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Oddaję w Państwa ręce kolejne podsumowanie  
mojej pracy w Parlamencie Europejskim.  
Od poprzedniego wydania upłynął zaledwie rok, 

ale w globalnej polityce zmieniło się w tym czasie prawie 
wszystko. Minął czas względnego spokoju, dobrobytu 
i przewidywalnych decyzji. Żyjemy w epoce kumulacji 
kryzysów, począwszy od skutków pandemii, poprzez 
zerwane łańcuchy dostaw i rozregulowany rynek energii,  
a na okrutnej i barbarzyńskiej wojnie kończąc. 

W pierwszej części podsumowania zapraszam do 
lektury artykułów, które zamieściłam na swojej stronie 
internetowej. Za pośrednictwem newslettera trafiły one 
także do mediów i zostały opublikowane przez gazety 
oraz portale. Wybrałam publikacje, które najlepiej oddają 
ducha obecnych, trudnych i niespokojnych czasów. 

W kolejnej części skupiam się na mojej aktywności 
w Parlamencie Europejskim i w Polsce. Podsumowanie 
zamyka sprawozdanie z pięciu edycji Konferencji Śląski 
Ład, której jestem pomysłodawcą i organizatorem. 

Zapraszam Państwa do śledzenie mojej strony:  
www.izabelakloc.pl i zachęcam do subskrypcji 
newslettera.

Świadomi konieczności przeprowadzenia reform w Unii Europejskiej w oparciu  
o eurorealizm, otwartość, poczucie odpowiedzialności i zasady demokracji, jednocze-
śnie szanując suwerenność narodową naszych krajów oraz koncentrując się na ożywie-

niu gospodarki, wzroście i konkurencyjności, my, członkowie Grupy Europejskich Konser-
watystów i Reformatorów podzielamy następujące zasady:

1. Wolna przedsiębiorczość, wolny i uczciwy handel oraz konkurencja, minimum regula-
cji, niższe podatki i mniejszy udział rządu jako czynniki najlepiej zapewniające wolność 
osobistą i dobrobyt w wymiarze jednostkowym oraz narodowym.

2. Wolność jednostek, większa odpowiedzialność osobista i większe poszanowanie zobo-
wiązań wobec demokratycznych wartości.

3. Trwałe dostawy czystej energii z naciskiem na bezpieczeństwo energetyczne.
4. Znaczenie rodziny jako fundamentu społeczeństwa.
5. Integralność i suwerenność państwa narodowego, sprzeciw wobec unijnego federalizmu 

i przywrócenie poszanowania zasad prawdziwej subsydiarności.
6. Nadrzędność transatlantyckich więzi bezpieczeństwa w dynamicznym i skutecznym 

NATO oraz poparcie dla młodych demokracji w Europie.
7. Skuteczna kontrola imigracji i położenie kresu nadużywania procedur azylowych.
8. Wydajne i nowoczesne usługi publiczne oraz wrażliwość na potrzeby wspólnot miej-

skich i wiejskich.
9. Położenie kresu marnotrawstwu i nadmiernej biurokracji oraz zobowiązanie się do 

większej przejrzystości i uczciwości w instytucjach UE oraz w dysponowaniu fundu-
szami unijnymi.

10. Poszanowanie i równe traktowanie wszystkich krajów UE, nowych i starych, dużych  
i małych.

Zasady działania grupy  
Europejskich Konserwatystów i Reformatorów 
w Parlamencie Europejskim.

Deklaracja praska
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Unijne instytucje 
nie liczą się z wrażliwością 
chrześcijan

Zorganizowałam akcję zbierania 
podpisów pod żądaniem usunięcia 
z wystawy w Domu Historii 
Europejskiej plakatu z wizerunkiem 
Matki Boskiej Częstochowskiej  
w tęczowej aureoli. 

Parlament Europejski nie jest miej-
scem gdzie katolicy mogą czuć się 
komfortowo. Rzecz jasna, na papie-

rze mamy oficjalne zapewnienia o wolności 
i prawach. Z drugie strony widzimy jednak 
realny proces konsekwentnego zawłaszcza-
nia instytucji unijnych przez wyznawców 
ideologii sprzecznych z chrześcijańskim sys-
temem wartości. Chodzi przede wszystkim  
o skrajny feminizm, ideologię gender i źle 
pojętą ekologię, która gotowa jest poświęcić 
dobro człowieka w imię walki z klimatem.

NIESTETY TE PRĄDY IDEOWE 
ZOSTAŁY UZNANE W BRUKSELI ZA 
JEDYNIE SŁUSZNE I SĄ OFICJALNIE 
PROMOWANE.

Wystarczy otworzyć intranet, czyli we-
wnętrzne strony unijnych instytucji, by prze-
konać się, że nie są one neutralne światopo-
glądowo lecz aktywnie promują współczesną 
rewolucję kulturową. Zwłaszcza czerwiec 
2022 rok obfitował w akcje wpisujące się  
w aktywność lobby LGBTI+. Najdalej poszedł 
Dom Historii Europejskiej, który na jednej  
z wystaw umieścił plakat z wizerunkiem Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej w tęczowej aure-
oli. Zainicjowałam zbiórkę podpisów pod 
prośbą o usunięcie tego niestosownego pla-
katu. List podpisany przez ponad trzydziestu 
posłów z różnych krajów do dziś pozostał 
bez odpowiedzi. O czymś to świadczy. Ad-
ministracja unijnych instytucji nie liczy się  
z wrażliwością chrześcijan, a głośne przyzna-

W MEDIACH LIPIEC 2022
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wanie się do konserwatywnych wartości nie 
sprzyja awansom zawodowym w tych struk-
turach.

POSŁOWIE UTOŻSAMIAJĄCY  
SIĘ Z WARTOŚCIAMI  
CHRZEŚCIJAŃSKIMI PRÓBUJĄ 
PRZECIWDZIAŁAĆ TYM TENDENCJOM,  
ALE SĄ W MNIEJSZOŚCI.

W Parlamencie Europejskim dominują 
przedstawiciele kultury, którą można nazwać 
post-chrześcijańską, oderwaną od prawdy  
o transcendentności człowieka i daleką od 
europejskiej, chrześcijańskiej tradycji. Rolą 
chrześcijańskich europosłów jest przypomi-
nanie, że nie wszyscy myślą tak samo. Re-
prezentujemy obywateli, którzy nie godzą się 
na rewolucje obyczajowe i na inżynierię spo-
łeczną promowaną przez europejską lewicę. 
Nasz opór burzy komfort polityków główne-
go nurtu, którzy głęboko wierzą, że cała Unia 
Europejska stoi na straży ich postulatów.

NIEKTÓRZY POSŁOWIE 
FUNKCJONUJĄCY W SWOICH 
FEMINISTYCZNO-EKOLOGICZNYCH 
BAŃKACH DOZNAJĄ SZOKU, GDY 
NAGLE KTOŚ IM MÓWI, ŻE NP. PRAWO 
DO ABORCJI NIE JEST FUNDAMENTEM 
DEMOKRACJI.

Spotkało to niedawno europoseł Samirę 
Rafaelę z Holandii. Wspólnie z koleżankami 

z grupy Renew wystosowała list do przewod-
niczącej Parlamentu Europejskiego z żąda-
niem natychmiastowego cofnięcia parlamen-
tarnej akredytacji dla przedstawicieli lobby 
pro-life. Wysłała przy tym do wszystkich po-
słów dość agresywny apel stwierdzając, że 
dla obrońców życia nie powinno być miej-
sca w Parlamencie Europejskim, a wolność 
słowa nie powinna dotyczyć ich „destrukcyj-
nych i toksycznych” idei. Zdecydowanie za-
reagowałam na tego e-maila. Zaprotestowa-
ło także wielu podobnie myślących posłów, 
m.in. z Hiszpanii, Włoch, Chorwacji. Jej ini-
cjatywa nagle okazała się wizerunkową po-
rażką dzięki temu, że część posłów stanęło  
w obronie pluralizmu i wolności słowa,  
a więc tak naprawdę w obronie demokracji. 
Takie działania mają sens.

POLITYCY GŁÓWNEGO NURTU SĄ  
W STANIE PRZEGŁOSOWAĆ 
NAJWIĘKSZE BZDURY, JAK  
NP. UCHWAŁĘ STWIERDZAJĄCĄ, 
ŻE MĘŻCZYŹNI MOGĄ ZACHODZIĆ 
W CIĄŻĘ, ALE NIE ZAWŁASZCZĄ 
SOBIE CAŁEGO PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO JAKO INSTYTUCJI.

W ostatnim czasie „postępowa” więk-
szość w Parlamencie Europejskim z obse-
syjną wręcz intensywnością zajmuje się pro-
mocją tzw. praw reprodukcyjnych. Jesteśmy 
świadkami prawdziwej fiksacji części posłów 
na punkcie swobodnego dostępu do aborcji 

na życzenie i to nie tylko w Unii Europejskiej, 
ale także w skali globalnej. W dokumentach 
przyjętych przez Parlament Europejskiego 
prawo do aborcji urasta do rangi fundamen-
tu demokracji. Prawa reprodukcyjne i seksu-
alne uznawane są za filary równości kobiet  
i mężczyzn, demokracji i eliminacji przemo-
cy uwarunkowanej płcią. Używa się przy tym 
swoistej nowomowy.

DOSKONALE WIEMY, ŻE GDY MÓWI SIĘ 
TAM O ZDROWIU REPRODUKCYJNYM 
TO CHODZI GŁÓWNIE O ABORCJĘ.

W swojej obsesji Parlament Europej-
ski jest gotowy pouczać państwa nienależą-
ce do unijnej wspólnoty. Ostatnio lewica wy-
lewa swoje frustracje na Stany Zjednoczone 
po historycznym i przełomowym wyroku 
Sądu Najwyższego, stwierdzającym, że ame-
rykańska konstytucja nie gwarantuje prawa 
do aborcji. Środowiska feministyczne ogar-
nęła nerwowość i panika przed globalnymi 
konsekwencjami tego wyroku. Nagle prze-
stała być dla nich ważna praworządność 
i poszanowanie wyłącznych kompetencji 
państw. Najważniejsza stała się aborcja, na-
leżąca - jak nam się wmawia - do podstawo-
wych praw człowieka.

TEN WYROK POKAZUJE, ŻE OPÓR 
WOBEC NOWEGO ATEIZMU I 
REWOLUCJI OBYCZAJOWEJ MA SENS  
I NIE WSZYSTKO JEST STRACONE.

W Parlamencie Europejskim staramy się 
wspólnie z konserwatywnymi posłami pro-
ponować rozsądne poprawki lub alternatyw-
ne projekty rezolucji pomimo, że szanse na 
ich przyjęcie są często minimalne. Niekie-
dy udaje się włączyć do dokumentów i po-
zytywnie przegłosować treści, z którymi 
się zgadzamy. Przykładem może być potę-
pienie praktyk surogacji, jako sprzecznych  
z godnością człowieka, przy okazji rezolu-
cji o wpływie wojny na Ukrainie na kobiety. 
Współpracując z wieloma posłami na forum 
Parlamentu Europejskiego zauważyłam jesz-
cze jedną, pozytywną tendencję.

DLA WIELU Z NICH - WBREW TEMU, 
CO CZĘSTO MOŻNA USŁYSZEĆ 
W MEDIACH - POLSKA JEST 
POZYTYWNYM WZOREM.

Jesteśmy ważnym punktem odniesienia 
i wręcz symbolem walki o obronę wartości 
chrześcijańskich we współczesnych, zlaicy-
zowanych czasach. Europa potrzebuje wła-
śnie takiej Polski. Dla wielu europejskich po-
lityków jesteśmy źródłem nadziei. Zróbmy 
wszystko, aby ich nie zawieść.

W MEDIACH
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Tylko w ubiegłym roku Rosja zarobiła  
125 miliardów dolarów z tytułu 
podatków od sprzedaży ropy  
i gazu. To jest odpowiedź na pytanie, 
jakim cudem Putina stać na wojnę 
z Ukrainą? Kurek z pieniędzmi dla 
Kremla na dobre został odkręcony  
z chwilą uruchomienia pierwszej 
nitki gazociągu Nord Stream.  
Prezydent Lech Kaczyński 
przestrzegał przed tą inwestycją,  
ale nie zdążył jej powstrzymać. 

