningowych (96 do 30). W przypadku śmi-
głowców szturmowych również wygląda to korzystniej. Tych pierwszych posiadamy 

207 (przy 62 Białorusi), a tych drugich 30 (przy 21 
białoruskich). 
Czy jesteśmy lepiej uzbrojeni? 
Zarówno pod względem gospodarczym, w tym 
pieniędzy przeznaczanych na obronę, jak i sprzę-
towym Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej 
prezentują się znaczniej lepiej, niż armia białoru-
ska. Znajduje to odzwierciedlenie w rankingu – 
Polska jest obecnie klasyfikowana na 24 pozycji, a 
nasz sąsiad na 52. Wypadamy też lepiej logistycz-
nie pod względem liczby lotnisk, dróg czy infra-
struktury kolejowej. 
Wyposażenie armii Białorusi stanowi sprzęt ra-
dziecki i rosyjski. W odniesieniu do wojsk pan-
cernych są to przede wszystkim różne modyfika-
cje czołgu T-72. Stanowi on również sporą część 
polskiego uzbrojenia, choć krajowe siły zbrojne 
uzupełniają (oparty na tej konstrukcji) czołg 
PT-91 „Twardy” oraz niemiecki Leopard 2. O ile 

użyteczność maszyn obydwu państw jest na polu walki porównywalna, o tyle Polska 
ma odrobinę nowocześniejsze transportery opancerzone, bojowe wozy piechoty 
oraz systemy walki radioelektronicznej. 
Choć siły lotnicze, jakimi dysponuje Mińsk, mają na stanie nowoczesne Su-30 to jest 
ich niewiele w zestawieniu ze słabszymi, ale posiadanymi przez Polskę w znacznie 
większej ilości F-16. 
W takim porównaniu nie należy jednak zapominać o aspekcie politycznym. Jakikol-
wiek konflikt między Polską a Białorusią byłby nie tyle starciem między tymi dwoma 
państwami, ile raczej wojną pomiędzy siłami NATO i Federacji Rosyjskiej. 

Źródło: Globalfirepower.com

Fala fake newsów nie słabnie. 
Jak z nimi walczyć? 
- ciąg dalszy ze strony 1

Jak rozpoznać, że wiadomość jest fake newsem? Jednym z narzędzi 
jest „Zasada 5xZ”: 
1. Zbadaj, czy źródło jest wiarygodne (np. czy autorem jest osoba 

godna zaufania, czy jest to oficjalne strona urzędu, wiarygodne 
medium); 

2. Zweryfikuj prawdziwość i logiczność przedstawionej relacji (czy 
nie występują sprzeczności, jaskrawe błędy dotyczące np. geo-
grafii); 

3. Zbadaj, czy tę samą informację potwierdza inne źródło; 
4. Zweryfikuj, co jest opinią autora, a co faktem; 
5. Zorientuj się, czy autor zgłosił sytuację odpowiednim służbom, 

jeżeli zaszła taka konieczność (np. opisywał przestępstwo, które-
go był świadkiem). 
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Izraelski Minister Spraw Zagranicznych Ja’ir Lapid 
stwierdził w swoim przemówieniu, że atak na Ukra-
inę to poważne naruszenie porządku międzynaro-
dowego. „Pierwsze godziny i dni każdej wojny są 
również ostatnim momentem, kiedy można się jesz-
cze zatrzymać i wrócić do stołu negocjacyjnego oraz 
rozstrzygnąć spór pokojowo, za pośrednictwem me-
diacji ze strony światowych potęg. Izrael doświadczył 
wojen i wiemy, że nie jest to metoda na rozwiązywa-
nie konfliktów” – powiedział. Równocześnie rząd 
Izraela poparł integralność terytorialną oraz suwe-
renność Ukrainy jednocześnie nie wymieniając w 
swoim oświadczeniu Rosji. 
Jednak na reakcję Moskwy nie trzeba było długo cze-
kać. Tamtejsi urzędnicy na posiedzeniu Rady Bezpie-
czeństwa ONZ skrytykowali okupację Wzgórz Golan 
przez Izrael i stwierdzili, że Rosja nie uznaje tam su-
werenności Izraela. 
Ten dyplomatyczny spór może mieć bezpośrednie 
konsekwencje dla Izraela, bowiem to Moskwa umoż-
liwia przeprowadzanie ataków wojskowych przeciw-
ko siłom syryjskim wspieranym przez Iran, blokując 
też tranzyt przez Syrię irańskiej broni, która następ-

nie trafia do libańskich baz 
Hezbollahu. Jak donosił „Bre-
aking Defence”, Izrael odmó-
wił transferu broni swojej 
produkcji z krajów bałtyckich 
na Ukrainę, co miało być 
ukłonem w stronę Kremla. 
W przypadku podpisania po-
rozumienia nuklearnego mię-
dzy USA a Iranem może pojawić się ryzyko zwiększe-
nia łańcucha dostaw zaawansowanych systemów 
uzbrojenia dla Hezbollahu poprzez Syrię, czego oba-
wia się Jerozolima. Już wcześniej Rosja podejmowała 
niewygodne dla Izraela działania m.in. wspólny pa-
trol rosyjskich i syryjskich odrzutowców nad Wzgó-
rzami Golan. Zmusiło to m.in. armię izraelską do 
przeprowadzania części ataków przy użyciu rakiet 
ziemia-ziemia, nie zaś z powietrza, na co zwraca 
uwagę Eldad Shavit, pracownik w izraelskim Instytu-
cie Studiów Bezpieczeństwa Narodowego (INSS). 
„Rosjanie mogą wykorzystać Bliski Wschód jako 
przykład dla USA, co do swoich możliwości operacyj-
nych w innych częściach świata” – stwierdza badacz. 

Niepewność budzi też ewentualna zachęta ze strony 
Moskwy dla Iranu i jego stronników do podejmowa-
nia wrogich akcji przeciwko Stanom Zjednoczonym i 
Izraelowi. 
W obecnym konflikcie Iran zdecydowanie stanął po 
stronie Rosji, twierdząc, że inwazja na Ukrainę była 
podyktowana prowokacjami ze strony NATO. Równo-
cześnie jednak Teheran wzywa do zawieszenia broni. 
Jak poinformował na Twitterze irański minister 
spraw zagranicznych Hossein Amir-Abdollahian „Nie 
postrzegamy uciekania się do wojny, jako rozwiąza-
nia”. 

Źródło: Breaking Defense 
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Zakaz reklamy polskich aptek wykorzystują apteki zagraniczne
- ciąg dalszy ze strony 1

Izrael potępił rosyjską inwazję na Ukrainę, 
ale obawia się konsekwencji w Syrii 

Izraelskie starania, aby utrzymać dyplomatyczny pokój, okazały 
się niewystarczające w obliczu inwazji rosyjskiej na Ukrainę. 
Potępienie agresji przez rząd w Jerozolimie wywołało jednak 
obawy o działania odwetowe ze strony Moskwy przeciwko 
izraelskim operacjom w Syrii. 

25 marca 2022   -   Warszawa – Polska

wyznaczone obecnie przez Prawo farmaceutyczne. Zatem 
pacjent nie dowie się, co oferuje apteka za rogiem, no bo 
skąd? 
Doszło do tego, że część farmaceutów miała wątpliwości jak 
informować, że w ich aptekach prowadzone są testy oraz 
szczepienia, aby nie narazić się na karę. O skali problemu 
świadczy wydanie w ostatnich dniach przez Główny Inspek-
torat Farmaceutyczny specjalnego komunikatu jak należy to 
robić. Zawarto w nim odgórnie zatwierdzone wzory grafik 
do umieszczenia w widocznym miejscu w aptece. Jednocze-
śnie GIF upomniał aptekarzy, że w „oznaczeniu o prowa-
dzonym punkcie szczepień przeciwko grypie i punkcie te-
stowania w kierunku zakażenia SARS-CoV-2, nie mogą zna-
leźć się żadne treści wartościujące ani żadne znaki graficz-
ne, które skłaniałyby do skorzystania z oferty bądź usług 
apteki 
Jak to należy rozumieć? Tak, szczepimy ale nie zachęcamy 
do korzystania z naszej oferty? 
Aptekarze zdążyli już się przyzwyczaić do absurdów zwią-
zanych z zakazem reklamy aptek. Sztandarowym przykła-
dem skutków działania tych regulacji jest uniemożliwienie 
aptekom udziału w rządowym programie Karta Dużej Ro-
dziny, w ramach którego rodziny wielodzietne (3 lub więcej 
dzieci) otrzymują zniżki na zakup szeregu towarów i usług. 
Nadzór farmaceutyczny wymierzał także kary finansowe m.in. za informowanie, że w 
danej aptece są szybko wykonywane leki recepturowe, że personel apteki obsługuje 
pacjentów także w języku angielskim albo że dla osób kupujących leki są miejsca 
parkingowe w okolicy apteki. 
Niedawno w sądzie finał znalazła kuriozalna sprawa, w której inspekcja farmaceu-
tyczna za niedozwoloną reklamę uznała… strzałkę pokazującą kierunek do apteki, 
umieszczoną na banerze obok jej adresu. Postępowanie ciągnęło się niemal 2 lata! 
Jednak największym absurdem jest to, że zakaz reklamy polskich aptek obrócił się 
także przeciwko nim samym. Z roku na rok rośnie wysyłkowa sprzedaż leków do 
Polski, prowadzona przez apteki z innych krajów. Niektóre z nich dostarczają także 
leki na receptę, których sprzedaż w Polsce jest zabroniona. Podmioty zagraniczne 
nie musza się przejmować restrykcjami obowiązującymi na polskim rynku. Zatem 
reklamują się bez żadnych ograniczeń, zachwalają swoja ofertę w sposób niedostęp-
ny dla krajowych podmiotów. 

Najwyraźniej polskiemu ustawodawcy i samorządowi aptekarskiemu w 2012 r. za-
brakło wyobraźni jak może rozwinąć się rynek apteczny w ciągu 10 lat.  Dlatego teraz 
polskie apteki są na z góry straconej pozycji w stosunku do zagranicznej konkuren-
cji. 
Co ciekawe, Komisja Europejska uznała, że obowiązujący w Polsce zakaz reklamy ap-
tek jest niezgodny z unijnym prawem i zobligowała polski rząd do usunięcia uchy-
bień legislacyjnych w tym zakresie. Polskie przepisy nie mają precedensu w krajach 
UE i prowadzą do szeregu negatywnych skutków społecznych. Sytuacja ta godzi w 
podstawowe prawa pacjenta, odbiera mu bowiem możliwość obniżania kosztów za-
kupu leków i korzystania z szeregu usług – uważa Komisja. 
Czy i kiedy wypełnimy te zalecenia? Co musi się stać, żeby anachroniczny przepis 
dostosować do europejskich norm prawnych, żeby farmaceuci mogli normalnie ko-
munikować się z pacjentami? 

Redakcja

Na zdjęciu ostrzeżenie o polu minowym na Wzgórzach Golan, widok od strony Izraela. 



 

Kiedy stało się jasne, że Putin zamierza doko-
nać kolejnego i jeszcze większego militarnego 
wtargnięcia na Ukrainę, Joe Biden i jego ze-

spół ds. bezpieczeństwa narodowego ponownie opo-
wiedzieli się za sankcjami. Mówili, że jeśli Putin do-
kona inwazji na Ukrainę, Rosję spotkają „paraliżują-
ce” lub „druzgocące” kary gospodarcze i finansowe — 
przypomina brytyjski tygodnik „The Spectator”. 
Gdy te groźby nie odstraszyły Putina, spróbowano 
nowej taktyki, publikując informacje wywiadowcze 
na temat prawdopodobnego czasu i charakteru ro-
syjskiej napaści. Zwolennicy administracji uznali to 
za genialne i oryginalne. W rzeczywistości był to ro-
dzaj magicznego myślenia, jak gdyby publiczne po-
danie informacji o tym, kiedy Putin zamierza doko-
nać inwazji, miało zmniejszyć prawdopodobieństwo, 
że to zrobi. 
Stany Zjednoczone nie potrzebują rosyjskiego gazu 
„Ci, którzy boją się wojny, podchodzą do dyplomacji 
w niewłaściwy sposób, tak jakby była ona alternatywą 
dla wojny. To rodzi złudzenie, że dopóki trwają roz-
mowy, wojna jest do uniknięcia. Jeśli jednak nie je-
steś gotowy do użycia siły, negocjacje są jedynie 
odłożeniem w czasie agresji drugiej strony. Zapobie-
gną one wojnie tylko wtedy, gdy pokojowo oddasz to, 
co agresor jest gotów odebrać siłą” — czytamy. 
Decyzję o wojnie z Ukrainą, Putin podjął już jakiś 
czas temu, prawdopodobnie w lipcu, kiedy opubliko-
wał długi esej „O historycznej jedności Rosjan i 
Ukraińców”, w którym przekonywał, że niepodległość 
Ukrainy jest niemożliwą do utrzymania anomalią hi-
storyczną. Wynikało z niego jasno, że rozważa on 
przejęcie władzy w tym kraju. Jeszcze zanim pojawił 
się esej Putina, Rosja rozmieściła około 100 tys. żoł-
nierzy w pobliżu północnej, wschodniej i południo-
wej granicy Ukrainy. W odpowiedzi Stany Zjednoczo-
ne i Unia Europejska dały jasno do zrozumienia, że 
Ukraina jest bardzo daleka od członkostwa w NATO 
lub UE, potwierdzając tym samym, że nikt nie będzie 
walczył po stronie Ukrainy, jeśli Rosja będzie konty-
nuowała swoją planowaną wojnę o podporządkowa-
nie. 
W ciągu ostatnich kilku miesięcy Putin używał dy-
plomacji w klasyczny sposób, starając się osiągnąć 
swoje cele jak najmniejszym kosztem, a jednocześnie 
starannie przygotowując się do inwazji. Zachodni 
przywódcy nie osiągnęli nic poza zgodnym oświad-
czeniem, że w razie inwazji, nałożą sankcje. 
Jednak rosyjska agresja na Ukrainę poza Donbasem 
tworzy zupełnie nową sytuację. Politycy po obu stro-
nach Atlantyku mogą wyrażać wspólne oburzenie, ale 
nie potrwa ono długo, bo ich jedność zostanie nad-
szarpnięta przez zmienioną rzeczywistość i funda-
mentalnie rozbieżne interesy. Stany Zjednoczone nie 
potrzebują rosyjskiego gazu ziemnego. Europa, 
przynajmniej w krótkiej perspektywie, potrzebuje. 
Historia, która inspiruje „cara” Włodzimierza 
„Jeśli wojna jest kontynuacją polityki, to co właściwie 
Putin chce osiągnąć?” — zastanawia się publicysta 
„The Spectator”, odpowiadając od razu: „to pytanie 
od lat wywołuje wiele błędnych odpowiedzi”. 
Powszechne jest twierdzenie, że Putin jest nadgorli-
wy we wskrzeszaniu Związku Radzieckiego. To 
prawda, że w 2005 r. nazwał upadek imperium so-
wieckiego „największą katastrofą geopolityczną stu-
lecia”. Jednak w rzeczywistości rosyjski prezydent 