W MEDIACH MARZEC 2022
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Prorocze słowa Lecha Ka-
czyńskiego wygłoszone pod-
czas pamiętnego wiecu na 

rynku w Tbilisi przeżywają dziś 
prawdziwy renesans. Szkoda, że 
wielu polityków, ekspertów i dzien-
nikarzy potrzebowało aż 14 lat, aby 
zrozumieć mechanizmy, które dla 
polskiego prezydenta były oczywiste 
już w 2008 roku. 

Jako jedyny z ówczesnych, 
europejskich polityków 
Lech Kaczyński przejrzał 
nie tylko plany Putina, ale 
także narzędzia jakimi 
chciał się posłużyć. 

W lipcu 2006 roku współorga-
nizowałam międzynarodową kon-
ferencję w Darłowie. Debatowali-
śmy o ochronie wód Bałtyku przed 
skutkami gospodarczej działalno-
ści człowieka. Konferencję zorga-
nizowano pod patronatem mini-
stra Ochrony Środowiska, ale na jej 
przeprowadzeniu i medialnym roz-
głosie bardzo zależało prezydentowi 
Lechowi Kaczyńskiemu. 

Temat, czas i miejsce 
debaty nie wybrano 
przypadkowo. 

W miesiąc później, pod koniec 
sierpnia 2006 r. rosyjski Gazprom 
oraz niemieckie � rmy E.ON Ruhr-
gas i BASF podpisały w Moskwie 
porozumienie dotyczące budowy 
Gazociągu Północnego i utworze-
nia konsorcjum Nord Stream. Pre-
zydent Kaczyński zdawał sobie spra-

wę, że same argumenty polityczne 
nie wystarczą, aby zablokować ten 
projekt. Stąd mocne akcenty ekolo-
giczne podczas konferencji w Dar-
łowie. Alarmowano, że rosyjsko-

niemiecka inwestycja może znisz-
czyć bioróżnorodność Morza Bał-
tyckiego. Wskazywano także na po-
tencjalne zagrożenia związane z tru-
jącymi chemikaliami, zatopionymi 
w tym akwenie podczas drugiej woj-
ny światowej. Pokłosiem konferencji 
było memorandum organizacji eko-
logicznych w sprawie ochrony Bał-
tyku przed skutkami budowy gazo-
ciągu. Pismo skierowano do Parla-
mentu Europejskiego oraz do Sejmu 
i Senatu RP. 

Te działania straciły 
impet w 2007 roku, kiedy 
władzę w Polsce przejęła 
koalicja PO-PSL.

Po tragicznej śmierci prezyden-
ta Lecha Kaczyńskiego w kwiet-
niu 2010 roku, w Europie nie by-
ło już ani jednego liczącego się po-

lityka, który potra� ł przewidzieć 
i głośno mówić o konsekwen-
cjach uruchomienia Nord Stre-
am. Pierwsza nitka gazociągu ru-
szyła w 2011 roku. Putin nie mu-
siał już nic robić, tylko liczyć pły-
nące do niego pieniądze. Z roku 
na rok rosły rosyjskie zyski z eks-
portu energii, by w 2021 r. osią-
gnąć rekordowy poziom 125 mld 

dolarów z samego tytułu podatków 
od sprzedaży ropy i gazu. Dlaczego 
więc Rosja wciąż pozostaje krajem 
biednym, zacofanym technologicz-
nie, o niskim poziomie życia oby-
wateli? Odpowiedź jest prosta. 

Putin większość 
pieniędzy zarobionych 
na surowcach 
energetycznych 
inwestuje w armię. 

Rozbudowuje i unowocześnia si-
ły zbrojne kosztem cywilizacyjnego 
rozwoju swojego kraju. Dzięki temu 
stać go nie tylko na wojnę z Ukra-
iną, ale także na złagodzenie skut-
ków nakładanych teraz sankcji. Eks-
perci zastanawiali się dlaczego od 
2015 roku Rosja skupuje złoto na 
światowych rynkach. Dziś znamy 
już odpowiedź.

Dla nas - Polaków - jest to gorz-
ka satysfakcja, że Europa zaczyna 
nagle mówić głosem prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego. Szkoda, że 
w czasach kiedy żył, ignorowano 
i lekceważono jego słowa. Unijni, 
a zwłaszcza niemieccy politycy byli 
tak zaślepieni perspektywą krocio-
wych interesów z Rosją, że stracili 
z pola widzenia europejską solidar-

ność i polityczną przyzwoitość. Za-
częli traktować Putina, jak normal-
nego przywódcę. Pozwolono mu 
zorganizować Igrzyska Olimpijskie, 
Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, 
a patronat nad Ligą Mistrzów objął 
Gazprom. Zachód był przekonany, 
że wyciąga rękę na zgodę i przywra-
ca Rosję do światowego obiegu. 

Tymczasem Putin, 
jak każdy dyktator, 
interpretował te zaszczyty 
na swój sposób. 

Pokojowe gesty odebrał ja-
ko objaw strachu Zachodu przed 
potęgą Rosji. Putin zaatakował 
Ukrainę w poczuciu bezkarno-
ści, w czym przez lata utwierdzał 
go świat, a zwłaszcza najbardziej 
wpływowe państwa Unii Euro-
pejskiej. Czy po napaści na Ukra-
inę Rosja dostała adekwatną od-
powiedź? Część sankcji może za-
boleć, ale nie wiadomo czy na tyle 
mocno, aby zahamować jej impe-
rialistyczne zapędy. Niemcy, po-
noszące największą odpowiedzial-
ność za pompowanie miliardów 
euro do Rosji, jedynie zawiesiły 
certy� kację Nord Stream 2. Pu-
tin może to odebrać jako sygnał, 
że wystarczy aby wstrzymał ogień, 
a prace nad rozruchem gazociągu 
ruszą pełna parą. 

Na jak długo 
zaspokoi to zapędy 
dyktatora? 

Jeśli Niemcy zezwolą na Nord 
Stream 2, Rosja szybko odbije so-
bie straty poniesione podczas inwa-
zji na Ukrainę i będzie mogła wró-
cić do planów utworzenia pod swo-
im patronatem europejskiej prze-
strzeni od Lizbony do Władywosto-
ku. Przypomnijmy słowa prezyden-
ta Kaczyńskiego z 2008 roku: dziś 
Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze Pań-
stwa Bałtyckie, a później może i czas 
na mój kraj, na Polskę.

Gdyby świat posłuchał 
Lecha Kaczyńskiego...

Tylko w ubiegłym roku Rosja zarobiła 125 miliardów dolarów 
z tytułu podatków od sprzedaży ropy i gazu. To jest odpowiedź 
na pytanie, jakim cudem Putina stać na wojnę z Ukrainą? 
Kurek z pieniędzmi dla Kremla na dobre został odkręcony 
z chwilą uruchomienia pierwszej nitki gazociągu Nord Stream. 
Prezydent Lech Kaczyński przestrzegał przed tą inwestycją, 
ale nie zdążył jej powstrzymać. 

Gdyby świat posłuchał 
Lecha Kaczyńskiego...

IZABELA KLOC, poseł do Parlamentu Europejskiego: 

Dla nas - Polaków - jest to gorzka satysfakcja, że Europa zaczyna 
nagle mówić głosem prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Szkoda, że 
w czasach kiedy żył, ignorowano i lekceważono jego słowa. Unijni, 
a zwłaszcza niemieccy politycy byli tak zaślepieni perspektywą 
krociowych interesów z Rosją, że stracili z pola widzenia europejską 
solidarność i polityczną przyzwoitość. 

Przypomnijmy słowa Prezydenta Lecha Kaczyńskiego  
z 2008 roku: dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze Państwa 
Bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę...
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Prorocze słowa Lecha Kaczyńskiego wy-
głoszone podczas pamiętnego wie-
cu na rynku w Tbilisi przeżywają dziś 

prawdziwy renesans. Szkoda, że wielu polity-
ków, ekspertów i dziennikarzy potrzebowa-
ło aż 14 lat, aby zrozumieć mechanizmy, któ-
re dla polskiego prezydenta były oczywiste już 
w 2008 roku.

JAKO JEDYNY Z ÓWCZESNYCH, 
EUROPEJSKICH POLITYKÓW LECH 
KACZYŃSKI PRZEJRZAŁ NIE TYLKO 
PLANY PUTINA, ALE TAKŻE NARZĘDZIA 
JAKIMI CHCIAŁ SIĘ POSŁUŻYĆ.

W lipcu 2006 roku współorganizowałam 
międzynarodową konferencję w Darłowie. De-
batowaliśmy o ochronie wód Bałtyku przed 
skutkami gospodarczej działalności człowieka. 
Konferencję zorganizowano pod patronatem 
ministra Ochrony Środowiska, ale na jej prze-
prowadzeniu i medialnym rozgłosie bardzo za-
leżało prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu.

TEMAT, CZAS I MIEJSCE DEBATY NIE 
WYBRANO PRZYPADKOWO.

W miesiąc później, pod koniec sierpnia 
2006 r. rosyjski Gazprom oraz niemieckie fir-
my E.ON Ruhrgas i BASF podpisały w Mo-
skwie porozumienie dotyczące budowy Ga-
zociągu Północnego i utworzenia konsorcjum 

Nord Stream. Prezydent Kaczyński zdawał 
sobie sprawę, że same argumenty politycz-
ne nie wystarczą, aby zablokować ten pro-
jekt. Stąd mocne akcenty ekologiczne podczas 
konferencji w Darłowie. Alarmowano, że ro-
syjsko-niemiecka inwestycja może zniszczyć 
bioróżnorodność Morza Bałtyckiego. Wskazy-
wano także na potencjalne zagrożenia związane  
z trującymi chemikaliami, zatopionymi w tym 
akwenie podczas drugiej wojny światowej. Po-
kłosiem konferencji było memorandum orga-
nizacji ekologicznych w sprawie ochrony Bał-
tyku przed skutkami budowy gazociągu. Pismo 
skierowano do Parlamentu Europejskiego oraz 
do Sejmu i Senatu RP.

TE DZIAŁANIA STRACIŁY IMPET W 
2007 ROKU, KIEDY WŁADZĘ W POLSCE 
PRZEJĘŁA KOALICJA PO-PSL.

Po tragicznej śmierci prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego w kwietniu 2010 roku, w Euro-
pie nie było już ani jednego liczącego się poli-
tyka, który potrafił przewidzieć i głośno mó-
wić o konsekwencjach uruchomienia Nord 
Stream. Pierwsza nitka gazociągu ruszyła  
w 2011 roku. Putin nie musiał już nic ro-
bić, tylko liczyć płynące do niego pieniądze. 
Z roku na rok rosły rosyjskie zyski z eksportu 
energii, by w 2021 r. osiągnąć rekordowy po-
ziom 125 mld dolarów z samego tytułu podat-
ków od sprzedaży ropy i gazu. Dlaczego więc 
Rosja wciąż pozostaje krajem biednym, zaco-
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fanym technologicznie, o niskim poziomie ży-
cia obywateli? Odpowiedź jest prosta.

PUTIN WIĘKSZOŚĆ PIENIĘDZY 
ZAROBIONYCH NA SUROWCACH 
ENERGETYCZNYCH INWESTUJE W ARMIĘ.

Rozbudowuje i unowocześnia siły zbrojne 
kosztem cywilizacyjnego rozwoju swojego kraju. 
Dzięki temu stać go nie tylko na wojnę z Ukrainą, 
ale także na złagodzenie skutków nakładanych 
teraz sankcji. Eksperci zastanawiali się dlaczego 
od 2015 roku Rosja skupuje złoto na światowych 
rynkach. Dziś znamy już odpowiedź.

DLA NAS - POLAKÓW - JEST TO GORZKA 
SATYSFAKCJA, ŻE EUROPA 
ZACZYNA NAGLE MÓWIĆ GŁOSEM 
PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO.

Szkoda, że w czasach kiedy żył, ignorowano 
i lekceważono jego słowa. Unijni, a zwłaszcza 
niemieccy politycy byli tak zaślepieni perspek-
tywą krociowych interesów z Rosją, że stracili 
z pola widzenia europejską solidarność i poli-
tyczną przyzwoitość. Zaczęli traktować Putina, 
jak normalnego przywódcę. Pozwolono mu 
zorganizować Igrzyska Olimpijskie, Mistrzo-
stwa Świata w Piłce Nożnej, a patronat nad Ligą 
Mistrzów objął Gazprom. Zachód był przeko-
nany, że wyciąga rękę na zgodę i przywraca Ro-
sję do światowego obiegu.