chce wskrzesić z martwych carskie imperium. Piotr 
Wielki jest jego bohaterem, o wiele bardziej niż Sta-
lin. Wyraził to jasno w 2019 r. w rozmowie z Lionelem 
Barberem, ówczesnym redaktorem „Financial 
Times”. 
„Nad jego biurkiem w gabinecie góruje potężny po-
sąg z brązu przedstawiający cara wizjonera” — za-
uważył Barber i dodał, że Piotr Wielki był ulubionym 
przywódcą Putina. 
„Będzie żył tak długo, jak żywa będzie jego sprawa” — 
oświadczył wówczas rosyjski prezydent. 
O co chodziło Piotrowi? Zasadniczo, o uczynienie z 
Rosji wielkiego mocarstwa europejskiego, zdolnego 
dorównać takim potęgom jak Austria, Wielka Bryta-
nia, Prusy i Francja, zarówno pod względem siły mi-
litarnej, jak i podstaw ekonomicznych i biurokra-
tycznych. Żaden historyk nie zaprzeczy, że udało mu 
się to osiągnąć. W bitwie pod Połtawą (8 lipca 1709 r.) 
car Piotr odniósł najważniejsze zwycięstwo swojego 
panowania, pokonując armię Karola XII Szwedzkiego, 
który w XVII wieku był przywódcą jednego z wielkich 
mocarstw. Połtawa leży około 350 km na wschód od 
Kijowa, niedaleko Ługańska i Doniecka. 
To jest historia, która inspiruje dzisiejszego cara 
Włodzimierza, o wiele bardziej niż mroczne rozdziały 
stalinowskiego terroru, który w świadomości Ukra-
ińców zawsze będzie kojarzony z Hołodomorem, lu-
dobójczym głodem wywołanym przez człowieka, za-
danym Ukrainie w imię kolektywizacji rolnictwa. Jest 
to historia, która przypomina, jak kluczowe znacze-
nie miało zwycięstwo na terytorium dzisiejszej Ukra-
iny dla powstania Rosji jako wielkiego mocarstwa eu-
ropejskiego. Przypomina nam również, że na począt-
ku XVIII wieku o to terytorium toczyły się takie same 
spory, jak obecnie. 
Ultimatum równoznaczne z żądaniem kapitulacji 
Czy Putin jest tylko fantastą, gdy wyobraża sobie, że 
jest spadkobiercą Piotra I? Niekoniecznie. To prawda, 
że gospodarka Rosji jest mniejsza niż gospodarka 
Korei Południowej i stanowi zaledwie jedną piątą go-

spodarki amerykańskiej. Jednak zastosowanie tej 
samej metody do oszacowania wydatków na obronę 
— z uwzględnieniem faktu, że rosyjscy żołnierze i 
sprzęt są znacznie tańsi niż ich zachodni odpowied-
nicy — ujawnia, że Rosja jest, jak napisano w opra-
cowaniu z 2019 r., „czwartą co do wielkości wydatków 
na cele wojskowe na świecie, za Stanami Zjednoczo-
nymi, Chinami i Indiami”. Rosyjski Sztab Generalny 
ma o wiele większe możliwości finansowe niż wiele 
innych, droższych armii — w tym brytyjska i francu-
ska. 
„The Spectator” stawia tezę, że Rosja pod rządami 
Putina ponownie stała się wielkim mocarstwem. 
Właśnie dlatego była w stanie prowadzić i wygrać 
wojny w Gruzji, na Ukrainie i w Syrii. Dlatego też jest 
dziś w stanie dokonać inwazji na Ukrainę na pełną 
skalę. 
Od dawna wiadomo, że Putin dąży do czegoś więcej 
niż niepodległość Donieckiej i Ługańskiej Republiki 
Ludowej, podmiotów, które sam powołał do życia w 
2014 r. Separatyści w tych miastach przez cały czas 
byli stronnikami Kremla. Każdy, kto myślał, że na 
tym kończą się ambicje Putina, miał złudzenia. 
Uznanie ich niepodległości było wstępem do znacz-
nie większej inwazji militarnej, której pierwszy krok 
nastąpił niemal natychmiast, wraz z rozmieszcze-
niem w Donbasie rosyjskich sił regularnych, mający-
ch rzekomo bronić miejscową ludność przed atakami 
ukraińskimi. 
Już teraz Kreml ogłosił, że uznaje niepodległość nie 
tylko części kontrolowanych przez separatystów, ale 
całego obszaru administracyjnego Doniecka i Ługań-
ska, czyli znacznie większej przestrzeni. Rosja ewa-
kuowała swoją ambasadę w Kijowie i postawiła ulti-
matum, które jest równoznaczne z żądaniem kapitu-
lacji: kraj powinien być neutralny i zdemilitaryzowa-
ny, powinien zaakceptować aneksję Krymu i zrezy-
gnować z konstytucyjnych aspiracji do członkostwa 
w NATO. I bez wątpienia zachodni przywódcy nadal 
będą rozpaczliwie od-
mawiać dyplomatyczne 
„zdrowaśki”.
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Putin najeźdźca chce odbu
25 marca 2022   -   Warszawa – Polska

Ciąg dalszy na stronie 5

„Wojna — jak pisał najsłynniejszy pruski teoretyk wojskowości Carl von Clausewitz — to nic innego jak kontynuacja polityki z 
domieszką innych środków”. Pokolenie demokratów — amerykańskich, ale także europejskich, chrześcijańskich i 
socjaldemokratów — starało się ignorować tę prawdę. Oburzeni przemocą wojny, na próżno szukali alternatywy dla jej 
prowadzenia. Gdy w 2014 r. Władimir Putin nakazał aneksję Krymu, Barack Obama odpowiedział sankcjami gospodarczymi. Gdy 
Putin interweniował w syryjskiej wojnie domowej, próbowali pełnych oburzenia przemówień... 

„Wojna to nic innego jak kontynuacja polityki z domieszką innych środków”



 

Były premier Danii, późniejszy Sekretarz Generalny NATO w wywiadzie na te-
mat inwazji Rosji na Ukrainę podziela krytyczny pogląd Prezydenta Ukrainy, 
kierowany pod adresem NATO, wszakże z zastrzeżeniem, że „wszyscy powin-

niśmy uświadomić sobie ryzyko związane z konfrontacją pomiędzy NATO a Rosją”. 
Jednocześnie wskazał na potrzebę większego zaangażowania sojuszniczego w za-
pewnienie dostaw uzbrojenia na Ukrainę. 
„Powinniśmy sobie uświadomić, że Putin nie zatrzyma się na Ukrainie” – dodał Ra-
smussen. Stwierdził, że od czasu ich pierwszego spotkania w roku 2002, poglądy 
Putina ewoluowały – od pozytywnego nastawienia w kwestii współpracy pomiędzy 
Rosją a Zachodem – po narastający krytycyzm w latach 2005 i 2006. W 2008 roku 
nastąpił atak na Gruzję, natomiast w 2014 aneksja Krymu. 
W odniesieniu do eskalacji zbrojnej agresji na Ukrainę, winę za obecny stan rzeczy 
Anders Fogh Rasmussen przypisuje wyłącznie Rosji i Putinowi. Uzasadnienie tej 
opinii jest dwojakiej natury – „Putin wielokroć odrzucił rękę wyciągniętą do dialogu, 
podczas gdy zbyt mało uczyniono, aby wyperswadować mu nielegalną i pozbawiona 
podstaw zbrojną agresję”. 
Na pytanie o możliwość zniesienia sankcji w przypadku zmuszenia Ukrainy do za-
warcia porozumienia, kategorycznie zaprzeczył, uzasadniając to rażącymi narusze-
niami prawa międzynarodowego. Były Sekretarz Generalny NATO powątpiewa także 
w możliwość ponownego przyjęcia Putina do grona światowych przywódców w 
przypadku zakończenia działań zbrojnych. „On jest odizolowany, podobnie jak Rosja 
– międzynarodowy parias pod rządami politycznego gangstera” – tak Rasmussen 
zakończył swoją wypowiedź dla Radia Wolna Europa. 

Maciej Małek 
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dować rosyjskie imperium
25 marca 2022   -   Warszawa – Polska

Wszystko się zmieniło, by pozostać takie samo 
„Znam Ukrainę na tyle dobrze, że jestem pewien, iż 
nie zanosi się na kapitulację. Ukraiński przyjaciel 
powiedział mi, że jego naród będzie walczył z armią 
Putina w taki sam sposób, w jaki afgańscy mudżahe-
dini walczyli z Armią Czerwoną w latach osiemdzie-
siątych. Ostatnie badania opinii publicznej, przepro-
wadzone przez Jałtańską Grupę Strategii Europej-
skiej, świadczą o poparciu społecznym dla członko-
stwa w NATO i UE oraz o niechęci większości zwykły-
ch Ukraińców do poddania się rosyjskiemu batogo-
wi” — pisze publicysta. 
„Z drugiej strony, nie wyobrażam sobie, aby Putin 
zamierzał powtórzyć błędy Breżniewa w Afganistanie 
czy Busha w Iraku (i Afganistanie)” — dodaje autor 
analizy. „Najbardziej prawdopodobną strategią pre-
zydenta Rosji to blitzkrieg mający na celu wyrządze-
nie maksymalnych szkód siłom zbrojnym i innym ak-
tywom wojskowym Ukrainy, a następnie zmiana re-
żimu, w wyniku której Wołodymyr Zełenski zostanie 
zastąpiony kimś w stylu Wiktora Janukowycza, sko-
rumpowanego satrapy obalonego dokładnie osiem lat 
temu w wyniku rewolucji znanej jako Euromajdan”. 
Wydaje się, że celem Putina jest raz na zawsze unice-
stwienie aspiracji Ukrainy, by stała się taka jak Pol-
ska: nie tylko członkiem NATO i UE, ale także dobrze 
prosperującą demokracją zorientowaną na Zachód. 
Może to osiągnąć, zamieniając Ukrainę w „Białoruś 
Południową” — kraj, w którym, podobnie jak w Rosji, 
po 1991 r. wszystko zmieniło się tylko po to, by pozo-
stać zasadniczo takie samo. 
Przywódcy, którzy zapomnieli o Clausewitzu 
W powieści Michaiła Bułhakowa „Biała gwardia” z 
1925 r. — później ocenzurowanej i udramatyzowanej 
(była to ulubiona sztuka Stalina) — ostatnia próba 
niepodległości Ukrainy w następstwie rewolucji bol-
szewickiej kończy się ponuro, gdy siły bolszewickie 
zbliżają się do mroźnego Kijowa. 

„Dlaczego istniał (Petlura, nacjonalistyczny prezy-
dent ukraińskiej republiki)?” — pyta Bułhakow. 
„Nikt nie może odpowiedzieć. 

Czy ktoś odkupi przelaną przez niego krew? 

Nie. Nikt. 

Śnieg by po prostu stopniał, zielona ukraińska trawa 
znów by wyrosła i utkała swój dywan na ziemi… Znów 
pojawiłyby się cudowne wschody słońca. Powietrze nad 
polami mieniłoby się ciepłem i nie pozostałby już żaden 

ślad krwi. Krew jest tania na tych czerwonych polach i 
nikt jej nie odkupi. 

Nikt”. 

„Można powiedzieć, że taka jest historia Ukrainy od 
czasów Piotra Wielkiego. Car Władimir z pewnością 
chce, aby ostatnia próba niepodległości Ukrainy za-
kończyła się w ten sposób. Jeśli mu się to uda, odpo-
wiedzialność spadnie na tych zachodnich przywód-
ców, którzy zapomnieli o Clausewitzu i nie życzyli 
sobie wojny” — podsumowuje „The Spectator”. 

Źródło: The Spectator 

Rasmussen nie jest optymistą
Konfrontacja z Putinem jest nieunikniona – twierdzi Anders Fogh Rasmussen, były Szef NATO w rozmowie z Radiem Wolna 

Europa. Jego zdaniem uczyniono zbyt mało, by odstraszyć Putina – pytanie brzmi zatem: „teraz, czy później?”.