TYMCZASEM PUTIN, JAK KAŻDY 
DYKTATOR, INTERPRETOWAŁ TE 
ZASZCZYTY NA SWÓJ SPOSÓB.

Pokojowe gesty odebrał, jako objaw strachu 
Zachodu przed potęgą Rosji. Putin zaatako-
wał Ukrainę w poczuciu bezkarności, w czym 
przez lata utwierdzał go świat, a zwłaszcza naj-
bardziej wpływowe państwa Unii Europejskiej. 
Czy po napaści na Ukrainę Rosja dostała ade-
kwatną odpowiedź? Część sankcji może zabo-
leć, ale nie wiadomo czy na tyle mocno, aby 
zahamować jej imperialistyczne zapędy. Niem-
cy, ponoszące największą odpowiedzialność za 
pompowanie miliardów euro do Rosji, jedy-
nie zawiesiły certyfikację Nord Stream 2. Putin 
może to odebrać jako sygnał, że wystarczy aby 
wstrzymał ogień, a prace nad rozruchem gazo-
ciągu ruszą pełną parą.

NA JAK DŁUGO ZASPOKOI TO ZAPĘDY 
DYKTATORA?

Jeśli Niemcy zezwolą na Nord Stream 2, 
Rosja szybko odbije sobie straty poniesione 
podczas inwazji na Ukrainę i będzie mogła 
wrócić do planów utworzenia pod swoim pa-
tronatem europejskiej przestrzeni od Lizbo-
ny do Władywostoku. Przypomnijmy słowa 
prezydenta Kaczyńskiego z 2008 roku: dziś 
Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze Państwa Bał-
tyckie, a później może i czas na mój kraj, na 
Polskę.
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Musimy odrzucić Musimy odrzucić 
zielony zielony 
fundamentalizmfundamentalizm

Kolejne, unijne kraje przepraszają się z węglem, 
a Niemcy zapowiadają nawet reglamentację gazu. 
Szkoda, że trzeba było wojny, aby obudzić  
w Europejczykach resztki rozsądku i osłabić ich wiarę 
w energetykę odnawialną. Czy Zielony Ład przestanie 
być świętym Graalem unijnej polityki? To jedno  
z najważniejszych obecnie pytań.

W MEDIACH CZERWIEC 2022
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Słowo wiara zostało wcześniej użyte 
celowo. Entuzjazm i bezkrytyczne 
przyjmowanie nawet najbardziej 

absurdalnych, „zielonych” mrzonek nigdy 
nie miało nic wspólnego z rozsądkiem  
i logiką. Jeszcze na początku wojny wie-
lu unijnych polityków, zwłaszcza nie-
mieckich, przekonywało, że najlepszym 
lekarstwem na kryzys surowcowy będzie 
całkowite przejście na energetykę odna-
wialną. Być może była to dobra mina do 
złej gry. Mówili tak, bo liczyli na szybką 
kapitulację Ukrainy i powrót do intere-
sów z Rosją, która energetycznie żyro-
wała Zielony Ład. Wojna trwa już jednak 
czwarty miesiąc, a jej końca nie widać.  
Z każdym dniem komplikuje się sytuacja 
polityczna i pogłębia kryzys gospodar-
czy. Mieszkańcy Unii Europejskiej pakują 
walizki na wakacje, ale szefowie rządów 
wybiegają myślami dalej i martwią się jak 
przetrwać najbliższy sezon grzewczy. Ich 
pomysły sprowadzają się do jednego.

DO GRY WRACA  
TRADYCYJNA ENERGETYKA.

Niderlandzki rząd zapowiedział, że  
zwiększy produkcję energii w trzech 

działających w tym kraju elektrowniach 
węglowych. Mają pracować na pełnych 
obrotach do 2024 roku. Podobny ruch 
wykonała Austria. Tamtejszy minister 
energetyki zakomunikował o planach po-
nownego uruchomienia elektrociepłow-
ni w Mellach - zamkniętej w 2020 roku. 
Ponowne uruchomienie tak potężnego 
zakładu jest sporym i skomplikowanym 
wyzwaniem. Skoro Austriacy decydu-
ją się na taki krok oznacza to, że powrót 
węgla niekoniecznie będzie krótkotrwa-
łym epizodem. Przypomnijmy, że jeszcze 
dwa lata temu tamtejsze władze chwaliły 
się całkowitym wyeliminowaniem węgla  
z energetyki.

ZIELONE ŚWIATŁO DLA 
„NIEZIELONEJ” ENERGII  
DAŁY TEŻ NIEMCY, UNIJNY  
LIDER I GLOBALNY,  
GOSPODARCZY GIGANT.

Wywodzący się z partii Zielonych 
minister gospodarki i klimatu Robert 
Habeck zapowiedział zmniejszenie pro-
dukcji energii elektrycznej z gazu i jed-
noczesne zwiększenie wykorzystania 
elektrowni zasilanych węglem brunatnym 

i kamiennym. To nie wszystko. Niemcy 
rozważają wprowadzenie ustawy naka-
zującej oszczędzanie gazu, by zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw do kraju. To rady-
kalny krok. Skoro jednak decydują się na 
to Niemcy, pozostałe kraje zapewne pójdą 
tą drogą.

WYMUSZONE OSZCZĘDNOŚCI  
GAZU I CZĘŚCIOWY POWRÓT  
DO WĘGLA MOGĄ  
WYZNACZAĆ KIERUNEK  
POLITYKI ENERGETYCZNEJ  
UNII EUROPEJSKIEJ  
NA NAJBLIŻSZE LATA.

Na razie mentalnie nie są do tego 
przygotowane brukselskie elity. Prze-
wodnicząca Komisji Europejskiej Ur-
sula von der Leyen przestrzega, że nie 
ma mowy o rezygnacji z klimatycznych 
priorytetów. Z jej żarliwej wiary w Zie-
lony Ład nie będzie jednak cudu. Putin 
się nie uspokoi, a energetyka odnawial-
na nie pokona technologicznej barie-
ry, jaką jest magazynowanie prądu na 
masowa skalę. Większość analityków 
jest przekonana, że wojna na Ukrainie 
może potrwać latami i rośnie ryzyko 

rosyjskiej agresji na inne kraje. W do-
datku na świecie pojawiają się kolejne 
ogniska zapalne. Rośnie napięcie na 
linii Turcja - Iran, nie mówiąc już o wi-
szącej groźbie starcia gigantów: Chin  
i Stanów Zjednoczonych. Wniosek z te- 
go jest jeden.

OSTATNIE TRZYDZIEŚCI LAT 
WZGLĘDNEGO SPOKOJU  
NA ŚWIECIE BYŁO  
HISTORYCZNĄ ANOMALIĄ,  
A NIE DZIEJOWYM TRENDEM.

Oznacza to, że musimy być gotowi 
nie tylko na redukcję dwutlenku węgla 
o 55 proc., jak głosi sztandarowe hasło 
unijnej, zielonej rewolucji. Musimy być 
gotowi na wszystko. W tym pakiecie na 
ciężkie czasy należy przede wszystkim 
zadbać o bezpieczeństwo energetyczne, 
o tani i dostępny prąd dla ludzi oraz go-
spodarki.

Na długo przed wybuchem wojny,  
w czasie perturbacji spowodowanych 
pandemią opublikowałam artykuł zatytu-
łowany „Jak trwoga to do... węgla”. Treść 
już się trochę zdezaktualizowała. Za to 
tytuł okazał się proroczy.

W MEDIACH
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„Wandel durch Blut” 
- kto sponsoruje 
gangsterskie 
państwo Putina?

Nie ma większej zbrodni przeciwko klimatowi, 
niż wojna na Ukrainie. Dlaczego więc Unia 
Europejska, której sztandarową ideą jest 
Zielony Ład, nie podnosi tego argumentu  
w antywojennej retoryce? Czyżby dlatego, że 
niektóre unijne kraje, a zwłaszcza Niemcy są 
cichymi sponsorami tego bezprecedensowego 
barbarzyństwa. Wciąż kupują rosyjski gaz, 
który pozwala Putinowi finansować wojnę.

„Obszczak” to pojęcie ze świata rosyj-
skiej mafii. Oznacza gangsterski fundusz 
zgromadzony dzięki brudnym interesom. 
Wychował się na tym Putin. Na początku lat 
90. jako wicemer Petersburga i były funkcjo-
nariusz KGB, razem z lokalną mafią prze-
jął kontrolę nad tamtejszym portem. Krył 
szmugiel rosyjskiego paliwa na zachód i za-
bezpieczał import kolumbijskiej kokainy. To 
był mały poligon doświadczalny dla Puti-
na. Kiedy został prezydentem, całą Rosję za-
czął przekształcać w państwo gangsterskie, 
a każdy krok na drodze do pełnej dyktatu-
ry zawsze budował na „obszczaku”. Na prze-
strzeni 30 lat mechanizm tego procederu 
pozostał praktycznie taki sam, zmieniła się 
tylko skala.

KAŻDEGO DNIA WOJNY NA UKRAINIE 
EKSPORT PALIW KOPALNYCH  
ZASILA ROSYJSKI BUDŻET KWOTĄ 
MILIARDA DOLARÓW.

Największym odbiorcą tych surowców 
są kraje Unii Europejskiej, w tym głównie 
Niemcy. Trafia do nich 75 proc. rosyjskie-

go gazu i 50 proc. ropy. To się nie stało na-
gle. Energetyczny deal z Kremlem to proces, 
który zaczął się już w pierwszych latach pre-
zydentury Putina. Impuls dała brutalna roz-
prawa z Michaiłem Chodorkowskim i resz-
tą tzw. oligarchów z czasów Borysa Jelcyna. 
Ich spółki oraz osobisty majątek przejął Pu-
tin i jego nowy, państwowy gang. Cywilizo-
wany świat powinien wtedy protestować, 
ale wolał przymknąć oko i otworzyć kiesze-
nie. Natomiast Putin wyciągnął z tej lekcji 
wniosek, który ukształtował całą jego prezy-
denturę: dla bogatych krajów Zachodu bar-
dziej liczy się zysk niż przyzwoitość i prze-
strzeganie prawa. Wielu unijnych, zwłaszcza 
niemieckich polityków usiłuje teraz prze-
konywać, że ich interesy z Rosją nie mają 
bezpośredniego przełożenia na finansowa-
nie wojny. Trudno o większą hipokryzję. 
Eksport surowców energetycznych generu-
je w Rosji 36 proc. przychodów do budże-
tu państwa. Bez tych pieniędzy Putin byłby 
bankrutem. Rosja jest krajem zacofanym, 
niewydolnym gospodarczo, wyludniającym 
się, obarczonym całą masą problemów spo-
łecznych.

W MEDIACH MAJ 2022
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BEZ FINANSOWEJ 
„KROPLÓWKI” Z UNII 
EUROPEJSKIEJ PUTIN 
NIE KUPIŁBY NAWET 
FAJERWERKÓW NA 
SYLWESTRA, NIE MÓWIĄC 
JUŻ O PROWADZENIU 
BARBARZYŃSKIEJ WOJNY 
NA UKRAINIE.

Zbrodnie na ludności cy-
wilnej i bezmyślne demolowa-
nie sąsiedniego kraju powinny 
wykluczyć Rosję ze światowej 

wspólnoty, przynajmniej do-
póki nie zmieni się tam władza 
i nie zejdzie z imperialistycz-
no-nacjonalistycznego kursu. 
Unia Europejska powinna potę-
pić Kreml z jeszcze jednego po-
wodu. Wojna na Ukrainie jest 
największą zbrodnią przeciwko 
klimatowi. To bolesny i wsty-
dliwy policzek dla unijnych 
elit. Rosyjski gaz miał być prze-
cież energetycznym stabiliza-
torem w procesie dochodzenia 
do kontynentalnej neutralno-

ści klimatycznej. Internet pe-
łen jest publikacji „ekspertów” 
opłacanych z unijnych grantów, 
gdzie można przeczytać, że ro-
syjski gaz jest tani, łatwo do-
stępny i będzie spełniał coraz 
bardziej wyśrubowane, ekolo-
giczne standardy. Putin napisał 
inne zakończenie tej opowieści.

ROSYJSKI GAZ MIAŁ BYĆ 
ZIELONY, ALE STAŁ SIĘ 
KRWAWY I CZARNY.