Były Sekretarz Generalny NATO, 2012 r. Fot. Wikimedia Commons 



 

Maciej Wąsik zaapelował, aby 
Polacy nie ulegali propagan-
dzie rosyjskiej. Jak podkreślił, 

takie działania wzmagają się wszędzie 
tam, gdzie pojawia się niepokój.  
„Mam nadzieję, że nie tylko rząd, ale i 
społeczeństwo rozumie, jak wygląda to 
tajne ramię Moskwy, które wszędzie 
tam, gdzie się cokolwiek dzieje, na-
tychmiast jest wyciągane. Wszędzie 
tam, gdzie jest jakikolwiek niepokój, 
tam siły Putina próbują dorzucić do 
ognia, żeby ten ogień był coraz więk-
szy” – ostrzegał minister. Zapewnił 
jednocześnie, że polskie służby są 
przygotowane i reagują na wszelkie 
prowokacje. 
„Mam nadzieję, że jesteśmy na to im-
pregnowani jako Polacy, jako społe-
czeństwo. Jako służby oczywiście doskonale o tym 
wiemy, pilnujemy tego, staramy się reagować na każ-
dą tego typu sytuację gasić w zarodku. Takich sytu-
acji jest sporo w dzisiejszym świecie” – mówił wice-
minister Wąsik. 

Jako przykład podejrzanych działań rosyjskiej agen-
tury podał sytuację związaną z uchodźcami. „Znala-
zło się na terenie Polski wielu uchodźców z Ukrainy. 
Siły sprzyjające Putinowi będą nas zaraz przekony-
wać, że te osoby mają większe przywileje niż Polacy. 
Nie, nie mają w żadnym przypadku większych przy-

wilejów niż Polacy, wręcz mniejsze. 
Ale rzeczywiście udzielamy im pomo-
cy, bo to są uchodźcy wojenni, jeste-
śmy do tego zobowiązani i nasze serca 
podpowiadają, że musimy do zrobić” – 
mówił Wąsik. „Nie dajcie się przeko-
nać do tego, że mają większe prawa 
niż Polacy. To nieprawda” – podkre-
ślił. 
Wiceminister przypomniał, że Ukra-
ińcy, którzy uciekli ze swojego kraju 
do Polski, mają prawo legalnie prze-
bywać u nas przez 18 miesięcy, mają 
prawo leczyć swoje dzieci w przy-
chodniach i posyłać dzieci do szkół na 
takich samych zasadach jak Polacy, 
oraz że mają prawo do niektórych 
świadczeń społecznych, ale nie 
wszystkich. 

„Na pewno zaraz się znajdą głosy czy memy, że mają 
większe prawa. A te memy tworzą ludzie, którzy nie 
sprzyjają Polsce, tworzą ludzie, którzy sądzą, że Putin 
ma osiągnąć przewagę w dzisiejszym świecie. Proszę 
się na to nie nabrać” – zaznaczył wiceminister Wąsik. 

Maciej Małek
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To obsesja człowieka, który uważa, że upadek 
ZSRR był „największą katastrofą geopolityczną 
XX wieku”, a równocześnie przez dwa lata izo-

luje się w schronie z lęku przed COVID-19. Jednak 
jego chęć odzyskania kontroli nad krajem, który uwa-
ża za sztuczny i nielegalny i któremu odmawia prawa 
do istnienia, to także wina Zachodu. Przez wiele lat 
prezydent Rosji robił wszystko, żeby zagwarantować 
sobie bierność zmiękczonej i podzielonej Europy, w 
przeciwieństwie do niego tak niechętnej do rozwią-
zań siłowych. 
Projekt odtworzenia dawnej strefy wpływów Związku 
Radzieckiego, rozpoczęła w 2008 r. wojna w Gruzji 
oraz przeciwdziałanie zbliżeniu się byłych republik 
do NATO i UE. Nigdy nie spotkało się to z wyraźnym 
sprzeciwem krajów zachodnich. Wszystko kończyło 
się na groźbach i mało znaczących sankcjach, które 
ostatecznie nie miały większego wpływu na poczyna-
nia Kremla. Do listy grzechów Europy dochodzi też 
ignorowanie sygnałów zwiastujących kolejny kryzys. 
Gdy podczas szczytu NATO w Bukareszcie w 2008 r. 
państwa sojuszu zgodziły się na przyszły w nim udział 
Gruzji i Ukrainy, Rosja uznała to za zagrożenie swoich 
interesów. Cztery miesiące później doszło do rosyj-
skiej interwencji w Gruzji. Działania, jakie podjęły 
kraje europejskie, za pośrednictwem sprawującego 
rotacyjną prezydencję w UE Nicolasa Sarkozy’ego, za-
kończyły się porozumieniem, które powstrzymało 
dalszą eskalację konfliktu. Nie trwało to jednak długo. 
Kreml uznał niepodległość separatystycznych repu-
blik Osetii Południowej i Abchazji, naruszył zawie-

szenie broni i dokonał siłą rewizji granic, co 
nie spotkało się z poważniejszą reakcją ze 
strony Europy. 
W 2014 r. Moskwa przystąpiła do nowej rozgrywki. 
Aneksja Krymu i destabilizacja Donbasu były zdecy-
dowanym pogwałceniem międzynarodowych praw, 
ale i w tym przypadku Europa zrobiła tylko minimum. 
Niewystarczające sankcje nie przestraszyły rosyjskie-
go niedźwiedzia ani go znacząco nie osłabiły. Oligar-
chowie i politycy zachowali swoje fortuny i inwesty-
cje zagraniczne, a Zachód szybko zaczął na nowo ro-
bić interesy z Rosją – m.in. budowę NordStream2, w 
której uczestniczyli Niemcy. Francuskie rządy były z 
kolei przekonane, że z Putinem można się porozu-
mieć i zachęcić go do przyjęcia wartości europejski-
ch, w których pokój i poszanowanie demokracji oraz 
praw człowieka są najważniejsze. To wszystko spra-
wiło, że kraje zachodnie nie dostrzegły, że Kreml w 
rzeczywistości szykuje się do wojny. 
Nawet teraz, dopóki rosyjskie wojska nie rozpoczęły 
inwazji, sankcje ze strony Europy były ograniczone. 
Bez wpływania na majątki oligarchów, a nawet z od-
mową ze strony Niemiec dostaw broni dla zagrożonej 
Ukrainy. Wydaje się jednak, że nastąpiło otrzeźwienie 
i minął kredyt zaufania dla prezydenta Rosji. Jak pod-
sumował to ambasador Ukrainy w Paryżu Wadym 
Omelczenko: „nie należy wierzyć w żadne oświadcze-
nie Putina”. 
Rosyjskiego autokratę niewątpliwie ośmieliła też po-
stawa USA. Joe Biden odmówił wysłania wojsk na 

Ukrainę w przypadku rosyjskiej inwazji, nawet w celu 
ewakuacji obywateli USA, co Putin odebrał jako za-
chętę do zaatakowania tego kraju. Od kilku lat rosyj-
ski prezydent poruszał się w próżni, jaką pozostawiło 
wycofywanie się Amerykanów z Europy i Bliskiego 
Wschodu po decyzji Trumpa. Zarówno rezygnacja 
Baracka Obamy z obecności amerykańskich sił w Sy-
rii w 2013 r., jak i chaotyczne i źle zaplanowana ewa-
kuacja USA z Afganistanu w Moskwie było postrzega-
ne jako objaw słabości Stanów Zjednoczonych. Dla 
Putina Zachód jest w fazie schyłkowej i nadszedł czas, 
aby zmienić układ sił i narzucić demokracjom nowy, 
autokratyczny model. 
Chiny pod przywództwem Xi Jinpinga dodatkowo 
motywują Putina, który widząc bierność Zachodu, 
zdecydował się na daleko idące kroki. Zdaniem spe-
cjalisty Antona Szechowcowa sprawa jest prosta: 
„Władimir Putin zatrzyma się dopiero wtedy, kiedy 
zostanie zatrzymany. A jego lista marzeń jest długa. 
Obejmuje podporządkowaną Białoruś, której część 
może uda się zaanektować, a być może także kraje 
bałtyckie zamieszkałe przez mniejszości rosyjskie. W 
swoim przemówieniu tuż przed inwazją rosyjski pre-
zydent zagroził również Zachodowi, obiecując »kon-
sekwencje, jakich nigdy nie znaliście« dla wszystkich, 
którzy ośmielą się wtrącić w jego wojnę na Ukrainie”. 

Źródło: Le Figaro

Czy Putin przestał bać się  
kogokolwiek? 

Od momentu inwazji na Ukrainę wszyscy zastanawiają się, dlaczego 
Władimir Putin się na to zdecydował, wybierając równocześnie najbardziej 
radykalny scenariusz. Niektórzy widzą w tym zwykłą głupotę lub oderwanie 
od rzeczywistości starzejącego się autokraty, który przez ten ryzykowny 
krok może stracić swoją dyktatorską władzę. 
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Wiceminister ostrzega przed rosyjską agenturą 
Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik w Polskim Radiu 24 przestrzegł przed rosyjską agenturą 
działającą w Polsce. „Wszędzie tam, gdzie jest jakikolwiek niepokój, tam siły Putina próbują dorzucić do ognia, żeby ten ogień był 
coraz większy” – mówił Wąsik. 



 

Ukraina zaangażowała drony Punisher do 
walki. Od momentu rozpoczęcia inwazji 
brały one udział w około 60 udanych misja-

ch. Wojsko ukraińskie namierza w ten sposób ma-
gazyny paliwa, zapasy amunicji i stanowiska do 
prowadzenia wojny elektronicznej umieszczone 
nawet do 30 mil za linią wroga. 
Drony używane są przez różne jednostki wojska, 
także elitarne siły w operacjach specjalnych. Nie 
wiadomo, jaką ich liczbą armia ukraińska dysponuje 
i gdzie są one rozmieszczone, jest to utajnione. 
One „zmieniają reguły gry” – powiedział Eugene Bu-
latsev, inżynier z ukraińskiej firmy UA-Dynamics w 
rozmowie z „The Times”. „To najtańszy i najłatwiej-
szy sposób na zadanie ciosu z dużej odległości, bez 
narażania życia cywilów” – stwierdził. Wywiadu 
udzielił w drodze do Kijowa, gdzie chce dołączyć do 
walczących. 
Tłumaczył, że Punisher może przenosić nawet 3 kg 
materiałów wybuchowych. Do wykonania misji po-
trzebuje jedynie współrzędnych celu. Czy atak się 
udał, łatwo sprawdzić, gdyż umieszczone na pokła-
dzie kamery rejestrują skutki wybuchu. Głównymi 
celami są zazwyczaj obiekty stacjonarne, takie jak 
magazyny paliwa i amunicji, stacje wojny elektro-
nicznej i antyelektronicznej oraz systemy przeciwlot-
nicze. 
Nie tylko Punishery 
Te bezzałogowe statki powietrzne o rozpiętości sk-
rzydeł 2,3 metra mogą krążyć na wysokości 400 m 
nad ziemią przez wiele godzin. Najpierw jednak jest 
wysyłany mniejszy dron zwiadowczy Spectre. Identy-
fikuje on cel, by Punisher mógł go potem zaatakować. 
Każdy pakiet o wartości 196 tys. dol. zawiera dwa 
drony, stację naziemną i trenażer. 
Jednak to nie wszystkie typy bezzałogowych statków 
używanych przez ukraińskie wojsko. Dysponuje ono 
też 20 tureckimi dronami bojowymi, bardzo cenio-
nymi przez Zachód. Bayraktar TB2 sprawdziły się już 
w kilku ostatnich konfliktach, zwłaszcza w Nagornym 
Karabachu. 
Na Twitterze Wasyla Bodnara, ambasadora Ukrainy w 
Ankarze, można zobaczyć regularnie zamieszczane 

zdjęcia eksplozji przypisywanych dronom, wymie-
rzonych w rosyjskie kolumny i artylerię. 

„Te uderzenia TB2 są w porównaniu z walkami na-
ziemnymi stosunkowo niewielkie, ale ważne dla 
ukraińskiego morale właśnie dlatego, że pokazują, iż 
Rosja nie kontroluje nieba” – powiedział Aaron Stein z 
Foreign Policy Research Institute. 
Rosja powściągliwa w wykorzystaniu siły powietrz-
nej 
„Rosyjska kampania powietrzna wprawiła w zakłopo-
tanie ekspertów, w tym mnie, którzy błędnie zakłada-
li, że Rosja będzie o wiele bardziej aktywna nad Ukra-
iną” – powiedział Stein. 
Niestety, ekspert uważa też, że rosyjskie lotnictwo w 
niedalekiej przyszłości pokona ukraińskie drony. 
Zwłaszcza że, chociaż rzadziej niż przewidywano, do-
chodzi do powietrznych walk między Ukrainą a Rosją. 
W nocy 2 marca w rejonie Kijowa doszło do bitwy 

między parą myśliwców MiG-29 a parą rosyjskich Su-
35. Rosjanie stracili oba swoje odrzutowce, a Ukraińcy 
jeden z myśliwców. „Jak na razie przeciwnik przewa-
ża pod względem liczby i jakości samolotów i broni, 
ale nie umiejętności” – napisano wtedy na stronie 
Generalnego Dyrektoriatu Współpracy Wojskowej Sił 
Zbrojnych Ukrainy. 
Według Bena Wallace’a, ministra obrony Wielkiej Bry-
tanii, rosyjskie postępy zostały zahamowane częścio-
wo dlatego, że Ukraińcy realizują „bardzo sprytny 
plan”. „Widzieliśmy materiały filmowe, których nie 
możemy zweryfikować, ale widzieliśmy, jak Ukraińcy 
używają UAV (bezzałogowych statków powietrznych) 
do atakowania konwojów z benzyną, do atakowania 
linii logistycznych, widzieliśmy, jak wysadzano linie 
kolejowe, wszystkie te rzeczy, o których myśleliśmy, 
gdy chodziło o opór” – powiedział w rozmowie ze Sky 
News. 

Źródło: The Times 

Dwie najważniejsze zasady prawa międzynaro-
dowego to ochrona suwerenności narodów 
przed zbrojną napaścią oraz ochrona ludności 

cywilnej przed plagą wojny. Zezwolenie Rosji na in-
wazję i zdeptanie Ukrainy jest w istocie zezwoleniem 
na łamanie tych zasad u progu Europy. W konse-
kwencji prawo międzynarodowe jawi się dziś jako 
farsa. 
Błędy operacyjne podczas walki z terrorystami 
Nie jest przypadkiem, że chińscy urzędnicy zwięk-
szyli swoje groźby podboju Tajwanu i innych obsza-
rów na Morzu Południowochińskim, a wielu urzędni-
ków irańskich zaczęło wyrażać większą pewność sie-
bie w odniesieniu do swoich hegemonicznych ambi-
cji na Bliskim Wschodzie. Można liczyć na to, że Eu-
ropa będzie najgłośniej potępiać Izrael, kiedy Jerozo-
lima broni się w konflikcie z Palestyńczykami, He-
zbollahem i innymi atakującymi ją sąsiadami. 
Przez wielu z tych krytyków — ze względu na to, że 
Palestyńczycy i inni przeciwnicy wydają się słabsi od 
Izraela — państwo żydowskie nie jest doceniane za 
to, że wykazuje powściągliwość, stara się unikać ofiar 

wśród ludności cywilnej lub nie utrzymuje części 
Strefy Gazy czy Libanu po zakończeniu konfliktu. 
Ci sami krytycy uważają, że mają również rację, kry-
tykując Stany Zjednoczone za „zbrodnie wojenne”, 
które amerykańskie wojsko popełnia w wyniku błę-
dów operacyjnych podczas walki z terrorystami. 
Pekin nie przejmuje się krytyką ONZ czy Zachodu 
Ale jaki jest sens wszystkich tych filozoficznych ar-
gumentów, jeśli silne kraje mogą ignorować najwięk-
sze zbrodnie wojenne, bez żadnego opamiętania? 
Obnaża to sprawy, którymi zajmuje się Międzynaro-
dowy Trybunał Karny. 
Prawo międzynarodowe jest przeznaczone dla przy-
padków, w których silne kraje zachodnie mogą zmu-
sić słabszy kraj do wydania byłego przywódcy za 
okrucieństwa lub gdy były przywódca słabszego kraju 
zostaje obalony przez własny naród i wydany. Ale 
może być również wykorzystywane przez wiele dyk-
tatur, aby z powodu ich geopolitycznej niechęci do 
państwa żydowskiego rzucić się na kraje takie jak 
Izrael. 

Jednak siła Międzynarodowego Trybunału Karnego i 
prawa międzynarodowego kończy się, gdy w grę 
wchodzą silne kraje, takie jak Rosja czy Chiny. Ostat-
nie zimowe igrzyska olimpijskie pokazały, jak mało 
Pekin przejmuje się krytyką ze strony Organizacji 
Narodów Zjednoczonych czy Zachodu i jak szybko 
kraje i organizacje — uważane za liberalne demokra-
cje — są gotowe zrobić szpagat, aby znaleźć sposób 
na pozostanie po stronie Chin. 
Miraż bez prawdziwych zębów 
Ostatecznie nie chodzi o to, że prawo międzynaro-
dowe jest nieistotne; nadal może ono pomóc w walce 
ze złymi, słabszymi krajami oraz w takich dziedzina-
ch jak środowisko, w którym można osiągnąć poro-
zumienia międzynarodowe. 
„Ale w sprawach wojny i pokoju z wielkimi mocar-
stwami, takimi jak Rosja, jest ono mirażem bez 
prawdziwych zębów i może być skuteczne tylko wte-
dy, gdy Zachód jest gotów przelać własną krew, aby 
utrzymać pokój. Na Ukrainie, jak dotąd, tak się nie 
dzieje” — podsumowuje autor analizy. 

Źródło: The Jerusalem Post
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Drony skutecznie pomagają ukraińskiemu wojsku
25  marca 2022   -   Warszawa – Polska

Z pewnością inwazja Rosji na Ukrainę nie unicestwiła prawa międzynarodowego ani jego miejsca w debatach publicznych 
państw zachodnich. Jednak, jeśli od upadku Związku Radzieckiego w 1991 r. i utworzenia Międzynarodowego Trybunału Karnego 
w 2002 r. istniała jakaś narracja, to była ona taka, że demokracja i prawo międzynarodowe rosły w siłę. Teraz wydaje się, że ta 
narracja została stłamszona przez Władimira Putina — pisze dziennik „The Jerusalem Post”. 

Inwazja Rosji na Ukrainę to śmierć prawa międzynarodowego



 

Sytuacja jednak może się zmienić za sprawą in-
wazji Rosji na Ukrainę. Polska graniczy z Ukra-
iną, staje więc przed poważnymi wyzwaniami o 

charakterze dyplomatycznym, gospodarczym i hu-
manitarnym, które wiążą się także z naszym bezpie-
czeństwem. Jest to jednak szansa na poprawę pol-
skiej pozycji dyplomatycznej, a także militarnej – 
jako istotnego dla reszty Europy gracza w tym regio-
nie. Polska ma bowiem krytyczne położenie geogra-
ficzne, stanowi zewnętrzną granicę NATO, a na do-
datek wydaje najwięcej na obronę w tej części konty-
nentu. Dlatego zaczyna odgrywać kluczową rolę w 
relacjach NATO z Moskwą. 
Wychodzi na to, że polski rząd i prezydent mieli ra-
cję, kiedy przez lata próbowali przekonać międzyna-
rodową społeczność, że potrzebna jest wspólna i 
zdecydowana odpowiedź na uprawianą przez Wła-
dimira Putina neoimperialną politykę zmierzającą do 
destabilizacji Europy Wschodniej. To z Warszawy 
płynęły namowy, by sankcje wobec Moskwy nie tylko 
utrzymać, ale i rozszerzyć. 
PiS nie powstrzymywał się przed krytyką Niemiec i 
innych zachodnich mocarstw ze względu na ich ugo-
dowe nastawienie do Rosji, które było efektem naci-
sków ze strony europejskich sojuszników. Chodziło 
między innymi o gazociąg Nord Stream 2 biegnący 
przez dno Bałtyku bezpośrednio z Rosji do Niemiec, 
z pominięciem Polski i Ukrainy. 
Teraz widzimy, że Berlin wreszcie zawiesił zgodę na 
budowę gazociągu – ale zrobił to za późno. Podobnie 

jak za późno postanowił wysłać broń na Ukrainę i 
zwiększyć własne wydatki na obronność. Niemniej 
jest to zmiana polityki w dobrym kierunku, jednak 
komentatorzy zauważają, że do tej zmiany niemiec-
kich działań premier Polski Mateusz Morawiecki 
namawiał już od dawna. 
Polska jest także największym dostawcą sprzętu woj-
skowego dla Ukrainy, nawet gdy Stany Zjednoczone 
odrzuciły naszą ofertę samolotów MIG-29 w ramach 
działań wojennych. Społeczność międzynarodowa 
docenia też postawę polskiego rządu oraz – szcze-
gólnie – polskiego społeczeństwa wobec przeszło mi-
lionowej fali uchodźców, którzy przekroczyli za-
chodnią granicę swojego kraju, uciekając przed ro-
syjską inwazją. 
Przez kryzys na Ukrainie PiS mógł też podreperować 
relacje ze Stanami Zjednoczonymi, które w ostatnim 
czasie nie były najlepsze. Warszawa była bardzo 
przychylnie nastawiona do poprzedniego prezydenta 
USA Donalda Trumpa. Był dla PiS-u czymś w rodzaju 
konserwatywnego sojusznika. Gdy prezydenturę ob-
jął Joe Biden i skierował swoją uwagę na Unię, a sz-
czególnie Niemcy, Polska miała trudności w porozu-
mieniu się z nowym prezydentem z obozu Demokra-
tów. 
Te polsko-amerykańskie relacje zaczęły się popra-
wiać już pod koniec ubiegłego roku, kiedy Andrzej 
Duda zawetował ustawę medialną mogącą zagrażać 
amerykańskim interesom związanym z TVN. Ostat-
nie nieporozumienia w kwestii odrzutowców MIG-29 

mogą nieco nadwątlić te stosunki, 
ale nie zmieni to faktu, że od stycz-
nia Polska znów jest głównym miej-
scem, do którego przybywają ame-
rykańskie wojska rozszerzające siły 
NATO. 
PiS z pewnością liczy na to, że ta 
okazja pozwoli odtworzyć wcześniej 
praktykowane dwutorowe podejście 
do Unii Europejskiej. Polegało ono 
na tym, że z jednej strony PiS ak-
ceptował fakt konieczności poli-
tycznych sporów z unijnym establi-
shmentem, dotyczących przede 
wszystkim praworządności i warto-
ści kulturowych – ponieważ poglądy 
tego rządu stoją w ostrej sprzeczno-
ści z wartościami liberalnych społe-
czeństw tworzących w większości 
Unię. Z drugiej strony PiS chciał, by 
Polska była postrzegana jako pozy-
tywny członek Unii Europejskiej, 
który wiele może do niej wnieść, sz-
czególnie w kategorii więzi gospo-
darczych i praktycznej współpracy 
nad bieżącymi kwestiami politycz-
nymi. Przy tym podejściu decyzja 
UE, aby uzależnić finansowanie ze 
środków unijnych od przestrzegania 
praworządności, wiele skompliko-
wała. Rząd Prawa i Sprawiedliwości 
oraz prezydent Andrzej Duda roz-
poczęli wysiłki, aby naprawić 

współpracę z Brukselą jeszcze zanim rozpoczęła się 
rosyjska inwazja na Ukrainę. Było to, owszem, poło-
wicznie motywowane potrzebą uzyskania dostępu do 
unijnych środków, jednak w intencji Polski wyraźnie 
leżało także utworzenie jednolitego, zdecydowanego 
stanowiska wobec Rosji i narastającej realności mili-
tarnego zagrożenia. Kiedy agresja stała się faktem, 
możemy wskazać na te działania i polski wkład w bu-
dowanie jedności politycznej mimo wcześniejszych 
sporów. 
Spór o praworządność w Polsce bynajmniej nie został 
rozstrzygnięty, ale wobec palących problemów spo-
wodowanych kryzysem na Ukrainie nikt nie ma 
ochoty na nowo go podejmować. 
Europę ogarnął duch współpracy i faktycznej wspól-
noty, pytanie tylko – na jak długo? Polska nadal nie 
dostała środków, które jej przyznano na walkę z pan-
demią, a choć temat przycichł, to 2 marca Komisja 
Europejska opublikowała nowe wytyczne dotyczące 
wdrażania praworządności, jako instrumentu dają-
cego dostęp do unijnych funduszy. 
Możemy więc przyklaskiwać jedności i jednomyślno-
ści, ale pamiętajmy, że za nią nadal podejmowane są 
decyzje oparte o polityczne kalkulacje. I chociaż Pol-
ska świeci teraz przykładem, to nie ma wątpliwości 
co do tego, że gdy tylko sytuacja się uspokoi, dawne 
spory i rywalizacje polityczne między PiS-em a Unią 
powrócą. 

Źródło: The Spectator
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Na scenie międzynarodowej Polska od dawna jest marginalizowana. Za sprawą prawicowego Prawa i 
Sprawiedliwości polski rząd jest ciągle skłócony z unijnymi instytucjami. Widać to zwłaszcza w sprawie reformy 
sądownictwa, która według unijnych komentatorów zagraża istotnemu dla demokracji podziałowi władzy 
konstytucyjnej. W rezultacie Unia Europejska zarzuca Polsce brak praworządności, przez co Komisja Europejska 
zatrzymała wypłatę miliardów euro, które mieliśmy dostać z funduszu na walkę z pandemią. 

25 marca 2022   -   Warszawa – Polska

Kryzys ukraiński pozwala Polsce 
odzyskać pozycję dyplomatyczną

Prezydent RP Andrzej Duda wita Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalę Harris. Źródło: KPRP



 

Jak zwykle w podobnych przypadkach całość pod-
lana szeregiem dobrze brzmiących w uszach nie-
zorientowanych słuchaczy frazesów, obietnic i 
odwołań do argumentów, które co do zasady, 

trudno kwestionować. Tyle tylko, że w tego rodzaju 
przypadkach diabeł tkwi w szczegółach, by nie po-
wiedzieć, że kpi sobie wprost z fundamentów trakta-
towych UE. 
Jak nie wiadomo, o co chodzi… 

Tylko dla polskiego rynku tytoniowych wyrobów in-
nowacyjnych realizacja unijnych zapowiedzi wycofa-
nia części asortymentu oznaczać będzie straty rzędu 
nawet 0,5 miliarda złotych w skali roku. Wedle danych 
publikowanych na łamach dziennika Rzeczpospolita, 
ten segment rynku obsługuje milion konsumentów, 
przy czym szacunki mogą być zaniżone. Szczególnym 
powodzeniem cieszą się smaki owocowe i mentolo-
we, dla których po wycofaniu tradycyjnych papiero-
sów mentolowych nie ma alternatywy. 70 proc. kon-
sumentów nabywa te właśnie smaki. Dokładnie te 
smaki znalazły się tymczasem na celowniku Komisji 
Europejskiej, przy czym niezwykle krótki okres dero-
gacyjny nie daje producentom szansy zaabsorbowa-
nia planowanych zmian w sposób łagodzący ich skut-
ki finansowe, jak również konsumentom na dostoso-
wanie się do zmian.  
Łamanie prawa godzi w fundamenty i wartości, na 
których ufundowano UE 