To dziś najbardziej emisyj-
ne paliwo świata. Patrząc tyl-
ko z perspektywy ekologii, ku-
powanie rosyjskiego gazu jest 
prawdziwą zbrodnią przeciwko 
planecie. Finansowana dzięki 
sprzedaży tego surowca wojna 
zostawia za sobą ogromny ślad 
węglowy. W ruchu jest tysią-
ce czołgów, wozów bojowych, 
haubic, transporterów, samo-
lotów, helikopterów - strzelają-
cych i spalających ogromne ilo-
ści paliwa. Zniszczone miasta  
i wsie trzeba będzie odgruzo-
wać, a potem odbudować. Taka 
operacja pochłonie gigantyczne 
ilości energii, której nie zapew-
nią panele słoneczne ani turbiny 
wiatrowe. Trudno sobie nawet 

wyobrazić, ile zostanie zużyte-
go cementu, a jego produkcja 
najbardziej przecież wpływa na 
emisyjność sektora budowlane-
go. Komisja Europejska lubi ba-
zować na twardych danych. Po-
winna zatem odważnie poddać 
analizie czynniki dotyczące rze-
czywistego śladu węglowego ro-
syjskiego gazu.

NA WOJNIE NISZCZONE 
SĄ TEŻ OBSZARY CENNE 
ŚRODOWISKOWO.

Armia Putina wycina lasy 
i dewastuje ziemie upraw-
ne. Ukraina na długo przesta-
nie być spichlerzem Europy  
i świata, a to oznacza ogromne 
perturbacje w branży spożyw-
czej. To nie jedyne konsekwen-
cje wojny na Ukrainie. Wyso-
kie ceny i niedobory na rynku 
gazu spowodowały, że najwięk-
sze unijne gospodarki, przy-
najmniej na jakiś czas prze-
prosiły się z węglem. Oznacza 
to spowolnienie „zielonej” re-
wolucji. Jak wynika z danych 
Europejskiej Sieci Operato-
rów Systemów Przesyłowych 
w marcu, czyli w pierwszym 
pełnym miesiącu od wybuchu 

wojny, Niemcy zwiększyli pro-
dukcję energii z węgla (łącz-
nie kamiennego i brunatnego)  
o 41 proc. w porównaniu z lu-
tym. W Danii ten wskaźnik 
wzrósł aż o 73 proc. Rzecz ja-
sna, największą konsekwen-
cją wojny jest dramat Ukrainy, 
zburzenie globalnego porząd-
ku i ryzyko rozlania się konflik-
tu na inne kraje, a może nawet 
na cały świat.

NA TLE TYCH NIESZCZĘŚĆ 
WSPOMINANIE O ŚLADZIE 
WĘGLOWYM MOŻE  
WYDAĆ SIĘ MAŁOSTKOWE  
I GROTESKOWE,  
ALE TAKIE NIE JEST.

Unijna polityka klima-
tyczna, u której podstaw leża-
ła chciwość i chęć gospodar-
czej dominacji najsilniejszych 
państw, stała się nie tylko ofiarą, 
ale także jedną z przyczyn woj-
ny. Niemcy przez dekady pro-
wadzili interesy z Rosją w imię 
zasad: „Wandel durch Handel” 
oraz „Wandel durch Annähe-
rung”, czyli „zmiana poprzez 
handel” i „zmiana poprzez zbli-
żenie”. Co z tego teraz zostało? 
„Wandel durch Blut”.

W MEDIACH
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W ostatnich latach Unia Europejska 
zamknęła się w ideologicznej bań-
ce. Wmawiano nam, że jedynymi 

cywilizacyjnymi wyzwaniami są zawiedzione 
ambicje mniejszości seksualnych i ocieplenie 
klimatu. Sądzono, że wszyscy ludzie są mili,  
a jeśli nie - jak Władimir Putin - to wystarczy 
dać im pieniądze, aby nabrali dobrych manier. 
Ten świat iluzji runął w kilka dni.

OD 24 LUTEGO ŻYJEMY W NOWEJ 
EPOCE, CHOĆ RÓWNIE DOBRZE 
MOŻNA POWIEDZIEĆ, ŻE WRÓCILIŚMY 
DO STARYCH CZASÓW.

Znów najważniejsze jest bezpieczeństwo 
narodowe w podstawowym, dosłownym zna-
czeniu. Dla Unii Europejskiej oznacza to, że 
będzie musiała zrewidować społeczne przy-
zwyczajenia, polityczne maniery i gospodar-
cze priorytety. Z wielu powodów na pierwszy 
ogień zmian musi pójść Zielony Ład. Wszyst-
ko dotychczas kręciło się wokół polityki kli-
matycznej, ale teraz pojawił się inny priorytet, 
który nie zepchnie ekologii na margines, lecz 
na pewno odsunie ją na drugi plan. Poza tym 
energetyka jest dziedziną, która najbardziej 
odczuje skutki obecnego kryzysu geopoli-
tycznego.

BEZ WZGLĘDU NA TO, 
JAK ZAKOŃCZY SIĘ WOJNA NA 
UKRAINIE CHYBA NIKT JUŻ NIE 
MA WĄTPLIWOŚCI, ŻE MUSIMY SIĘ 
UNIEZALEŻNIĆ, A WRĘCZ UWOLNIĆ 
OD ROSYJSKICH SUROWCÓW.

- Unia Europejska musi tak szybko jak to 
tylko możliwe zmniejszyć zależność od rosyj-
skiej ropy i gazu. Płacimy bardzo wysokie ra-
chunki na konto Putina, zaś te pieniądze są wy-
korzystywane następnie do finansowania agresji 
zbrojnej - mówił podczas konferencji prasowej 
szef unijnej dyplomacji Josep Borrell.

W MEDIACH MARZEC 2022

Polityka klimatyczna jest wciąż ważna, ale pojawiły 
się sprawy ważniejsze. Po 24 lutym nastały nowe 
czasy, w które Europa musi wejść silna, zwarta 
i gotowa na najgorsze. Ten gigantyczny proces 
mentalnej, politycznej i gospodarczej modernizacji 
trzeba zacząć od podstaw, od zapewnienia 
bezpieczeństwa energetycznego.

Polski węgiel musi 
wrócić do gry
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Może to oznaczać, że nasz obszar gospo-
darczy nie kupi już od Rosji ani jednej tony 
węgla, baryłki ropy czy metra sześcienne-
go gazu. Tę lukę energetyczną trzeba będzie 
czymś wypełnić. Jest to spore, ale nie jedyne 
wyzwanie. Ukraina, aby podnieść się z wo-
jennych ruin będzie potrzebowała gigantycz-
nej pomocy gospodarczej. Naturalnym za-
pleczem energetycznym dla rządu w Kijowie 
stanie się Polska. Nie powinniśmy tego trak-
tować w kategoriach pomocy humanitarnej, 
ale perspektywicznej inwestycji.

JEŚLI UKRAINA DZIĘKI POLSKIEJ 
ENERGII SZYBKO STANIE NA NOGI, 
ZYSKAMY DUŻEGO I ODDANEGO 
PARTNERA GOSPODARCZEGO.

Popyt na energię wzrośnie także z innych 
powodów. Wojna wymusiła zmiany w unij-
nej polityce obronnej. Kanclerz Olaf Scholz, 
uchodzący dotychczas za „gołąbka pokoju”, 
zapowiedział ponad 100 mld euro na wzmoc-
nienie niemieckiego potencjału militarnego. 
Mateusz Morawiecki myśli o tym w szerszej 
skali i zaproponował pół biliona na poziomie 
Unii Europejskiej. Brukselskie elity nie za-
wsze zgadzają się z polskim premierem, ale 
tutaj mogą przyznać mu rację, a nawet pod-
bić stawkę. Awantura z Putinem pokazała, jak 
bardzo nasze bezpieczeństwo jest zależne od 
Stanów Zjednoczonych. Nawet przy najwięk-
szych sympatiach dla USA nadszedł czas, aby 
w ramach NATO wzmocnić europejskie za-

soby wojskowe. Tak gigantyczne inwestycje  
w przemysł obronny oznaczają wzrost popytu 
na energię.

TRZECIĄ I CHYBA NAJWAŻNIEJSZĄ 
SPRAWĄ JEST STABILNOŚĆ 
ENERGETYKI KRYZYSOWEJ.

Jeszcze kilka tygodni temu nikt nie do-
puszczał nawet myśli, że wojna może zapukać 
do naszych granic. Teraz już wiemy, że to za-
grożenie jest realne. Złudne jest karmienie się 
nadziejami, że Putin albo jakiś inny szaleniec 
u władzy, nie odważy się zaatakować NATO. 
Musimy być na to gotowi. Jedną z rzeczy, któ-
ra nie może zawieść w takiej sytuacji jest bez-
pieczeństwo energetyczne. Nie zapewnią nam 
tego odnawialne źródła energii, które się nie 
sprawdziły w czasach gospodarczego odbicia 
po pandemii.

NAJSZYBCIEJ ZACZYNAJĄ  
SOBIE Z TEGO ZDAWAĆ 
SPRAWĘ NIEMCY.

Są w podwójnie złej sytuacji. Znaczną 
część energetyki planowali oprzeć na gazo-
ciągu Nord Stream. Na to konto zamknęli 
nawet w tym roku trzy sprawne elektrownie 
atomowe. Pod naciskiem światowej opinii 
publicznej rząd w Berlinie początkowo zapo-
wiedział wstrzymanie certyfikacji Nord Stre-
am 2, a teraz już całkiem otwarcie deklaruje 
możliwość rezygnacji z tej inwestycji. Kanc-

lerz Olaf Scholz stwierdził publicznie, że od-
powiedzialna, przyszłościowa polityka ener-
getyczna ma decydujące znaczenie nie tylko 
dla gospodarki i środowiska, ale również dla 
bezpieczeństwa.

TO ZWROT O 180 STOPNI W 
DOTYCHCZASOWEJ NIEMIECKIEJ 
NARRACJI, GDZIE OBOWIĄZYWAŁA 
ZASADA „KLIMAT ÜBER ALLES”.

Minister gospodarki Robert Habeck po-
szedł o krok dalej i zapowiedział, że w dobie 
wojny na Ukrainie i chęci zerwania z rosyj-
skim uzależnieniem energetycznym, dekar-
bonizacja może się wydłużyć, a ostateczne 
pożegnanie z węglem nastąpić później niż 
planowano. Sygnały płynące z Berlina mają 
zasadnicze znaczenie dla unijnej polityki  
i gospodarki. Być może to jest ten moment, 
kiedy należy podnieść postulat zawieszenia 
systemu ETS. Jeśli Europa i Polska mają za-
pewnić Ukrainie energetyczną solidarność to 
produkcji prądu nie można obarczać 60 pro-
centowym haraczem.

W NAJWIĘKSZYM SKRÓCIE POLSKI 
RYNEK ENERGETYCZNY WYGLĄDA 
TERAZ TAK: ŹRÓDŁA ODNAWIALNE SĄ 
NIESTABILNE, GAZ PIEKIELNIE DROGI, 
A NA ATOM MUSIMY POCZEKAĆ.

Na energetycznym placu boju pozostaje 
więc węgiel. Surowiec, który w dobie Zielo-

nego Ładu miał być przekleństwem naszej 
gospodarki, teraz może stać się „czarnym 
koniem” nowej polityki energetycznej. Oczy-
wiście, takie rzeczy nie dzieją się od razu. Na 
skutek presji Komisji Europejskiej polskie 
górnictwo znajduje się na ścieżce likwida-
cyjnej, co wyklucza na razie nowe inwestycje 
wydobywcze. Sytuacja jest jednak nadzwy-
czajna i dynamiczna. Skoro Niemcy otwarcie 
mówią, że być może ponownie uruchomią 
pozamykane „atomówki”, dlaczego w Polsce 
nie postawić postulatu sięgnięcia po węglowe 
rezerwy? Wiele kopalń ma nowoczesną infra-
strukturę i wciąż bogate zasoby geologiczne. 
Niektóre, jak KWK „Krupiński”, zamknięto 
pochopnie i przedwcześnie. Te zasoby czekają 
na uruchomienie.

POTRZEBNA DO TEGO JEST TYLKO 
POLITYCZNA WOLA, KTÓREJ 
POLSKIEMU RZĄDOWI NIE BRAKUJE  
I ZGODA BRUKSELI.

Jeśli z polskiego górnictwa zostaną zdję-
te restrykcje znajdą się pieniądze na nowe 
inwestycje, bo przez najbliższe lata popyt 
na węgiel będzie tylko rósł. Warunkiem 
przetrwania Unii Europejskiej jest przygo-
towanie nowego, energetycznego otwarcia. 
Wolnego od ideologii, opartego na racjonal-
nych rozwiązaniach, zapewniającego bez- 
pieczeństwo krajom członkowskim. W tym 
pakiecie musi się znaleźć miejsce dla pol-
skiego węgla.
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Opadły ostatnie złudzenia, że w Unii Europejskiej 
słowa - mówione i spisane - cokolwiek jeszcze znaczą. 
Zamiast toczyć akademicki spór o kompetencje sędziów 
powinniśmy się wreszcie zająć czymś naprawdę 
ważnym: jak ułożyć sobie stosunki w strukturze opartej 
na półprawdach, fałszu i manipulacji?

Komisja Polskę Oszukuje 
- w skrócie KPO

W MEDIACH SIERPIEŃ 2022
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Putin kłamie, bo wiadomo - zbrodniarz, 
dyktator, kagiebista. Co jednak zrobić, 
kiedy oszukuje przewodnicząca Komisji 

Europejskiej? Ursula von der Leyen podczas 
wizyty w Warszawie, patrząc w oczy polskie-
mu premierowi ogłosiła, że nasz Krajowy Plan 
Odbudowy został zaakceptowany. Dzień póź-
niej Vera Jourova, najbardziej szemrana po-
stać w Komisji Europejskiej oznajmia, że pie-
niędzy dla Polski nie ma i nie będzie. Znajdą 
się dopiero wtedy, kiedy Warszawa złoży hołd 
lenny Brukseli. Chętnych do tego w Polsce nie 
brakuje. Politycy opozycji bez wstydu i oporu 
chwalą się w mediach, że kiedy dojdą do wła-
dzy spełnią wszystkie zachcianki Komisji, choć 
wiąże się to z ograniczeniem narodowej suwe-
renności. W polskich dziejach zdrada państwa 
ma bogate tradycje. Począwszy od kolaboran-
tów podczas szwedzkiego Potopu, targowiczan, 
zwolenników układu z Hitlerem, a na komuni-
stycznych sprzedawczykach kończąc. Dlaczego 
swoich zdrajców nie miałaby mieć współczesna 
Polska?

ABY „DEAL” ZADZIAŁAŁ, PO JEDNEJ 
STRONIE MUSI BYĆ ZDRADA,  
A PO DRUGIEJ KŁAMSTWO.

Komisja Europejska, aby uzasadnić wstrzy-
mywanie pieniędzy należnych Polsce używa 
fałszywego argumentu. W państwach unij-
nych są różne modele powoływania sędziów. 
W wielu z nich decydujący wpływ ma parla-
ment, a w innych nawet władza wykonawcza. 

Wszystko zależy od kultury prawnej i tradycji 
politycznych. Obowiązuje jedna, wspólna zasa-
da, że pozostawienie wyboru sędziów samym 
sędziom jest równie niebezpieczne, jak od-
danie ich do wyłącznej dyspozycji polityków. 
Dla Polski Bruksela chce zrobić wyjątek. Nasi 
sędziowie mają dostać prawo podważania sta-
tusu swoich kolegów po fachu. Oznaczałoby to 
anarchię wymiaru sprawiedliwości, wstrzymy-
wanie i blokowanie procesów. Skoro są sędzio-
wie, którzy kradną elektronikę w sklepie, to 
można sobie wyobrazić do czego byliby zdol-
ni za atrakcyjniejszą ofertę, złożoną np. przez 
gangstera, któremu grozi wysoki wyrok. Takiej 
prawnej samowolki nie ma nigdzie w Europie  
i Polska też nie może sobie na to pozwolić.

MOŻNA SIĘ JEDYNIE ZASTANAWIAĆ, 
DLACZEGO KOMISJA EUROPEJSKA 
WYKORZYSTUJE TAK KONTROWERSYJNY 
PRETEKST DO BLOKOWANIA PIENIĘDZY 
POLSCE?

Odpowiedź na to pytanie jest dla nas krze-
piąca. Najwyraźniej Komisja Europejska nie 
znalazła żadnych nieprawidłowości w sposobie 
wydatkowania unijnych pieniędzy. Oznacza 
to, że Polska dysponuje funduszami uczciwie 
i rozlicza je co do euro, czego nie można po-
wiedzieć o wszystkich krajach korzystających  
z tego wsparcia. Gdyby Komisja Europejska 
znalazła nieprawidłowości w naszych finan-
sach, bylibyśmy świadkami spektaklu pod tytu-
łem, „Polsce nie należy się KPO, bo kantuje na 

pieniądzach”. Tego scenariusza nie da się jednak 
zrealizować i stąd plan „B” z sądownictwem  
w roli osła (nie mylić z kozłem) ofiarnego.

PRETEKST DO BLOKOWANIA PIENIĘDZY 
JEST BŁAHY, ALE MOMENT CIEKAWY.

Unia Europejska jest zdominowana przez 
liberałów, lewaków i radykalnych ekologów. 
Od lat walczą z prawicowym, polskim rządem, 
który broni europejskiego ładu kulturowego, 
jaki znamy i akceptujemy. To ideologiczne 
zwarcie nie jest niczym nowym, ale pojawiły 
się ciekawe, poboczne wątki. Grupa trzymają-
ca unijną władzę poczuła się na tyle silna, że 
nie waha się publicznie szantażować Ursuli von 
der Leyen i straszyć ją odwołaniem za akcep-
tację polskiego KPO. Celuje w tym zwłaszcza 
liberalny europoseł Guy Verhofstadt. Jest to 
postać niegodna medialnej wzmianki, a mimo 
tego uchodzi za wpływowego polityka. Jak ni-
sko upadła Unia Europejska, że ludzie takiej 
proweniencji mogą dyktować warunki najważ-
niejszej osobie w brukselskiej administracji? 
Swoją drogą, nie tyle Verhofstadt jest silny ile 
von der Leyen słaba.

TO WSZYSTKO DZIEJE SIĘ W MOMENCIE 
WIELKIEGO, POLITYCZNEGO 
PRZESILENIA W EUROPIE.

W pierwszych miesiącach rosyjskiej in-
wazji na Ukrainę, Niemcy okazały wyjątkową 
słabość i bezduszność. Spadła na nich świa-

towa krytyka za energetyczne interesy z Puti-
nem oraz za brak odpowiedniej - do rangi tego 
państwa - reakcji na okropieństwa wojny. Ber-
lin próbuje się jednak otrząsnąć z tej wizerun-
kowej porażki. W tamtejszych mediach coraz 
częściej pojawiają się odwołania do deklaracji 
programowych obecnej koalicji rządzącej. Jest 
tam mowa o działaniach na rzecz przyspie-
szenia procesu federalizacji Unii Europejskiej. 
Równocześnie kanclerz Olaf Scholz raz po raz 
zapewnia, że w tych trudnych czasach Niemcy 
są gotowe wziąć odpowiedzialność za rozwój 
i bezpieczeństwo unijnej wspólnoty. Oznacza 
to, że rząd w Berlinie postanowił zrobić skok 
do przodu w próbach wyjścia z obecnego, po-
litycznego impasu. W tym kontekście przepy-
chanki wokół polskiego KPO nabierają nieco 
innego wymiaru. Nie chodzi o status polskich 
sędziów, lecz o pokazanie kto tu rządzi. Jeśli 
duopol Berlin-Bruksela może z tak błahego po-
wodu wstrzymać pieniądze dla państwa człon-
kowskiego to znaczy, że może wszystko.

Niemcy, mniej więcej co sto lat próbują pod 
swoją banderą zjednoczyć Europę. Słabo to po-
szło Bismarckowi, jeszcze gorzej Hitlerowi. Być 
może Scholz wierzy w sprawczość powiedze-
nia, że do trzech razy sztuka...

W MEDIACH
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Ograniczanie zużycia 
energii oznacza, że mniej 
będzie „wszystkiego”

- Na posiedzeniu komisji środowiska Par-
lamentu Europejskiego europosłowie zdecy-
dowali o podniesieniu udziału źródeł odna-
wialnych w finalnej konsumpcji do 45 proc. 
do 2030 roku. Czy taki udział „zielonej” 
energii w miksie energetycznym zapewni 
bezpieczeństwo energetyczne?

- Przypomnijmy, że w 2018 roku Unia Eu-
ropejska przyjęła tak zwaną dyrektywę RED II 
określającą pożądany udział energetyki odna-
wialnej w 2030 roku na poziomie 32 proc. Od 
tamtego czasu minęły zaledwie cztery lata. Nie 
wzrosły w tym czasie zagrożenia klimatyczne 

dla planety, ale roszczenia eko-radykałów wy-
strzeliły wręcz w kosmos. Komisja środowiska 
uchodzi w Parlamencie Europejskim za „zielo-
ną” ekstremę. Postulat, aby udział źródeł odna-
wialnych wynosił 45 proc. na początku kolejnej 
dekady zapewne nie jest ostatnim słowem je-
śli chodzi o podbijanie klimatycznego bębenka. 
Od 2018 roku niewiele się zmieniło, jeśli cho-
dzi o globalny klimat, ale w polityce i gospo-
darce przeżyliśmy prawdziwe trzęsienie ziemi. 
Pandemia, wojna, kryzys energetyczny, zerwa-
ne łańcuchy dostaw i wiele innych negatyw-
nych czynników rozkalibrowały mechanizmy, 

Wywiad w portalu wPolityce.pl
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które pozwalały utrzymać świat we względnym 
spokoju i dostatku. Żyjemy w czasach głębo-
kiego, wielowymiarowego kryzysu i jak nigdy 
potrzebujemy mądrych i rozsądnych decyzji. 
Unia Europejska wciąż jest uzależniona gospo-
darczo od takich krajów, jak zbrodnicza Rosja  
i nieprzychylne zachodowi Chiny. W takim 
momencie podnoszenie ambicji klimatycz-
nych raczej nie należy do rozsądnych posunięć. 
Energetyka odnawialna jest niestabilnym źró-
dłem prądu, uzależnionym od kaprysów po-
gody i niezdolnym do magazynowania energii. 
Większy udział „zielonej” energii nie zapewni 
bezpieczeństwa energetycznego, a może wręcz 
pogłębić jego deficyt.

- Eurodeputowani wsparli również rewi-
zję Dyrektywy o efektywności energetycz-
nej (EED). W którym kierunku ta rewizja 
ma iść?

- Rewizja znacznie zaostrza ambicje klima-
tyczne zawarte w dotychczasowych zapisach 
Dyrektywy. Przede wszystkim raport zawie-
ra zapisy dotyczące drastycznych oszczędno-
ści energii końcowej na poziomie 40 proc. oraz 
energii pierwotnej na poziomie 42,5 proc. Jest 
to znaczny wzrost w stosunku do wniosku Ko-
misji Europejskiej. Znacznie rozszerzone zo-
stały też obowiązki państw członkowskich. 
Wprowadzono między innymi nową defini-
cję „budynków publicznych”, która obejmuje, 
m.in. szkoły, uniwersytety, szpitale, mieszka-
nia socjalne (z pewnymi wyjątkami). Propono-
wane przepisy nakładają na administrację pu-

bliczną, zarówno na poziomie krajowym jak  
i lokalnym, obowiązek przeprowadzenia szyb-
kich remontów tych budynków, co wpłynie 
negatywnie na ceny energii dla ich użytkow-
ników. Pojawiła się też propozycja podnie-
sienia progu rocznych oszczędności energii,  
z 1,5 proc. do 2 proc., które państwa członkow-
skie muszą wdrożyć od 2024 r. Europejskiej 
Partii Ludowej oraz Grupie Europejskich Kon-
serwatystów i Reformatorów udało się prze-
forsować, że część tych oszczędności moż-
na osiągnąć dzięki spalaniu paliw kopalnych 
we wszystkich sektorach gospodarki, łącznie  
z przemysłem, transportem i budownictwem.

- Bardzo niepokojącym jest przyjęty na 
posiedzeniu wspomnianej wyżej komisji po-
stulat, aby kraje członkowskie, w tym rów-
nież obywatele, zredukowali konsumpcję 
energii o 40 proc. do 2030 roku. To absurd, 
biorąc pod uwagę, że zużycie energii rośnie, 
a cały czas jest wprowadzana elektromobil-
ność. O co tu chodzi?