Decyzja Komisji abstrahując od arbitralnego trybu jej 
wprowadzenia, przekracza traktatowe umocowanie 
do wydawania tzw. aktów delegowanych. Zgodnie 
bowiem z art.290 TFUE „prawodawca może zdecy-
dować o przyznaniu Komisji uprawnień do wydania 
aktów delegowanych” pod rygorem jasnego określe-
nia celu i zakresu mechanizmu przekazania upraw-
nień. Tymczasem dyrektywa tytoniowa nie tylko nie 
daje takich uprawnień, ale nie zawiera delegacji do 
ustalenia nowej kategorii wyrobów tytoniowych. De-
finiuje je i enumeratywnie wymienia art. 2 owej dy-
rektywy. Nie ma tam tytoniu do podgrzewania, co 
ipso facto wyklucza możliwość wprowadzania nowej 
kategorii i obłożenia jej dodatkowo wyłączeniami. 
Odrębna kwestia to wątpliwości natury procedural-
nej, dotyczące np. – jak w skazują eksperci Związku 
Przedsiębiorców i Pracodawców – etykietowania 
kwestionowanych wyrobów. Gdzie prawa konsumen-
ta i jego możliwości wyboru? Pewnie urzędnicy z 
Komisji wiedzą lepiej, co dla nas dobre… Nie jest to 
pierwszy przypadek, kiedy to unijni biurokraci prze-
kraczają granice uprawnień nadanych im z mocy 
traktatów wolą państw członkowskich. 
Sprzeczne deklaracje i decyzje 

Pół biedy, gdyby uznać, że zgodnie ze starym porze-
kadłem cel uświęca środki. Nic bardziej błędnego. 
Wszak opinie ciał unijnych na temat Europejskiego 
Planu Walki z Rakiem zakładają, że to właśnie pod-

grzewacze mają stanowić narzędzie redukcji ryzyka 
zachorowań na raka wśród palaczy tradycyjnych pa-
pierosów, tymczasem Komisja planuje zakazać pro-
dukcji i sprzedaży ich smakowego wariantu?! Jak to 
się ma do deklaracji Parlamentu Europejskiego kwa-
lifikującej tzw. bezdymne inhalatory – w tym pod-
grzewacze tytoniu – jako mniej szkodliwe dla zdrowia 
– ergo, redukujące ryzyko zachorowań na raka płuc, 
krtani, etc. Potwierdziło to niedawne, bo lutowe glo-
sowanie w PE – tymczasem Komisja uparcie żegluje 
pod wiatr. Prawda, że 15 eurodeputowanych głosowa-
ło przeciwko założeniom Europejskiego Planu Walki z 
Rakiem, jednak przewaga głosujących za była miaż-
dżąca – 652 głosy. 
Amerykanie wybrali 
Rządowa Agencja Żywności i Leków (FDA) w USA 
określiła podgrzewacze tytoniu, jako wyroby „o zmo-
dyfikowanym ryzyku”, co w przypadku osób przegry-
wających walkę z nałogiem ma niebagatelne znacze-
nie. Tym samym uznano je „za właściwe dla promo-
wania zdrowia publicznego”. Polityka mniejszego zła 
ma przy tym uzasadnienie w dostępnych statystyka-
ch. 
Co do stanowiska polskiego resortu zdrowia jest ono 
zdystansowane. Na chwilę obecną brak informacji, 
czy zgłoszono zastrzeżenia do projektu w formie pi-
semnej bądź wystąpiono o ustalenie okresu derogacji 
chroniącego polski rynek, do czego jako państwo 
członkowskie mamy uprawnienie. Według prawa 
unijnego, okres derogacyjny dla zakazu sprzedaży 

papierosów mentolowych 
jest określony na cztery lata. 
Wynika to wprost z unijnej 
dyrektywy 2014/40/UE.  
„Szlachetne zdrowie… nikt 
się nie dowie jako smakuje-
sz, aż się zepsujesz” 

Ową zależność opisaną jesz-
cze przez Jana Kochanow-
skiego zdaje się podzielać 
Prezydium Naczelnej Rady 
lekarskiej, które – jak pisali-
śmy wcześniej – jeszcze w 
końcu minionego roku, ape-

lowało do Ministra Zdrowia o wytyczenie „mapy dro-
gowej dla Polski bez papierosów”. Jej elementem mia-
ło być redukowanie obszarów ryzyka generowanych 
przez palenie tradycyjnych papierosów. Komplekso-
we programy antyalkoholowe czy antynarkotykowe 
dowodzą, że można. 
Eksperci nie mają wątpliwości 
Profesor dr hab. Elżbieta Chojna – Duch z Katedry 
Prawa Finansowego Uniwersytetu Warszawskiego, 
była wiceminister finansów, zasiadająca potem w RPP 
nie ma wątpliwości co do tego, że Komisja Europejska 
wdrażając zakaz produkcji i sprzedaży dodatków 
smakowych do podgrzewaczy tytoniu, łamie wynika-
jący z dyrektywy tytoniowej zakres delegacji.  
W Jej opinii wprowadzenie nowej kategorii wyrobu i 
zdefiniowanie w akcie niższego rzędu narusza zasadę 
praworządności, do której jakże chętnie odwołują się 
biurokraci z Brukseli w sporach z państwami człon-
kowskimi, co więcej w odniesieniu do spraw zastrze-
żonych do kompetencji państw członkowskich. Po-
dobnie rzecz się ma w odniesieniu do nakazu 
umieszczenia na określonej kategorii wyrobów 
ostrzeżeń zdrowotnych, co stanowi atrybut polityki 
wewnętrznej, chyba że pełna ścieżka legislacyjna zo-
stanie zrealizowana a odpowiednie zapisy znajda się 
w dyrektywie. W innym przypadku mamy do czynie-
nia z naruszeniem prawa, przekroczeniem kompe-
tencji i wkroczeniem w sferę zastrzeżoną do kompe-
tencji państw członkowskich. W tej ostatniej kwestii 
państwa Grupy Wyszehradzkiej, oprócz Polski, zajęły 
jednoznaczne stanowisko, kierując na piśmie swoje 
zastrzeżenia do aktu delegowanego.  
Spory kompetencyjne nie są niczym nowym w Unii 
Europejskiej. Ich rozstrzyganie należy do kompeten-
cji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co 
zdaniem Elżbiety Chojny – Duch daje asumpt do zło-
żenia (wzorem innych państw) pisemnych zastrzeżeń 
pod adresem Komisji Europejskiej. W przeciwnym 
wypadku może dojść do niebezpiecznego preceden-
su, którego skutki będą daleko poważniejsze, niżby to 
wynikało z sankcjonowania pozbawionego podstaw 
zakazu dystrybucji dodatków smakowych. 

Maciej Małek 

Unijna uzurpacja nie tylko łamie prawo, ale 
godzi w producentów podgrzewaczy tytoniu
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Zakaz dystrybuowania wkładów smakowych do podgrzewaczy tytoniu, którego ogłoszenie jeszcze w tym roku przewiduje KE, 
miałby obowiązywać od początku roku 2023. Tyle nieoficjalnych doniesień z Brukseli. 



 

James Carafano, wiceprezes Kathryn and Shelby 
Cullom Davis Institute for National Security and 
Foreign Policy w Heritage Foundation, powiedział 
w wywiadzie dla „Fox News Digital”, że „Rosjanie 

finansują jedne z najbardziej agresywnych grup eko-
logicznych w Europie, ponieważ używają ich do boj-
kotowania projektów energetycznych, które nie są 
rosyjskie”. 
Już w czerwcu 2014 r., czyli parę miesięcy po zaanek-
towaniu Krymu przez Rosję, europejscy przywódcy 
alarmowali, że kraj ten wykorzystuje grupy ekolo-
giczne do przeprowadzania operacji dezinformacyj-
nych, których celem było powstrzymanie dążeń do 
szczelinowania, co sprzyjało sprzedaży rosyjskiej 
ropy. 
„Guardian” przytoczył wypowiedź Andersa Fogha Ra-
smussena, byłego premiera Danii i sekretarza gene-
ralnego NATO: „Spotkałem się z sojusznikami, którzy 
mogą poświadczyć, że Rosja, w ramach swoich wyra-
finowanych operacji informacyjnych i dezinforma-
cyjnych, aktywnie zaangażowała się w działania tak 
zwanych organizacji pozarządowych – organizacji 
ekologicznych działających przeciwko gazowi łupko-
wemu – w celu utrzymania zależności Europy od im-
portowanego rosyjskiego gazu”. 
Jednak zapytane o sprawę biuro prasowe NATO uzna-
ło uwagi Rasmussena za jego osobiste poglądy. Nie-
mniej jeden z urzędników NATO przyznawał, że Rosja 
wywiera coraz większy nacisk na Europę. „Nie zagłę-
biamy się w szczegóły dyskusji pomiędzy przywód-
cami sojuszników, ale Rosja używa mieszanki twardej 
i miękkiej siły, próbując odtworzyć strefę wpływów, w 
tym poprzez kampanię dezinformacji w wielu kwe-
stiach, w tym energetycznych. Ogólnie rzecz biorąc, 
możliwość wykorzystania przez Rosję dostaw energii 
jako środka nacisku na państwa europejskie jest po-
wodem do niepokoju. Żaden kraj nie powinien wyko-
rzystywać dostaw i warunków cenowych jako narzę-
dzi przymusu” – cytował go „Guardian” w 2014 r. 
Grupy proekologiczne zaprzeczały wtedy bardzo ży-
wiołowo, by miały powiązania z Rosją i działały z 
uwzględnieniem jej interesów. 
„Pomysł, że jesteśmy marionetkami Putina, jest tak 
niedorzeczny, że trzeba się zastanawiać, co palą w 
kwaterze głównej NATO” – brzmiała odpowiedź 
przedstawiciela Greenpeace na pytanie dziennikarza 
„Guardiana”. 
Jednak już do 2016 r. takie państwa europejskie, jak 
Niemcy, Holandia, Francja, Bułgaria czy Szkocja zaka-
zały szczelinowania – niektóre tymczasowo, inne na 
stałe. W konsekwencji przed 2022 r. energetyczna za-
leżność Europy od Rosji znacznie wzrosła. Rosja do-
starczała około 40 proc. gazu ziemnego na tym konty-
nencie. To nie wszystko, 83 proc. ropy naftowej na Li-

twie pochodzi z Rosji, w Polsce to 58 proc., a w Fin-
landii – 80 proc. według danych „The Hill”. 
„Żaden naród nie jest tak naprawdę niezależny, jeśli 
w tak dużym stopniu pozostaje uzależniony energe-
tycznie od obcych państw” – powiedział niedawno w 
wywiadzie dla „Fox News” Michael Shellenberger, au-
tor bestsellerowej książki „Apocalypse Never”. 
Zdaniem Shellenbergera jeszcze 15 lat temu „Europa 
produkowała więcej gazu ziemnego niż Rosja”, ale w 
tym czasie „Rosja zwiększyła produkcję gazu ziemne-
go, a Europa ją zmniejszyła”. 
„Europa zdecydowała się nie szczelinować w dużej 
mierze w odpowiedzi na głosy aktywistów klimatycz-
nych” – wskazał we wspomnianej rozmowie Shellen-
berger. „Teraz sądzimy, że istnieją mocne dowody su-
gerujące, że aktywiści klimatyczni byli wspierani bez-
pośrednio poprzez finansowanie z Rosji”. 
W 2017 r. dwaj posłowie z partii republikańskiej w 
USA – Lamar Smith i Randy Weber wysłali list do Ste-
vena Mnuchina, ówczesnego sekretarza skarbu, w 
którym próbowali go przekonać, że Rosja chce „za-
hamować powszechne przyjęcie szczelinowania w 
Europie i USA”, finansując działania grup ekologicz-
nych. Co znamienne, powołali się nawet na prywatne 
wystąpienie Hillary Clinton, podczas którego była se-
kretarz stanu krytykowała „fałszywe grupy ekologicz-
ne” wzbudzające antyfrackingowe (przeciwnicy sz-
czelinowania hydraulicznego – przyp. red.) nastroje. 
„Byliśmy nawet konfrontowani z fałszywymi grupami 
ekologicznymi. Jestem wielką zwolenniczką ochrony 
środowiska, ale były one finansowane przez Rosjan, 
aby przeciwstawić się wszelkim wysiłkom: »Ten ruro-
ciąg, to szczelinowanie, to cokolwiek, będzie dla was 
problemem«. Wiele pieniędzy wspierających to prze-
słanie pochodziło z Rosji” – miała powiedzieć Clinton 
według fragmentów ujawnionych w 2016 r. przez Wi-
kiLeaks.  

Część członków Komisji Energii i Handlu Izby Repre-
zentantów (House Energy and Commerce Commit-
tee) przygląda się teraz trzem grupom ekologicznym. 
Republikanie z tej komisji, na których czele stoi Cathy 
McMorris Rodgers, chcą, aby League of Conservation 
Voters, Natural Resources Defense Council i Sierra 
Club wyjawiły swoje powiązania z pewną pozarządo-
wą organizacją, której siedziba mieści się w San Fran-
cisco, a która ma być narzędziem wykorzystywanym 
przez prezydenta Rosji Władimira Putina do kontro-
lowania amerykańskiej produkcji energii. 
„W związku z publicznymi doniesieniami o wpływach 
Putina w Europie za pomocą szemranych funduszy 
oraz obawami związanymi z podobnymi działaniami 
w Stanach Zjednoczonych, piszemy dziś, aby zbadać 
wasze powiązania z Sea Change” – rozpoczęli swój list 
do wspomnianych organizacji republikanie. „Wszelkie 
działania prezydenta Putina, rządu rosyjskiego lub 
sojuszników Putina mające na celu podważenie ame-
rykańskiego bezpieczeństwa energetycznego, muszą 
zostać rozpatrzone”. 
League of Conservation Voters, Natural Resources 
Defense Council i Sierra Club zaprzeczyły powiąza-
niom z Rosją. W odpowiedzi dla „Fox News” podno-
szone oskarżenia uznały za „całkowicie fałszywe”, 
„stanowiące część kampanii oszczerstw” i będące ni-
czym ponad nieprawdziwą „teorią spiskową”. 
„Wiedza o tym, czy Władimir Putin, rosyjski rząd lub 
sojusznicy Putina ingerują w dostępność i bezpie-
czeństwo energetyczne Ameryki, jest niezwykle istot-
na dla naszego bezpieczeństwa narodowego. Jeśli Le-
ague of Conservation Voters, Natural Resources De-
fense Council czy Sierra Club nie mają nic do ukrycia, 
to czekamy na dowody, które przedstawią do 25 mar-
ca” – powiedziała liderka republikańskiej komisji ds. 
energii i handlu McMorris Rodgers. 