- Ograniczanie zużycia energii oznacza, że 
mniej będzie „wszystkiego” - dóbr konsump-
cyjnych, miejsc pracy, rozwoju gospodarczego, 
generalnie mniej będzie cywilizacji, do której 
przywykliśmy i jaką akceptujemy. Europejczy-
cy, zwłaszcza z krajów zachodnich, od pokoleń 
są przyzwyczajeni do wysokiego poziomu ży-
cia i trudno sobie wyobrazić, aby zgodzili się 
na takie wyrzeczenia. Z kolei dla krajów, któ-
re wciąż są na „dorobku”, schładzanie tempa 
rozwoju oznacza rozciągnięcie w czasie planów  

i marzeń związanych z przystąpieniem do Unii 
Europejskiej. Generalnie, jeśli nie wiadomo  
o co chodzi to - jak w starym, ale sprawdzonym 
przysłowiu - chodzi o pieniądze. Natura i eko-
nomia nie znoszą próżni. Jeśli większość grup 
społecznych straci na rewolucji klimatycznej, 
to ktoś na ich zubożeniu musi przecież zarobić.

- Jakie będą koszty gospodarcze i spo-
łeczne ograniczania zużycia energii? Czy to 
oznacza, że UE chce zwijać przedsiębiorczość 
i gospodarkę w ogóle?

- Zapowiedzią kosztów społecznych jest 
dokument „Oszczędzaj gaz na bezpieczną 
zimę”, który Komisja Europejska opublikuje  
20 lipca. Choć nie jest wiążący, zawiera wska-
zówki, jakie środki powinny podjąć państwa 
członkowskie, aby przetrwać zimę. Są tam praw-
dziwe publicystyczne „perełki”, które starszym 
pokoleniom mogą przypominać czasy zimy stu-
lecia i początku stanu wojennego. Komisja pro-
ponuje racjonowanie gazu gospodarstwom do-
mowym i rekomenduje obniżenie temperatury 
pomieszczeń. Zimno się robi od samego czyta-
nia tego dokumentu. Bardziej niepokojąca jest 
natomiast „obowiązkowa solidarność” między 
państwami członkowskimi, która zwiastuje pro-
blemy gospodarcze. Temat ten pojawia się w do-
kumentach Unii Europejskiej i w dyskusjach 
kuluarowych. Chodzi o to, aby państwa człon-
kowskie dzieliły się swoim gazem, m.in. z Niem-
cami, które mają problemy z zapełnieniem wła-
snych magazynów tego surowca. Jest to pomysł 
bezprecedensowy i bezczelny. Niemcy na ener-

getycznych „dealach” wyhodowali Putina, a te-
raz - kiedy rosyjski satrapa wyrwał się spod kon-
troli - wszyscy solidarnie mamy płacić za fiasko 
polityki Wandel durch Handel?

- Biorąc pod uwagę obecny skład PE, na-
leży się spodziewać, że propozycje te przej-
dą wszystkie procedury. Co, jeśli państwa nie 
spełnią tych celów? Będą nakładane kary?

- Komisja Europejska zadbała o to, by ambi-
cje klimatyczne nie były tylko zwykłymi obiet-
nicami politycznymi, z których łatwo można 
się wycofać. Prawo klimatyczne jest obwaro-
wane mechanizmami i sankcjami zapisanymi 
w traktatach. Mało tam jest marchewki, a spo-
ro kija, który przewiduje kary, wycofanie środ-
ków, a w skrajnym przypadku nawet zawiesze-
nie członkostwa w Unii Europejskiej. Pakiet Fit 
for 55 jest sytuacją bezprecedensową w historii 
Unii i dlatego nikt nie wie, co by się stało, gdy-
by został złamany przez jakieś państwo. Trze-
ba też pamiętać, że prawo w Unii Europejskiej 
jest stosowane „po uważaniu”, czyli uznanio-
wo i selektywnie. Przepisy budżetowe we Fran-
cji czy Włoszech często są na bakier z unijną 
legislacją, ale Bruksela traktuje to jako kwestię 
polityczną. Natomiast kiedy Polska, zgodnie 
z traktatami próbuje uporządkować wymiar 
sprawiedliwości, zostaje posądzona o łamanie 
unijnych wartości. Prawo w Unii Europejskiej 
nie zawsze znaczy to samo.

Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała: Anna Wiejak
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- Pojawia się coraz więcej głosów, że Niem-
cy czeka tej zimy potężny kryzys energetyczny. 
Szef Europejskiej Partii Ludowej Manfred We-
ber zaproponował, by Unia Europejska zmusiła 
kraje członkowskie do dzielenia się gazem z ta-
kimi krajami jak Niemcy. Jeżeli by to nastąpiło, 
to co oznaczałoby w praktyce?

- Słowa Webera to szczyt bezczelności i hi-
pokryzji oraz mentalność „Kalego” w jednym. 
Niemcy nie chcą podzielić się z Ukrainą ciężkim 
uzbrojeniem, choć nie jest tajemnicą, że produku-
ją najwyższej klasy sprzęt wojskowy. Nie robi na 
nich wrażenia, że z każdą niedostarczoną na front 
haubicą rośnie tragiczny bilans tej barbarzyńskiej 
wojny. Natomiast kiedy przed Niemcami stoi wid-
mo chłodnych i ciemnych, zimowych wieczorów, 
inne kraje mają okazać serce i podzielić się z nimi 
gazem. W imię czego? W imię solidarności, której 
Niemcy nie chcą okazać mordowanemu narodo-

wi ukraińskiemu? Poza tym, dlaczego inne kraje 
mają płacić za niemiecki polityczny koniunktu-
ralizm i gospodarczą pazerność? Robiąc interesy  
z Putinem wiedzieli, w co się pakują.

Z drugiej strony pozostawienie Niemiec sa-
mych z tym problemem nie leży w interesie ca-
łej unijnej wspólnoty. To największy i najbardziej 
wpływowy kraj Unii Europejskiej. Z 40 milionów 
niemieckich gospodarstw domowych połowa jest 
ogrzewana gazem, a 55 procent z nich otrzymu-
je go z Rosji. Około 37 proc. importowanego do 
Niemiec gazu jest przeznaczone do użytku prze-
mysłowego, a 15 proc. zużywa przemysł chemicz-
ny i farmaceutyczny. Jeśli niemiecki przemysł 
pogrąży się w kryzysie odczują to także pozostałe 
państwa członkowskie. Ewentualna pomoc mo-
głaby zostać udzielona, ale pod dwoma kluczowy-
mi warunkami. Po pierwsze, musi być zachowana 
zasada dobrowolności. Po drugie, Niemcy muszą 

Wywiad w portalu wPolityce.pl

Unijna większość jest 
zakładnikiem fałszywie 
pojętego „postępu”
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odrobić zadanie domowe, czyli zadbać o własne 
bezpieczeństwo energetyczne. Powinni przeana-
lizować wszystkie dostępne opcje, w tym powrót 
do elektrowni jądrowych i węglowych. Pamiętaj-
my, że Niemcy na własne życzenie znalazły się  
w upokarzającej sytuacji, kiedy muszą innych 
prosić o gaz. Przez wiele lat prowadzili lekko-
myślną politykę energetyczną, polegającą na 
nadmiernym uzależnieniu od rosyjskich surow-
ców i opieraniu się na energii odnawialnej. Teraz 
muszą przemyśleć swoją strategię i nie popełniać 
ponownie tych samych błędów. Parafrazując stare 
przysłowie: „Niemiec mądry po szkodzie”.

- Czy Niemcy w jakikolwiek sposób przygo-
towują się do zimy? Czy też liczą na powrót do 
rosyjskich surowców?

- Elity polityczne w Berlinie muszą być świa-
dome niebezpieczeństw, przed którymi stoją, choć 
trudno im będzie naprawić wszystkie wpadki  
i błędy poprzednich dekad. Reaktywacja elektrow-
ni węglowych i publiczna dyskusja o możliwości 
powrotu do energetyki jądrowej sygnalizują, że 
nawet zieloni ministrowie pogodzili się z rzeczywi-
stością. Powrót do rosyjskich surowców byłby geo-
politycznym błędem stulecia. Niemcy, a co za tym 
idzie cała Unia Europejska, stałyby się wasalami 
Putina. Dla nas jest to scenariusz nieakceptowalny, 
ale trudno jest się rozeznać w prawdziwych inten-
cjach Berlina. Być może to co, dla nas jest błędem 
stulecia dla niektórych jawi się jako interes stulecia.

- Kanclerz Olaf Scholz ostro zareagował na 
żądania posłów AfD i Lewicy, domagających się 

czasowego uruchomienia zamkniętego w wy-
niku sankcji rurociągu Nord Stream 2 - nazwał 
AfD „partią rosyjską”. Wierzy Pani w szczerość 
tych opinii? W końcu SPD nie jest ugrupowa-
niem atakującym rosyjskie interesy w Europie.

- Olaf Scholz atakuje AFD i Lewicę za pro-
rosyjskość choć sam jest w Unii Europejskiej 
największym sprzymierzeńcem i adwokatem 
Putina. Wśród europejskich partii, SPD ma naj-
bardziej niechlubną kartę jeśli chodzi o intere-
sy z Kremlem. To nie jest przypadek, że z tego 
środowiska wywodzi się były kanclerz Gerhard 
Schröder, który sprzedał honor swój i swojego 
kraju za ruble Putina. Obaj, jeszcze w czasach 
„żelaznej kurtyny” byli gorącymi zwolennikami 
zbliżenia z NRD, która była państwem do głę-
bi zinfiltrowanym i sterowanym przez Moskwę. 
Patrząc na przeszłość obu panów w jakiś sposób 
można tłumaczyć obecną postawę Olafa Scholza 
jako kanclerza, który usiłuje przekonać świat, że 
wojna na Ukrainie jest tylko „wybrykiem” Putina, 
a nie elementem rosyjskiej, rozpisanej na dekady 
strategii. Wiadomo, że w tej chwili nie ma mowy, 
aby uruchomić Nord Stream 2. Nie można jednak 
wykluczyć, że kanclerz Niemiec i całe jego socja-
listyczne zaplecze grają na przeczekanie. Liczą na 
to, że wojna skończy się jakimś kompromisem  
z Rosją, a powrót do „normalności” odbędzie się 
poprzez odbudowę relacji gospodarczych, czyli - 
jak mawiają Niemcy - Wandel durch Handel.

- Czy żądania uruchomienia NS2 - mimo 
że na razie oficjalnie potępione - nie stanowią 
przygotowania gruntu pod rzeczywiste urucho-

mienie istniejącej, nowej nitki gazociągu, która 
warto przypomnieć nie została zdemontowana? 
Czy to nie jest sposób na powolne oswajanie 
opinii publicznej z taką możliwością?

- Opinia publiczna już jest oswajana z taką 
możliwością. W niemieckich mediach silny jest 
wciąż przekaz o konieczności zwiększenia pomo-
cy militarnej dla Ukrainy, ale na pierwsze strony 
gazet i telewizyjne paski trafiają coraz częściej in-
formacje o energetycznym Armagedonie, który 
nadejdzie zimą. Pojawiają się czarne scenariusze, 
w których Rosja całkiem zakręci kurek z gazem. 
Niemieccy przywódcy przekonują, że są przygo-
towani na każdy wariant sytuacyjny, ale brak kon-
kretów niepokoi opinię publiczną. Nawoływanie 
- na razie przez AFD i Lewicę - do uruchomienia 
Nord Stream 2 wynika z przekonań tych partii, ale 
przez rząd może być potraktowane, jako medial-
ną „wrzutkę” testującą społeczne reakcje na ten 
pomysł. Na razie sytuacja na niemieckim rynku 
energetycznym jest kryzysowa i dynamiczna, ale 
nie ma jeszcze dramatu. Nie można wykluczyć, 
że groźba uruchomienia Nord Stream 2 zostanie 
użyta jako forma nacisku na inne państwa człon-
kowskie, które mało entuzjastycznie podejdą do 
niemieckiej prośby o podzielenie się gazem.

- Roberta Metsola podczas ostatniego po-
siedzenia PE wezwała do przyspieszenia trans-
formacji energetycznej. Czy to jest jedyny po-
mysł UE na poradzenie sobie ze zbliżającą się 
katastrofą energetyczną?