Źródło: Fox News
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Rosyjskie pieniądze wspierają ekologów?
25 marca 2022   -   Warszawa – Polska

Od lat światowi przywódcy zarzucali 
Rosji sponsorowanie rozmaitych 
europejskich grup proekologicznych, 
których celem było niwelowanie 
niezależności energetycznej 
europejskich państw, a tym samym 
zwiększanie rosyjskich wpływów na 
kontynencie poprzez budowanie 
zależności energetycznej. Teraz kiedy 
państwa na całym świecie odwracają się 
od Rosji ze względu na jej inwazję na 
Ukrainę, amerykańscy przywódcy 
zastanawiają się, jak silne są powiązania 
Rosji ze środowiskiem proekologicznym. 
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Panel odbył się w ramach wielkiego amerykań-
skiego zlotu konserwatystów w Orlando na Flo-
rydzie. Słowo „inwazja” nawiązywało w tym 

przypadku do napływu migrantów na południową 
granicę Stanów Zjednoczonych od początku prezy-
dentury Bidena, a nie do sytuacji, w jakiej znalazła się 
Ukraina. 
Jeśli zaś chodzi o Ukrainę, to pogląd, że tocząca się 
tam wojna odwraca uwagę od prawdziwych zagrożeń, 
nie był jednak podzielany przez wszystkich uczestni-
ków zjazdu. Dotyczył głównie członków „trumpistycz-
nego” skrzydła partii. Zasadniczo strategia Joe Bidena 
dotycząca kwestii ukraińskiej, polegająca na sankcjach 
i dyplomacji, była dotychczas popierana przez kon-
serwatywnych polityków i myślicieli zbliżonych do es-
tablishmentu Partii Republikańskiej. 
Jednak nowe pokolenie urzędników i działaczy pro-
trumpowskich nie popiera żadnych interwencji go-
dzących w jedność okazywaną Putinowi, który wcze-
śniej zyskał sobie wielbicieli wśród populistycznej 
prawicy w USA. Według opublikowanego w styczniu 
sondażu Economist-YouGov 15 proc. wyborców mi-
liardera pozytywnie patrzy na rosyjskiego przywódcę, 
o pięć punktów więcej niż w przypadku wyborców Joe 
Bidena. Z kolei inny sondaż Fox News wykazał, że to 
Demokraci postrzegają lepiej Putina niż Trumpa. 
Tak czy owak, wśród przeciwników sankcji wobec Ro-
sji są zwolennicy Trumpa chcący odebrać Demokra-
tom większość w Kongresie w wyborach śródokreso-
wych, w listopadzie przyszłego roku. Jeden z nich, J. D. 
Vance, kandydat w republikańskich prawyborach do 
Senatu w Ohio powiedział 22 lutego, że Ukraina „od-
wraca uwagę naszych przywódców od prawdziwych 
zagrożeń, takich jak otwarte granice i fentanyl (silny 
opioid), który zabija amerykańskie dzieci”. 
Jedną z najbardziej znanych i wpływowych osób po-
pierających to stanowisko jest Tucker Carlson. Prowa-
dzi on Fox News, najpopularniejszą stację telewizji ka-

blowej. Na antenie zastanawiał się, dlaczego Władimir 
Putin jest tak znienawidzony. „Czy jest on odpowie-
dzialny za przeniesienie wszystkich miejsc pracy dla 
klasy średniej z naszych miast do Rosji?” – zapytał. 
W kierunku izolacjonizmu 
Takie wypowiedzi pokazują, jak popularny staje się 
izolacjonizm w partii zarządzanej przez Donalda 
Trumpa. To Trump przecież tematem swojej kampanii 
w 2016 r. uczynił sprzeciw wobec wojen w Iraku i 
Afganistanie. To on skorzystał na zajęciu Kremla w 
2016 r., podczas swojej kampanii wyborczej. I to on 
nazwał uznanie przez Władimira Putina dwóch proro-
syjskich terytoriów we wschodniej Ukrainie „genialną” 
strategią. 
Popierający Trumpa David Duffy uważa jednak, że 
wielbiciele Putina stanowią zdecydowaną mniejszość 
w Partii Republikańskiej. Sam uważa rosyjskiego 
przywódcę za tyrana, „a Amerykanie nie lubią tyra-
nów” – twierdzi. Nie podoba mu się jednak polityka 
prowadzona przez Joe Bidena. „Obawiam się, że bę-
dziemy zmuszeni wysłać ludzi. Przez dwadzieścia lat 
widzieliśmy, jak nasi żołnierze ginęli w Afganistanie. 
Nie chcemy tego ponownie przeżywać” 
„Nie możemy ignorować tego konfliktu, który spowo-
duje wzrost cen benzyny” – zauważa z kolei inny zwo-
lennik Trumpa, Ariel Kohane. Przypomina, że Amery-
kanie dużo jeżdżą samochodami, więc będzie to miało 
znaczący wpływ na ich codzienne życie. „Trump nie 
pozwoliłby na to” – powiedział Kohane, twierdząc, że 
„Biden jest żałosny. Pokazał swoją słabość, a Putin ją 
wykorzystał”. 
O tym wspomniało też kilka innych osób zabierających 
głos podczas zlotu konserwatystów i z pewnością będą 
to ciągle powtarzać, aż do wyborów śródokresowych 
jesienią przyszłego roku. 

Źródło: Le Croix

Amerykańscy konserwatyści są podzieleni, jeśli chodzi o przykładanie wagi do 
toczącej się na terenie Ukrainie wojny. „Bardziej niepokoją mnie kartele, które 

próbują przeniknąć do naszego kraju, niż spór toczący się tysiące kilometrów stąd, 
w miastach, których nazw nie da się wymówić” – stwierdził 24 lutego Charlie Kirk, 

prawicowy aktywista, podczas panelu zatytułowanego „Inwazja”. 

25 marca 2022   -   Warszawa – Polska

Amerykańska prawica jest podzielona 
w opiniach dotyczących Ukrainy

Pentagon opracowuje strate-
gię w zakresie nowoczesnych 

technologii wojskowych

Dział badań i rozwoju Pentagonu podjął się 
opracowania „Narodowej strategii obronnej 
nauki i technologii”, która będzie obejmować 

14 najważniejszych obszarów tematycznych związa-
nych m.in. z technologią kwantową czy bronią hiper-
soniczną i o energii ukierunkowanej. 
Jak tłumaczy to przedsięwzięcie odpowiedzialna za ba-
dania i inżynierię Heidi Shyu, „Aby skutecznie konku-
rować, musimy wyobrazić sobie nasz potencjał woj-
skowy jako wciąż rozwijający się kolektyw, a nie tylko 
statyczny spis broni w rozwoju i utrzymaniu. Skutecz-
na konkurencja polega na zamianie symetrycznego 
wyścigu zbrojeń na kreatywne zastosowanie nowych 
koncepcji w ramach innowacji naukowych i technolo-
gicznych”. 
Obecna strategia będzie opierać się na Strategii Obro-
ny Narodowej na 2022 r., a jej głównym celem będzie 
wzmocnienie globalnej przewagi armii USA w zakresie 
technologii. 
14 wyszczególnionych technologii podzielono na trzy 
kategorie. Pierwsza obejmuje „technologie w zalążku”, 
takie jak biotechnologia, technologie kwantowe i bez-
przewodowe przyszłej generacji oraz zaawansowane 
materiały. Druga to rozwiązania już dostępne w sekto-
rze komercyjnym. Należą tu m.in. sztuczna inteligen-
cja, zintegrowane systemy sieciowe, mikroelektronika, 
technologia kosmiczna, a także wytwarzanie i magazy-
nowanie energii odnawialnej, zaawansowane oblicze-
nia i oprogramowanie oraz interfejsy człowiek-maszy-
na. Ostatnia kategoria dotyczy obszarów specyficznych 
dla obrony, w tym energii ukierunkowanej, broni hi-
personicznej, zintegrowanego wykrywania oraz cy-
bernetyki. 
Jak wyjaśnia Shyu, Office of the Undersecretary of De-
fense for Research and Engineering (OUSDR&E) bę-
dzie zajmować się rozwojem krytycznych technologii, 
a także szybkim wdrażaniem prototypów oraz prowa-
dzeniem wspólnych eksperymentów w celu ich udo-
skonalania. Wspomina też o reformach w zakresie 
akwizycji, stwierdzając, że jej biuro będzie wspierać 
zmiany w „procesach alokacji zasobów Pentagonu i 
będzie poszukiwać nowych mechanizmów i alterna-
tywnych ścieżek szybkiego wprowadzania technologii 
w życie”. 
Heidi Shyu nie podała wprawdzie szczegółów plano-
wanych zmian, lecz były one dokładnie omawiane 
przez wojskowych i ustawodawców, którzy wspierają 
unikalne metody kontraktowania m.in. uprawnienia 
transakcyjne oraz deklarują potrzebę służb do naby-
wania technologii szybciej niż obecnie. Notatka nie 
zawiera też ram czasowych, w których nowa strategia 
ma zostać wdrożona. 
„Dzięki koncentracji wysiłków i inwestycji w tych 14 
krytycznych obszarach Departament Obrony przy-
spieszy przekazywanie kluczowych zdolności służbom 
wojskowym oraz dowództwu” – czytamy w opracowa-
niu. „W miarę rozwoju technologicznego Departament 
będzie aktualizował swoje priorytety”. 

Źródło: Breaking Defense

Dla części amerykańskich polityków ważniejsze od wojny na Ukrainie są wewnętrzne problemy USA.



 

Premier Janez Jansa powiedział indyjskim me-
diom, że ma nadzieję, iż Tajwan i Słowenia 
otworzą wzajemne przedstawicielstwa. Po-

chwalił również reakcję Tajwanu na pandemię CO-
VID-19 i powiedział, że Tajwan powinien samodziel-
nie określić swoje stosunki z Chinami. Słowenia jest 
dzisiaj jednym z niewielu krajów Unii Europejskiej — 
w tym Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Malty i Rumunii 
— bez tajwańskiej misji. 
Jak daleko Chiny są skłonne się posunąć 
Ze strony chińskiego rządu krytyka przyszła bardzo 
szybko. Uwagi Jansy uznano za „niebezpieczne”. Chi-
ny uważają Tajwan za prowincję i traktują wszelkie 
dyskusje na temat jego spornego statusu polityczne-
go jako tabu. 
Ponadto w ciągu kilku dni po wywiadzie Słoweńsko-
Chińska Rada Biznesu stwierdziła, że chińscy part-
nerzy już „rozwiązują kontrakty i wycofują się z 
uzgodnionych inwestycji” — podaje Słoweńska Agen-
cja Prasowa. 
„Grupy biznesowe w Słowenii obawiają się, że mogą 
podzielić ten sam los co Litwa, która jest teraz objęta 
chińskim embargiem handlowym w odwecie za dą-
żenie do bliższych więzi z Tajwanem” — powiedział w 
rozmowie z portalem Voice of America Sasa Istenic 
Kotar, dyrektor Centrum Badań Tajwanu na Uniwer-
sytecie w Lublanie. 
„Chiński rynek pozostaje ważny dla słoweńskich 
przedsiębiorstw, a słoweński rząd z pewnością zwra-
cał uwagę na chińskie środki odwetowe skierowane 
w stronę Litwy. Musimy jeszcze zobaczyć, jak daleko 
Chiny są skłonne się posunąć w zapobieganiu pań-
stwom członkowskim UE poprawy ich stosunków z 
Tajwanem” — dodał Istenic. 
Litwa opuszcza 16+1 
Unia Europejska utrzymuje „politykę jednych Chin”, 
która uznaje Tajwan za część narodu chińskiego, i 
tradycyjnie ma mniej burzliwe stosunki z Pekinem 
niż Stany Zjednoczone. Jednak w UE narasta nieza-
dowolenie, a — jak wynika z raportu Centrum Stu-
diów Azjatyckich Europy Środkowo-Wschodniej z 
2021 r. — niektóre kraje Europy Środkowo-Wschod-
niej przekonały się, że obietnice chińskich inwestycji 
nie spełniły się w takim stop-
niu, w jakim wcześniej na nie 
liczono. 
Rosnąca siła Chin w regionie 
Azji i Pacyfiku zaniepokoiła 
również UE i NATO. Pande-
mia COVID-19 w połączeniu z 
łamaniem przez Pekin praw 
człowieka w Xinjiang, Hong-
kongu i Tybecie, wywołały 
pytania o przydatność Chin 
jako bliskiego partnera. Zda-
rzenia te stały się dla Tajwa-
nu bodźcem do poprawy sto-
sunków z niektórymi pań-
stwami w Europie, takimi jak 
Republika Czeska, Słowacja, a 
przede wszystkim Litwa. 
Litwa i Tajwan zbliżyły się do siebie w czasie pande-
mii, wymieniając się szczepionkami i medycznym 
sprzętem ochronnym. W kwietniu Litwa opuściła ini-
cjatywę handlową „Współpraca między Chinami a 
krajami Europy Środkowej i Wschodniej”, utworzoną 
w 2012 r. w celu poprawy handlu i inwestycji, znaną 
jako „16+1”. 

Finansowy i polityczny wymiar inwestycji 
Przypomnijmy, że w listopadzie Tajwan otworzył na 
Litwie „przedstawicielstwo Tajwanu”. Rozgniewało to 
Pekin, gdyż zerwało z tradycją używania przez Taj-
wan „bardziej neutralnych politycznie” nazw, takich 
jak „Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej” czy 
„Przedstawicielstwo Tajpej”, które nie sugerowały, że 
jest to niezależny podmiot polityczny. 
Tajwan, świadomy kosztów gospodarczych zacie-
śniania więzi, starał się zrównoważyć presję ekono-
miczną na Litwę, zobowiązując się do zainwestowa-
nia 1,2 mld dolarów w kilku sektorach, w tym w taki-
ch branżach jak półprzewodniki, biotechnologia i la-
sery. 
„Te inwestycje mają kształtować wizerunek Tajwanu 
jako wiarygodnego partnera i realnej demokratycz-
nej alternatywy dla Chin, tak więc istnieje zarówno 
wymiar finansowy, jak i polityczny tych inwestycji” — 

powiedziała Zsuzsa 
Anna Ferenczy, habili-
tantka na Tajwanie i była 
doradczyni polityczna w 
Parlamencie Europej-
skim. 
Nastąpiła pewna utrata 
impetu 
Dostęp do tajwańskiego 
sektora zaawansowany-
ch technologii może być 
również atrakcyjny dla 
innych krajów europej-
skich, w tym Słowenii, 
której przemysł moto-

ryzacyjny i metalurgiczny 
opiera się na robotach przemysłowych. 
Una Aleksandra Bērziņa-Čerenkova, chińska stypen-
dystka i szefowa programu Azja w Łotewskim Insty-
tucie Spraw Międzynarodowych powiedziała, że plan 
Słowenii dotyczący potencjalnego zacieśnienia więzi 
z Tajwanem jest znakiem, że Europa nie straciła za-
interesowania demokracją, pomimo środków nacisku 
ze strony Pekinu. 

„Wydawało się, że nastąpiła pewna utrata impetu, 
gdy działania Litwy nie były naśladowane przez inny-
ch, jeśli chodzi o wycofanie się z grupy 16+1, a na-
stępnie zwrócenie się w stronę Tajwanu” — powie-
działa Bērziņa-Čerenkova. 
Niektóre sektory w Słowenii mogą mieć jednak o 
wiele więcej do stracenia niż Litwa. Według Centrum 
Studiów Azjatyckich Europy Środkowo-Wschodniej w 
2020 r. skumulowane chińskie inwestycje na Litwie 
wyniosły zaledwie 82 mln euro, podczas gdy inwesty-
cje w Słowenii w tym samym okresie wyceniono na 
znacznie więcej, bo 1,5 mld euro. Sprawa nie jest jed-
nak jednoznaczna, ponieważ znaczna część tych in-
westycji wynika z pojedynczego zakupu producenta 
gier wideo. Chiny nie wygrały również przetargów 
publicznych w Słowenii, poza zakupem jednej firmy z 
branży elektroniki domowej. 
Kluczowe znaczenie dla wiarygodności UE 
Voice of America nie ukrywa, że inne kraje w UE 
mogą potrzebować więcej wsparcia, aby przetrwać 
chiński gospodarczy odwet, jeśli zdecydują się 
wzmocnić więzi z Tajwanem. Jak dotąd — w opinii 
Zsuzsy Anny Ferenczy — wsparcie to przybrało formę 
deklaracji poparcia i rezolucji w Parlamencie UE, ale 
według niej potrzeba znacznie więcej. 
„Zestaw narzędzi UE jest ograniczony. UE jest w 
trakcie opracowywania instrumentu przeciwko 
przymusowi, który ma wzmocnić jej odporność. Klu-
czowe będzie zapewnienie, że instrument ten będzie 
działał efektywnie, aby odeprzeć przymus ze strony 
Chin” — powiedziała Ferenczy. 
„W efekcie Unia Europejska skierowała do Światowej 
Organizacji Handlu sprawę przeciwko Chinom, w 
związku z dyskryminującymi praktykami handlowy-
mi tego kraju wobec Litwy” — poinformował nie-
dawno wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej 
Valdis Dombrovskis. 
Zsuzsa Anna Ferenczy uważa, że to, czy Bruksela bę-
dzie wspierać Litwę i wspólnie odpierać takie działa-
nia, ma kluczowe znaczenie dla wiarygodności UE i 
jej ambicji obrony swoich interesów. 

Źródło: The Voice of America 
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Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów

Słowenia na gospodarczym celowniku Chin. 
Wystarczyło, że premier pochwalił Tajwan 
Słoweńska Grupa Handlowa poinformowała, że jej członkowie spotykają się z chińskim atakiem po tym, jak premier Janez Jansa 
publicznie opowiedział o swoich nadziejach na bliższe stosunki z Tajwanem. Jest to kolejny przypadek, gdy Chiny stanowczo 
sprzeciwiają się uznawaniu autonomii Tajwanu — informuje serwis Voice of America. 
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Maleńka Słowenia „zadarła” z Wielkim Smokiem.
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Indie sprzedają pociski naddźwiękowe 
Filipinom. To zmienia reguły gry w ob-
szarze Azji Południowo-Wschodniej

Filipiny od lat nie dokonały tak dużego zakupu obronnego. To istotny rozwój 
strategicznego arsenału tego sojusznika Stanów Zjednoczonych. Pocisk Brah-
Mos jest wszechstronny, ma 290 km zasięgu, może być wystrzeliwany zarówno 

z łodzi podwodnych, myśliwców, jak i okrętów wojennych. Jest przy tym stosunkowo 
niedrogi. 
Oczywiście pociski te nie są tak nowoczesne, jak chińskie baterie rakietowe usta-
wione wzdłuż łańcucha sztucznych wysp na Morzu Południowochińskim. Są też 
dużo słabsze technologicznie od nowej generacji rakiet hipersonicznych. Nie można 
jednak zbagatelizować znaczenia tej umowy dla rozwoju indyjskiego przemysłu – 
oraz indyjskiej polityki. Państwo to już teraz współpracuje z Rosją, Japonią, a także 
mocarstwami zachodnimi nad nowymi technologiami obronnymi. 
Indie nie mają najlepszej historii z państwami Azji Południowo-Wschodniej, jednak 
już pierwszy premier tego kraju Jawaharlal Nehru podkreślał „wspólną narodowość” 
tej części Azji oraz Indii. Wiele lat później poparł także inicjatywę indonezyjskiego 
przywódcy Sukarno zmierzającą do utworzenia globalnego Ruchu Niezaangażowa-
nych, który miał sprzeciwiać się praktykom tak Wschodu, jak i Zachodu. Jednak so-
lidarność w regionie upadła za sprawą Konfrontasi – indonezyjskiej wojny przeciw-
ko młodej Federacji Malezyjskiej. 
Indyjski rząd zraził się do tego regionu jeszcze bardziej, gdy z Malezji wyrzucono 
Singapur. W końcu Nehru odrzucił Azję Południowo-Wschodnią, określając ją mia-
nem proamerykańskich „rządów coca-coli”, które nie miały ani autonomii, ani idei. 
Indie zaczęły więc umacniać swoją pozycję w Azji Południowej, a także zacieśniać 
więzi z ówczesnym Związkiem Radzieckim. Kraje Azji Południowo-Wschodniej, któ-
re faktycznie związane były ze Stanami Zjednoczonymi, utworzyły wtedy Stowarzy-
szenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej, gdzie nie było miejsca dla Indii. 
Gdy zakończyła się zimna wojna, Indie miały kolejną szansę na nawiązanie lepszych 
relacji z Azją Południowo-Wschodnią, ale osaczone przez Pakistan i Chiny, a do tego 
borykające się z wewnętrznymi problemami gospodarczymi, po prostu ją przegapi-
ły. 
Takie dyplomatyczne zamknięcie nieco osłabiło początkowe próby eksportu za-
awansowanej broni na przykład do Wietnamu. Indie nadal są też mocno uzależnione 
od kupowania broni za granicą. Jednak kiedy Chiny zaczęły coraz agresywniej trak-
tować spory terytorialne, nacjonalistyczna administracja premiera Narendry Mo-
diego musiała nieco zmienić politykę kraju. Postawiono na wzmocnienie współpracy 
obronnej, wprowadzono marynarkę wojenną na obszar Indo-Pacyfiku, zwiększono 
eksport broni do państw w Azji Południowo-Wschodniej, które znalazły się w po-
dobnej sytuacji. 
W efekcie w 2018 r. Indie zostały drugim krajem (po Australii), który gościł u siebie 
wszystkich przywódców Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej, w 

tym filipińskiego prezydenta Rodrigo Duterte, który uprawia prochińską politykę. 
Mimo to udało się na specjalnym dwustronnym szczycie w New Delhi rozszerzyć 
więzi handlowe i inwestycyjne, a nawet współpracę obronną, szczególnie w zakresie 
bezpieczeństwa morskiego. 
Przyjęta wtedy deklaracja, zwana później deklaracją delhijską, potwierdziła zaanga-
żowanie obu stron w „utrzymanie i promowanie pokoju, stabilności, bezpieczeń-
stwa morskiego, wolności żeglugi i przelotów w regionie oraz innych zgodnych z 
prawem sposobów korzystania z mórz”. Media indyjskie uznały to wydarzenie za 
punkt zwrotny, dzięki któremu otworzyła się nowa droga prowadząca ku przełomo-
wej umowie z Filipinami na zakup  BrahMos. 
Filipiny realizują właśnie 15-letni program unowocześniania swojej armii, którego 
wartość wynosi wiele miliardów dolarów. Ma to posłużyć stworzeniu przynajmniej 
minimalnej zdolności odstraszania Chin. Manila chce przede wszystkim pozyskać 
broń strategiczną, a także wzmocnić i unowocześnić siły powietrzne oraz marynar-
kę wojenną. 
Wydaje się, że zakup kilku baterii BrahMos to jedynie początek współpracy obronnej 
Filipin z potęgami innymi niż Stany Zjednoczone. BrahMos oparte są częściowo na 
rosyjskiej technologii, a Indie i Rosja pracują już nad projektem BrahMos II – poci-
sków hipersonicznych. Możliwe, że w przyszłości i te pociski zasilą arsenał Filipin. 
Indie wiele zyskają na realizacji tego zamówienia. Może się ono stać furtką do po-
szerzenia eksportu zbrojeniowego na inne państwa tego regionu, szczególnie Wiet-
nam czy Indonezję. Narastająca aktywność Chin na morzu sprawia, że państwa 
Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej gromadzą uzbrojenie. Indie 
chcą rozbudować swój przemysł obronny i do 2025 r. zwiększyć eksport w tej dzie-
dzinie do 5 mld dolarów, z czego większość ma stanowić rynek Azji Południowo-
Wschodniej. 
Ma to duże znaczenie dla Indo-Pacyfiku. Warto przypomnieć też, że Indie są świa-
towym liderem w produkcji szczepionek, dzięki któremu Chinom nie udaje się re-
alizować zamierzonej przez siebie polityki szczepionkowej w obszarze Azji Połu-
dniowo-Wschodniej. 
Indie dysponują niedrogą i dobrze wykwalifikowaną siłą roboczą. Dzięki temu mają 
duży potencjał na rynku względnie niedrogich systemów zbrojeniowych. Mogłyby w 
ten sposób wspomóc dążenia mniejszych państw regionu do wzmocnienia swojej 
pozycji i obronności, zwłaszcza w perspektywie zagrożenia ze strony Chin. Umowa 
na sprzedaż BrahMos wyraźnie pokazała nadejście nowej ery indyjskiej polityki za-
granicznej. 

Źródło: Nikkei Asia 
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Indie i Filipiny w końcu sfinalizowały transakcję pocisków naddźwiękowych BrahMos. Negocjacje trwały przez lata, jednak 
opłacało się czekać – 375 mln dolarów, jakie zasilą przy tej sprzedaży indyjski przemysł obronny, to dla niego bez wątpienia 

kamień milowy. Widać wyraźnie, że kraj ten zmierza do ograniczenia importu broni. 