- Pakiet klimatyczny „Fit for 55” otrzymał 
kolejny cios podczas ostatniego posiedzenia Par-

lamentu Europejskiego, kiedy parlamentarzyści 
głosowali za włączeniem gazu i energii jądrowej 
do tak zwanej taksonomii. To wytyczne Unii Eu-
ropejskiej wskazujące instytucjom finansowym, 
które inwestycje są zielone. Deputowani promu-
jący ekologiczny radykalizm są wściekli i wiem 
dlaczego. Nazywają ten akt „greenwashingiem”, 
czyli procederem, kiedy zwykła, „brudna” dzia-
łalność gospodarcza otrzymuje zieloną etykietę. 
Innymi słowy, oskarżają Parlament Europejski  
o hipokryzję. Uważam, że prawdziwym źródłem 
hipokryzji jest sytuacja, w jakiej znalazła się Eu-
ropa, ustawiając ambicje klimatyczne na absur-
dalnym poziomie. Publiczna dyskusja na temat 
Zielonego Ładu nigdy nie miała technicznego, 
gospodarczego, zdroworozsądkowego tła. Zawsze 
miała czysto ideologiczny kontekst. W jej ramach 
arbitralnie decydowano, co jest zielone, co zrów-
noważone i na czym polega ochrona klimatu. Za 
naukową fasadą skryła się cywilizacyjna rewolu-
cja, która chce do góry nogami wywrócić życie, 
jakie znamy i akceptujemy. Teraz ta rewolucja 
zaczyna pożerać własne dzieci, co najlepiej widać 
po rozczarowanych i sfrustrowanych minach zie-
lonych europarlamentarzystów. Nie mam zamia-
ru przemawiać do ich sumień. Apeluję natomiast 
do deputowanych z politycznego centrum, do 
największych grup w Parlamencie Europejskim. 
Oni wciąż są zakładnikami fałszywie pojętego 
„postępu”, ale wielu z nich dostrzega, że nadszedł 
dziejowy moment na zrzucenie zielonego jarzma.

- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała Anna Wiejak
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Na świecie rośnie przemoc 
wobec osób wierzących
Na łamach „Naszego Dziennika” z redaktorem 
Rafałem Stefaniukiem rozmawialiśmy o bardzo trudnej 
sytuacji chrześcijan w Afganistanie i na całym świecie.

- Grupa Europejskich Konserwatystów i Re- 
formatorów domaga się od organizacji mię-
dzynarodowych otoczenia ochroną chrześcijan  
w Afganistanie. Jak wygląda sytuacja wyznaw-
ców Chrystusa po przejęciu kraju przez talibów?

- Po przejęciu władzy przez talibów uwaga 
światowej opinii publicznej koncentruje się głów-
nie na losie kobiet oraz współpracowników sił NA-
TO i międzynarodowych organizacji. Tymczasem 
w równie złej, jeśli nie gorszej sytuacji znalazły się 
mniejszości religijne, a zwłaszcza chrześcijanie. Dla 
naszych braci w wierze Afganistan stał się jednym  
z najbardziej niebezpiecznych krajów. Rządy tali-
bów oznaczają dla nich emigrację lub życie w głę-
bokiej konspiracji. Jeżeli zostaną zadenuncjowani 
grożą im brutalne represje i śmierć, a w przypadku 
dziewcząt i kobiet także niewola seksualna.

- Nie wierzy Pani w zapewnienia składane 
przez talibów po przejęciu rządów w kraju, 
że nie będzie dochodziło do prześladowań 

mniejszości, a o karach będzie decydował je-
dynie sąd?

- Można przypuszczać, że te pojednawcze de-
klaracje zostały wmuszone przez Amerykanów, 
jako jeden z warunków wyjścia wojsk NATO. 
Poza tym przywódcy talibów wiedzą, że bez ze-
wnętrznych pieniędzy i inwestycji nie utrzymają 
kraju, który i tak znajduje się w katastrofalnej 
sytuacji gospodarczej. Świat wciąż interesuje 
się Afganistanem i talibowie nie chcą zrażać do 
siebie międzynarodowej opinii publicznej. Nato-
miast nie wierzę, aby ten pozorny spokój trwał 
wiecznie. Afganistan wcześniej czy później znik-
nie z pasków informacyjnych i pierwszych stron 
gazet, a wtedy talibowie wrócą do swoich praktyk. 
Nie zapominajmy, że mówimy o dżihadystach, 
wprowadzających na podbitych terenach rady-
kalną wersję szariatu, a chrześcijanie zawsze byli 
dla nich największym wrogiem. Trzeba też brać 
uwagę wewnętrzną strukturę talibów. O ile ich 
przywódcy mają jakiś polityczny plan i zapewne 
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zdają sobie sprawę z własnych ograniczeń, tak dla 
szeregowych bojowników, których nieodłącznych 
atrybutem jest karabin maszynowy, wymiar spra-
wiedliwości jest pojęciem abstrakcyjnym. Trud-
no mi sobie wyobrazić funkcjonowanie sądu na 
afgańskiej prowincji, gdzie absolutna władzę spra-
wuje lokalny, fanatyczny, talibski watażka.

- Jesteśmy w stanie stwierdzić jak duża jest 
wspólnota chrześcijańska w tym kraju? W czasach 
okupacji amerykańskiej cieszyli się spokojem?

- Jeszcze przed wycofaniem się Amerykanów 
mniejszości religijne funkcjonowały w Afgani-
stanie we wrogim środowisku. Jeśli cieszyły się 
względnym spokojem, to był on wymuszony 
przez międzynarodowe wojska i współpracują-
cy z nimi rząd w Kabulu. Mimo tego, korzysta-
jąc z dwóch dekad względnej wolności, pojawiły 
się zalążki działalności charytatywnej Kościoła 
w Afganistanie. Prężnie działała, m.in. Jezuicka 
Służba Uchodźcom oraz Stowarzyszenie „Dla 
dzieci Kabulu”, które zostało założone w 2004 
roku w odpowiedzi na apel Jana Pawła II. Or-
ganizacje humanitarne związane z Kościołem 
katolickim pomagały zwłaszcza ofiarom wojny, 
budowały szkoły i ośrodki dla dzieci niepełno-
sprawnych. Po przejęciu władzy przez talibów, 
chrześcijańska działalność misyjna i humanitarna 
została wstrzymana. Bardzo trudno oszacować 
liczebność afgańskiej wspólnoty chrześcijańskiej. 
W odróżnieniu od Syrii i Iraku, gdzie funkcjonu-
ją zwarte i zorganizowane wspólnoty, w Afgani-
stanie, zwłaszcza na prowincji, chrześcijanie żyją  
w rozproszeniu, czasami w głębokiej konspiracji, 

w domowych, kilkuosobowych kościołach. Trud-
no tu mówić o statystykach, a raczej o ostrożnych 
szacunkach. Można przyjąć, że około dziesięć ty-
sięcy osób przeszło z islamu na chrześcijaństwo, 
co jest - zgodnie z prawem szariatu - przestęp-
stwem karanym śmiercią.

- Faktem jest, że migracje z Afganistanu 
wkrótce przybiorą na sile. Istnieje prawdopo-
dobieństwo, że Afganistan stanie się kolejnym 
krajem bez chrześcijan?

- Jest to wielce prawdopodobne. Weźmy przy-
kład Syrii. Jeszcze dziesięć lat temu wspólnota 
chrześcijańska liczyła tam 1,2 mln osób. Od tam-
tego czasu, na skutek wojny domowej, ich liczba 
zmniejszyła się o połowę. Chrześcijanie w Afga-
nistanie znajdują się w nieporównywalnie gorszej 
sytuacji. Jest ich o wiele mniej, są rozproszeni,  
a na skutek represji nie mają żadnych możliwości 
organizacyjnych. Jeśli powtórzy się wariant syryj-
ski jest wielce prawdopodobne, że chrześcijanie  
w Afganistanie - jeśli przeżyją - nie będą mieli in-
nego wyjścia jak ucieczka z własnej ojczyzny.

- Dlaczego społeczność międzynarodowa 
nie przykłada należytej uwagi sprawie męczeń-
stwa chrześcijan w Afganistanie?

- Jest to dobre, choć dla wielu możnych tego 
świata zapewne niewygodne pytanie. O męczeń-
stwie chrześcijan w Afganistanie mówi się w kon-
tekście obecnej dramatycznej sytuacji w tym kra-
ju. Natomiast skrywanym albo celowo pomijanym 
tematem jest rosnąca fala przemocy i nietolerancji 
wobec osób wierzących na całym świecie. Raporty 

organizacji Open Doors donoszą o prześladowa-
niach chrześcijan, którzy z powodu swojej wiary 
są torturowani, zniewalani i mordowani. Nieste-
ty, świat robi w tej sprawie o wiele za mało. Nie-
chlubnym przykładem jest także Unia Europejska. 
Niemal dwa i pół roku trwał wakat na stanowisku 
unijnego pełnomocnika do spraw wolności religij-
nej. O jego powołanie zabiegała, m.in. intergrupa 
wolności wyznania i tolerancji religijnej w Parla-
mencie Europejskim, której jestem członkiem.

- Czy świat Zachodu jest w stanie wymóc na 
Talibach poszanowanie praw chrześcijan?

- Myślę, że taka skuteczna presja jest możliwa. 
Jak już mówiłam, talibowie nie utrzymają władzy 
izolując gospodarczo Afganistan od świata. Będą 
potrzebowali pieniędzy, inwestycji, technologii, 
inżynierów, generalnie wszystkiego, ponieważ nie 
mają własnych kadr i zasobów, niezbędnych do 
zarządzania krajem. Grupa Europejskich Konser-
watystów i Reformatorów w PE przyjęła specjal-
ną rezolucję, w której wzywamy do postawienia 
talibom surowych warunków, zanim społeczność 
międzynarodowa zasiądzie z nimi do rozmów na 
temat ewentualnej możliwości uznania ich rządu. 
Dopóki nie zagwarantują praw kobiet i mniejszo-
ści religijnych do pokojowego życia w swojej oj-
czyźnie, bez konieczności emigracji, dopóty nikt 
z nimi nie powinien negocjować. Nie chodzi nam 
o puste, medialne deklaracje ale twarde warunki, 
które przewidują poważne sankcje gospodarcze za 
łamanie przyjętych praw. Oczywiście, taki mecha-
nizm mógłby zadziałać tylko pod warunkiem kon-
sekwentnej solidarności całego świata Zachodu.

- Sprawa ochrony chrześcijan nie wymaga 
kompleksowego rozwiązania dla całego regio-
nu? W innych muzułmańskich krajach Azji 
również dochodzi do prześladowań wyznaw-
ców Chrystusa.

- Oczywiście, że skuteczne mogą być rozwiąza-
nia tylko kompleksowe, ponieważ prześladowania 
dotykają chrześcijan nie tylko w Afganistanie ale 
w większości muzułmańskich, azjatyckich krajów. 
Weźmy jako przykład Pakistan. Niedawno w PE 
wystąpiłam z apelem o obronę chrześcijan w tym 
państwie. W Pakistanie obowiązuje tzw. ustawa  
o bluźnierstwie, przewidująca nawet karę śmierci za 
obrazę Mahometa. Szacuje się, że mogło w ten spo-
sób zginąć nawet tysiąc pakistańskich chrześcijan. 
Mimo tego, najważniejszym partnerem handlowym 
dla tego kraju jest Unia Europejska. Pakistan korzy-
sta z zerowej stawki celnej na dwie trzecie wszyst-
kich produktów wprowadzanych na unijny rynek. 
W dodatku objęty jest też preferencjami handlo-
wymi w ramach mechanizmu GSP+. Bruksela ma 
więc możliwość wywierania nacisku i powinna z te-
go korzystać. Pakistanu nie stać na to, aby pójść na 
wojnę handlową ze swoim strategicznym partnerem 
gospodarczym. Unia woli jednak „dyplomatycznie” 
milczeć. Być może powodem tej wstrzemięźliwo-
ści są nieformalne naciski europejskich koncernów 
odzieżowych, które mają liczne fabryki w Pakistanie 
i nie chcą sobie psuć dostępu do taniej siły roboczej. 
Jak widać, największym problemem nie jest przyjęcie 
rozwiązań chroniących chrześcijan ale zapewnienie, 
aby taki system był skuteczny i przestrzegany.