Fot.Maxoidos, stock.adobe.com 



 

W rzeczywistości to terytorium, dwadzie-
ścia razy większe od Belgii, stało się jej 
częścią dopiero po jego śmierci. By zdo-

być przychylność społeczności międzynarodowej, 
król obiecywał, że ochroni mieszkańców tego afry-
kańskiego państwa przed zapędami arabskich han-
dlarzy niewolników i schrystianizuje. Jednak jego 
cel był zupełnie inny – zrobienie z kraju bogatego w 
surowce mineralne kolonii i wyciśnięcie każdej kro-
pli z jego zasobów ekonomicznych. 
Dziennikarz José Juan Cadenas tak pisał w wydaniu 
ABC z 9 marca 1908 r.: „Monarcha belgijski, z tego, 
co mi powiedziano, to bestia z wszelkimi interesa-
mi, ten król, który jeszcze w XX wieku kontynuuje 
handel ludźmi w Kongo”. 
Ten wpis można nazwać bardzo umiarkowanym, 
znając okropności, jakich dopuścił się Belg wobec 
ludności Konga. 
Zbrodnie na ludności Konga 
Leopold świetnie maskował swoje prawdziwe cele. 
Bardzo za to dbał o wykreowanie swojego wizerun-
ku jako humanitarnego i altruistycznego monarchy 
finansującego organizacje charytatywne zwalczają-
ce niewolnictwo w Afryce Zachodniej i opłacającego 
podróże misjonarzy w tamte rejony. Chciał być po-
strzegany jako ten, który ma zasługi dla „humaniza-
cji” Afryki. 
W wyniku takich wizerunkowych zabiegów zyskał 
powszechne zaufanie. W lutym 1885 r. czternaście 
narodów zebranych w Berlinie, pod przewodnic-
twem Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Stanów 
Zjednoczonych, przekazało mu całe Kongo za po-
średnictwem stowarzyszenia, któremu przewodni-
czył. Leopold w zamian za to zobowiązał się do 
„zniesienia niewolnictwa i schrystianizowania dzi-
kusów”. 
Żadne z mocarstw przyznających Kongo Belgowi nie 
zdawało sobie sprawy z tego, jakim jest on napraw-
dę człowiekiem, a przede wszystkim nie wiedziało, 
jak duże bogactwa skrywa tern afrykański kraj. Naj-
ważniejsze z nich to osiągająca ogromne ceny kość 
słoniowa i coraz popularniejszy kauczuk pozyski-
wany z kongijskich drzew kauczukowych. Aby pozy-
skać ten materiał, potrzebne są ogromne nakłady 
pracy, która na dodatek odbywa się w ciężkich wa-
runkach. Ale i na to Leopold znalazł sposób – opra-
cował system koncesji, który w zasadzie skazywał 
wszystkich Kongijczyków na niewolnictwo. 
Belg zaprowadził prawdziwe rządy terroru. Histo-
ryk Adam Hochschild, na podstawie badań prze-
prowadzonych przez antropologa Jana Vansina, 
oszacował, że życie straciło 10 mln Kongijczyków. 
Bestialskie praktyki były na porządku dziennym: bi-
czowanie, gwałty czy grabienie wiosek. Nawet jeśli 
nie dochodziło do bezpośredniej eksterminacji ca-
łych wiosek, okaleczano ich mieszkańców, czasem 
wszystkich. Sadystyczny Leopold, gdy tworzył swój 
system niewolniczy, nie napotkał najmniejszego 
oporu, bo w Kongo każde plemię żyło w izolacji. 
Trzeba było lat, by Europa i Belgia dostrzegły ludo-
bójstwo dokonane w afrykańskim kraju. Brytyjczycy 
dowiedzieli się o tym z raportu Rogera Casementa 
dla Foreign Office. Ostatecznie jednak zbrodnicze 
działania Leopolda wypłynęły na światło dzienne 
dzięki prywatnym wysiłkom zagranicznych polity-
ków, takich jak brytyjski wicekonsul w Kongo Roger 
Casement czy dziennikarz Edmund Dene Morel, 
były pracownik liverpoolskiej firmy żeglugowej. 

Propaganda wybiela Leopolda 
W czerwcu 1910 r. w wiadomościach ABC praktyki 
niewolnicze, które przetrwały w Ameryce, porów-
nano mimochodem, bez podawania nazwiska Le-
opolda, do „stanu rzeczy analogicznego do tego, 
który panował w najgorszym okresie administracji 
belgijskiej w państwie Kongo”. Bardziej dosadnie 
sprawę potraktował na łamach ABC z 10 listopada 
1919 r. Sinesio Delgado, reagując ironicznie na bel-
gijską inicjatywę, by odbudować w Brukseli znisz-
czony przez Niemców w czasie I wojny światowej 
pomnik poświęcony „męczennikom hiszpańskiej 
inkwizycji”. „Szanowni Państwo: Jeśli znów będzie-
cie nalegać na pomnik, który zniszczyli Niemcy, po-
stawimy jeden na Puerta del Sol, w Madrycie, w 
uczciwej korespondencji. Obmyśliliśmy go ze 
wszystkimi szczegółami i może być piękny, bo nie 
brak nam dobrych rzeźbiarzy. Na szczycie umieści-
my postać czarnoskórego człowieka wijącego się w 
płomieniach; płaskorzeźby będą przedstawiały ofi-
cerów ćwiczących się w strzelaniu z pistoletu do in-
nych czarnoskórych przywiązanych do drzew kau-
czukowych oraz króla pieszczącego tancerkę, a 
wszystko to opatrzone będzie tym krótkim i wyrazi-
stym napisem: »Męczennikom Konga, ofiarom bel-
gijskiego barbarzyństwa«” – napisał. 
Jednak z czasem propaganda zmieniła prawdziwy 
obraz wydarzeń w lukrowany panegiryk – w 1959 r. 

w artykule zatytułowanym „Leopold II, król Belgów” 
na łamach ABC pisano, że człowiek ten „ochronił 
kontynent afrykański, dla którego poniósł tyle ofiar i 
wzniósł go na cywilizacyjną wyżynę, do której zdol-
ny jest tylko Europejczyk”. 
Paradoksalnie nie udało się, przynajmniej w prasie 
hiszpańskiej, oddzielić fatalnych rządów Leopolda 
od rządów ustanowionych później przez Belgię, któ-
rej król przekazał Kongo na skutek nacisków mię-
dzynarodowych. 
Jednak Belgia poważnie potraktowała swoją rolę re-
paracyjną po zbrodniach swojego króla. Gdy przeję-
ła kolonię, z wielkiego kraju bez jednej drogi zmie-
niła go w państwo, które w momencie odzyskania 
niepodległości dysponowało siecią ponad 120 tys. 
km szos, ponad 2 tys. centrów medycznych i ogólną 
produkcją gospodarczą w wysokości miliarda dola-
rów rocznie. „To, co Belgia zrobiła w Kongo, nie ma 
sobie równych w kolonialnych annałach Afryki. To 
kolosalne przedsięwzięcie zostało przeprowadzone 
z paternalistycznym rządem i z poszanowaniem 
ludzkich interesów tubylców” – stwierdziła ABC w 
raporcie opublikowanym w latach 60. Niestety, po 
raz kolejny wiele zasług przypisano zbrodniczemu 
Leopoldowi. 

Źródło: www.abc.es 
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Leopold II, belgijski szalony władca, który dopuszczał się barbarzyństwa i masowych morderstw na tubylczej ludności Konga, 
nie odziedziczył ani nie podbił tego terytorium. Zwykł je jednak określać jako „Petit pays, petit gens” („Mały kraj, mali ludzie”) i 
traktował jak swoje królestwo.
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Sadystyczny król Belgów wymordował 
10 milionów Kongijczyków 

Leopold II, król Belgów 1865-1909. 



To jedyna gra, w której komputer nie pokonał 
człowieka. I chyba nie pokona, ponieważ zwy-
cięstwo w brydżu wymaga podjęcia ryzyka, po-

rzucenia schematów oraz uruchomienia fantazji. Tak 
grają najlepsi. Grali Brytyjczycy w japońskich oboza-
ch jenieckich, grali więźniowie w Alcatraz, grali i gra-
ją dyplomaci, podróżnicy, studenci, uczniowie, mło-
dzież starsza 60+, gra prawie cały świat, bo brydżyści 
są wszędzie. 
Sama gra w brydża to jedna z najbardziej skompliko-
wanych gier karcianych, jednak gdy ktoś przebrnie 
przez naukę zasad, to oddaje jej całe serce. Gra się w 
parze, dzięki temu brydż uczy współpracy i świado-
mości, że więcej można osiągnąć, działając wspólnie 
niż na własny rachunek. W życiu prywatnym i zawo-
dowym często przekłada się to na umiejętność pracy 
w zespole i łatwość w międzyludzkich. 
Brydż był świadkiem niejednej historii miłosnej. Lu-
dzie poznają się, widują na turniejach, przebywają we 
wspólnym gronie, zakochują się. Dzięki tej grze mają 
wspólną pasję oraz wspólnych znajomych – klucz do 
udanego związku. Oczywiście, jak to w życiu bywa, 
nie wszystkie historie kończą się happy endem; jednak 
mimo to na turniejach brydżowych można spotkać 
mnóstwo małżeństw z wieloletnim stażem. Krąży 
anegdota, że ojciec brydża Ely Culbertson poznał 
przyszłą panią Culbertson przy zielonym stoliku i po-
czątkowo odnosił się do niej z wielką niechęcią, a do-
piero jej mistrzowska rozgrywka sprawiła, że stracił 
dla niej głowę. 
Abstrahując od sfery uczuciowej, brydż niepodważal-
nie uczy myślenia – zarówno analitycznego, jak i 
strategicznego. Chodzi o przysłowiowe łączenie kro-
pek, czyli analizę wszystkich informacji, które do tej 
pory otrzymaliśmy, a na-
stępnie wyciągnięcie z nich 
wniosków. W każdej partii 
brydżowej wcielamy się w 
rolę Sherlocka, który za 
pomocą dedukcji odkrywa 
to, co inni chcą przed nim 
ukryć. 
Brydż również uczy niesza-
blonowego myślenia. Wy-
maga od gracza decydowa-
nia na podstawie niekom-
pletnego zasobu informacji. 
W każdym rozdaniu za-
wodnik opracowuje plan, 
który da mu największą 
szansę na sukces, jednak 
czasami życie pisze inne 
scenariusze.  Nie jest to 
pora na załamanie i wywie-
szenie białej flagi. Brydży-
sta szybko reaguje i zmie-
nia strategię, co pomimo przeszkód pozwala odnieść 
sukces. Jest to podejście nie tylko niezbędne przy sto-
liku brydżowym, ale również przydatne w życiu każ-
dego człowieka. 
Ze względu na te cenne umiejętności brydżystów, gra 
jest ceniona na Wall Street. Bill Gates umieścił brydża 
na liście swoich 10 reguł, które pomogły mu odnieść 

sukces. Uważa, że brydż jest królem wszystkich gier 
karcianych. 
“Bridge helps you think. It’s a game you can play your 
entire life and keep getting better and better.” – Bill Ga-
tes 
Innym przykładem brydżysty, który odniósł ogromny 
sukces na giełdzie, jest Warren Buffet. Mówi, że nie 
miałby nic przeciwko trafieniu do celi więziennej, je-
śli miałby trzech współwięźniów, chętnych do gry w 
brydża 24 godziny na dobę. Brydż to coś więcej niż 
tylko gra. To pasja, która łączy ludzi sukcesu. 
A tych również w Polsce nie brakuje, ponieważ Polska 
jest brydżową potęgą. W żadnej dyscyplinie sportu 
nie mamy porównywalnych osiągnięć. Jesteśmy aktu-
alnymi mistrzami świata Bermuda Bowl – najbardziej 
prestiżowych zawodów brydżowych; mamy mistrzów 
Europy i świata we wszystkich kategoriach – od mło-
dzieżowych, przez kategorie kobiet i open, aż po se-
niorów. Nasi zawodnicy ponad 200 razy zdobywali 

tytuły Mistrzów Świata i Mistrzów Europy. 
Ogromnie żałuję, że brydż nie jest tutaj tak rozpo-
wszechniony, jak w Stanach Zjednoczonych. Jest to 
pasja dla wszystkich od najmłodszych do najstarszy-
ch – pasja, która mogłaby być przekazywana z poko-
lenia na pokolenie. Bo brydż nie zna granic: mogą 
grać dzieci (7- latkowie z niecierpliwością czekający 

na kolejne rozdania), ale też dorośli (najstarsza polska 
aktywna brydżystka miała 103 lata), a w dodatku 
mogą grać razem, gdyż bariera wieku zanika. Widać 
pary rodzice-dzieci, ale także dziadkowie-dzieci-
wnukowie. 
Taki most – „bridge” – międzypokoleniowy 
Dla początkujących i chętnych do nauki gry Polski 
Związek Brydża Sportowego prowadzi programy 
„Dzieci” i „Brydż 60+”, rozpowszechniające brydża w 
Polsce. W naszym kraju jest ponad 300 klubów „Bry-
dż60+”. Są to zajęcia adresowane do seniorów po-
czątkujących, zaawansowanych i takich, którzy po 
latach przerwy chcą wrócić do gry niegdyś znanej i 
lubianej, rozwijającej i zbliżającej ludzi. Polska pro-
wadzi międzynarodowy program brydżowy dotyczący 
zapobiegania Alzheimerowi. Wyniki są świetne: gra-
nie w brydża spowalnia rozwój choroby w większym 
stopniu niż środki farmakologiczne, a połączenie 
jednego i drugiego to dopiero sukces – i nadzieja dla 

chorych i ich rodzin. 
Sama zaczęłam grać w bry-
dża zupełnie przypadkiem. 
Chciałam pójść na kółko 
matematyczne, ale pomyli-
łam sale i trafiłam na kółko 
brydżowe. Nie była to miło-
ść od pierwszego wejrze-
nia, ale z pewnością jest 
miłością na całe życie. Bry-
dż pociągnął za sobą lawinę 
pozytywnych zdarzeń, czyli 
spotkania, wyjazdy, roz-
mowy, nowe przyjaźnie, 
nową wiedzę i umiejętno-
ści, stał się nową pasją, a 
przede wszystkim dał mi 
nowe spojrzenie na świat. 
Po mnie nauczyła się grać 
moja mama, która (choć 
początkowo sceptyczna) 
teraz bardzo mnie wspiera 
jako zawodniczkę. Co wię-

cej, obecnie ona również brydża uwielbia! 
Z całego serca namawiam wszystkich do poznania tej 
pięknej gry. Łączy ona ludzi, uczy nieszablonowego 
myślenia i współpracy. Spróbujecie? 

Joanna Zalewska
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Einstein kiedyś powiedział „Wyobraźnia 
jest ważniejsza od wiedzy. Wiedza jest 
ograniczona, a wyobraźnia otacza cały 
świat”. Ten cytat idealnie obrazuje grę w 
brydża. Nie wystarczy wiedza i znajomość 
treści wszystkich książek brydżowych 
świata, aby być dobrym graczem. 
Niezbędna jest wyobraźnia i intuicja. 
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Brydż – więcej niż tylko gra

Na zdjęciu złoci medaliści Bermuda Bowl z 2019 roku (od lewej- Bartosz Chmurski, Michał Nowosadzki, Jacek Kalita, Piotr 
Tuczyński, Grzegorz Narkiewicz i Krzysztof Buras). Fot. Joanna Zalewska.
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