- Dziękuję za rozmowę.
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Jedną z najbardziej skutecznych form 
prezentowania swoich poglądów są wystąpienia 

podczas sesji plenarnych Parlamentu 
Europejskiego oraz posiedzeń komisji. Zawsze 
zabieram głos, kiedy trzeba bronić zdrowego 

rozsądku oraz interesów Polski i naszego regionu.

W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM:
 
� Zasiadam w drugiej co do wielkości komisji - 

Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE).  
Z perspektywy Polski i Śląska jest to komisja  
o kluczowym znaczeniu, ponieważ odpowiada, 
m.in. za transformację energetyczną  
Unii Europejskiej. 

� Uczestniczę w pracach Komisji  
Rozwoju Regionalnego. 

� Pełnię funkcję wiceprzewodniczącej  
intergrupy powołanej w PE, aby wspierać  
i bronić chrześcijan na Bliskim Wschodzie. 

� Biorę udział w pracy delegacji do spraw 
stosunków z państwami  
Azji Południowo-Wschodniej. 

� Jestem delegatem na parlamentarny  
szczyt Unia Europejska - Afryka.
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Większość z Was żywi do węgla koksowego ambiwalentne uczucia. Chcecie się go pozbyć, a jednocześnie nie 
potraficie bez z niego żyć, zwłaszcza teraz, w dobie największego kryzysu energetycznego w historii Unii Euro-
pejskiej. Widzę jedno wyjście z tej sytuacji. Najwyższa pora, aby Komisja Europejska przygotowała wniosek le-
gislacyjny, który zalegalizuje i ułatwi powstawanie nowych kopalń, oczywiście przy zachowaniu odpowiednich 
standardów środowiskowych.

Zależność od surowców z krajów trzecich jest naszą największą, geopolityczną słabością. Najwyższa pora 
abyśmy się zaczęli uczyć na własnych błędach. Chyba nikt z nas nie chce pogłębiać gospodarczej, a w konse-
kwencji także politycznej zależności Unii Europejskiej od takich krajów jak Rosja czy Chiny. Jedyną i właściwą 
odpowiedzią jest nasze, unijne górnictwo, które może zapewnić wysokie standardy środowiskowe, prawa pra-
cownicze, a jednocześnie stymulować rozwój gospodarczy.

Wiąże się to z drugą kwestią, którą pragnę poruszyć. Chcę prosić Komisję o pozostawienie węgla koksowe-
go na nowej liście surowców krytycznych. Jest to kluczowy komponent w procesie produkcji stali. W 2021 roku  
w Unii Europejskiej wyprodukowano 15 megaton węgla koksowego, czyli 27 procent całkowitego zapotrzebowania 
na naszym, unijnym rynku. Co się stanie jeśli usuniemy węgiel koksowy z listy surowców krytycznych? Jego euro-
pejska produkcja ustanie, a unijne firmy stalownicze zostaną zmuszone do sprowadzania surowca z Australii czy 
Kanady. Komisja jest bardzo zaangażowana w ochronę klimatu, ale przenoszenie europejskiego śladu węglowe-
go na drugi koniec świata trudno uznać za działanie przyjazne planecie. Nikt na tym nie skorzysta, a straci jedy-
nie unijna gospodarka.

Wielu z Państwa cieszy widok turbin wiatrowych w europejskim krajobrazie. Mam nadzieję, że wiecie  
o tym, iż do produkcji praktycznie każdej części „wiatraka” potrzebna jest stal i węgiel koksowy. Aby wyprodu-
kować jeden megawat mocy turbiny wiatrowej potrzeba 220 ton węgla koksowego. Mówiąc wprost jest to klu-
czowy surowiec dla powodzenia unijnej polityki klimatycznej. Trzeba o tym pamiętać przy tworzenia kolejnej 
listy surowców krytycznych.

W komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu 
Europejskiego odbyła się debata na temat surowców krytycznych,  
do których należy węgiel koksowy. Jego największym producentem  
w Europie jest Jastrzębska Spółka Węglowa. Zaapelowałam,  
aby pozostawić węgiel koksowy na nowej liście surowców krytycznych.

Węgiel koksowy musi zostać!

Zapaść na rynku energetycznym jest problemem finansowym, a my mamy narzędzia, 
aby nie pogłębiać tego kryzysu. Należy natychmiast zamrozić ceny ETS, aby ratować pro-
ducentów energii i cały przemysł. Komisja Europejska woli jednak zamrozić obywateli, niż 
przyznać się do błędu i cokolwiek zmienić. Przykro to mówić, ale największym problemem 
Europy w obliczu kryzysu energetycznego jest arogancja jej przywódców. W Parlamencie  
i Komisji Europejskiej nie ma politycznej woli, aby dokonać skutecznej korekty ewidentnie 
błędnej polityki energetycznej. 

Jesteśmy jak Titanic, który płynie pełną parą w otchłań katastrofy. Różnica jest tylko 
taka, że kapitan Titanica nie wiedział, co go czeka. Natomiast Wy doskonale wiecie co jest 
przed nami, ale w imię fałszywie pojętych ambicji klimatycznych, nie chcecie skorygować 
kursu ani o metr. Czeka nas bardzo bolesne zderzenie z rzeczywistością, za które słono 
zapłacą setki milionów Europejczyków. Dlatego pytam, czy trzeba aż cywilizacyjnej kata-
strofy, aby otrzeźwieli i opamiętali się unijni liderzy? 

Unia Europejska jest jak Titanic...
Mimo szalejących cen energii, które mają katastrofalny 
wpływ na gospodarkę i wpędzają ludzi w ubóstwo 
energetyczne, Komisja Europejska nie chce zamrozić cen 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla (ETS). Przestrzegłam 
przed taką polityką koleżanki i kolegów z Komisji ITRE.



44 45

Musimy znaleźć właściwą równowagę między celami klimatycznymi Unii Europejskiej, 
a potrzebami europejskiego przemysłu i zwykłych obywateli. Raport Komisji Ochrony Śro-
dowiska (ENVI) na temat CBAM jest nierealistyczny i potencjalnie niszczycielski, szczegól-
nie dla Europy Środkowej i Wschodniej, ale także dla Niemiec, Francji, Włoch i Holandii. 
Przedsiębiorstwa zatrudniające w Europie setki tysięcy osób nie przetrwają, jeśli darmowe 
przydziały w ramach ETS zostaną szybko wycofane. Proszę pamiętać: mamy wojnę na Ukra-
inie, wysoką inflację i rekordowo wysokie ceny energii. Ucieczka emisji, czyli exodus euro-
pejskich producentów do krajów trzecich jeszcze bardziej to pogłęb. W imieniu komisji ITRE 
zgłosiłam poprawki, w których zaproponowano rozpoczęcie stopniowego wycofywania bez-
płatnych uprawnień do emisji CO2 o dwa lata później niż przewiduje to KE, czyli dopiero 
od 2028. Tego oczekuje przemysł. To jest konieczne dla zachowania miejsc pracy w Europie. 

Komisja Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego  
i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) jest zdominowana przez 
ekologicznych radykałów w odróżnieniu od „mojej” Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), gdzie często 
rozsądek zwycięża nad ideologią. Krytyka pomysłów komisji 
ENVI jest częstym tematem moich wystąpień. 

Pakiet Fit for 55 to drogi 
i niebezpieczny eksperyment 

Niestety niektóre państwa muszą ponieść koszt błędów przeszłości, ale to jest 
lepsze niż trwanie w hipokryzji. Wywieszamy ukraińskie flagi, ale nie chcemy ze-
rwać z rosyjskim gazem i rosyjskim węglem. Tymczasem gazociągami z Rosji pły-
nie jednocześnie gaz i krew! 

Dziś każdy uczciwy polityk musi dążyć do zapewnienia Europie niezależności nie 
od węgla, lecz niezależności od importu surowców z Rosji. 

Produkcja węgla w Unii Europejskiej jest dziś nie tylko konieczna, lecz jest na-
szym absolutnym obowiązkiem. Pytanie, co jest dla Europy gorsze: węgiel czy rosyj-
skie czołgi? Kto dziś gardzi naszym węglem, gardzi ludzkim życiem. 

Komisja Europejska wydaje się w końcu rozumieć powagę sytuacji. Frans Tim-
mermans przyznał niedawno, że niektóre kraje będą musiały dłużej stosować węgiel 
aby uniknąć przestawienia energetyki na gaz. Te słowa dają nadzieję, że Komisja 
dojrzała do polityki energetycznej opartej na faktach, a nie ideologii. 

Wojna w Ukrainie wymaga od nas dojrzałości. Nie czas słuchać szkodliwych 
ekomarzycieli, gdy tak blisko słychać wybuchy rosyjskich rakiet.

Czas na rewizję polityki klimatycznej.
Czas na powrót do węgla.

Czy naprawdę musimy być 
niewolnikami Gazpromu? 

W debacie o cenach energii postawiłam sprawę jasno...
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Nie ma w tej chwili dla Europy ważniejszej strategicznie inicjatywy niż wzmocnienie potencjału kra-
jów Trójmorza. Te właśnie kraje tworzą logistyczne i militarne zaplecze dla Ukrainy, która w imieniu całe-
go wolnego świata walczy ze zbrodniczym, rosyjskim imperializmem. Tymczasem Komisja Europejska wo-
bec największego kraju tego regionu zachowuje się jak obrażone pięcioletnie dziecko.

Jednego dnia przewodnicząca von der Leyen przyjeżdża do Warszawy i mówi, że Polska otrzyma pie-
niądze. Kilka dni później komisarz Jourova ogłasza, że dla Polski mamy zero euro, bo nam nie podoba się 
to i tamto.

Dlatego pytam: kiedy Komisja Europejska osiągnie emocjonalną i polityczną dojrzałość, aby stanąć  
w końcu po stronie całej Europy?!

Dziś aby poważnie rozmawiać o realnej pomocy dla Europy Środkowo-Wschodniej trzeba jechać do 
Londynu lub Waszyngtonu. Jeżeli nic się nie zmieni, wkrótce od nas Polaków będziecie mogli usłyszeć już 
tylko słowa Marszu Pierwszej Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego:

Nie chcemy dziś od was uznania
Ni waszych mów, ni waszych łez.
Skończyły się dni kołatania,
Do waszych głów, do waszych serc.

W Parlamencie Europejskim zorganizowano debatę na 
temat Inicjatywy Trójmorza. Przypomnę, że chodzi o projekt 
zakładający zacieśnianie współpracy państw położonych 
między morzami: Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim. To klucz 
do światowego bezpieczeństwa i odpowiedź na słabnącą 
rolę Unii Europejskiej.

Kiedy Komisja Europejska 
stanie po stronie Europy?! 

Od początku wojny na Ukrainie do Polski przy-
było ponad 3 miliony uchodźców. Ponad 90 pro-
cent z nich to kobiety z dziećmi. Przewodnicząca  
Von der Leyen lubi mówić o wspieraniu kobiet. Ale 
co konkretnie zrobiła Komisja Europejska dla ko-
biet z Ukrainy? Nie zrobiła praktycznie nic!

W środku Europy kilka milionów uciekają-
cych przed wojną kobiet nie otrzymało żadnej 
realnej pomocy ze strony Komisji Europejskiej. 
Komisja oferuje tylko relokacje istniejących fun-
duszy. Co więcej, niektórym bardzo zależy by 
Ukrainki, które przeżyły traumę bombardowań 
i rozstania ze swoimi mężami, przeżyły jeszcze 
traumę aborcji. One potrzebują odzieży, żywno-
ści i leków, a Pan Biedroń koniecznie chciałby im 
dać pigułki aborcyjne. Tymczasem matki, któ-
re uciekły przed wojną urodziły w Polsce tysiąc 

dzieci. Każde z tych dzieci to dla ich matek źró-
dło radości i nadziei.

Te matki mieszkają w naszych domach, dzie-
ci uczą się w naszych szkołach, korzystają z bez-
płatnej opieki zdrowotnej. To koszt szacowany na  
13 mld euro rocznie.

Niestety Komisja Europejska nie planuje żad-
nej nadzwyczajnej pomocy - ani dla polskiego rzą-
du, ani dla samorządów, ani dla organizacji poza-
rządowych.

Dla porównania Komisja przekazała ponad  
3 miliardy euro Turcji, dla uchodźców z Syrii.  
Dlaczego więc Ukrainki w Polsce są dla Komisji 
mniej ważne? Dlaczego Erdogan nie musiał czekać 
na europejską pomoc, a my wciąż czekamy i pyta-
my: Co jeszcze musi zrobić Polska, aby być potrak-
towana przynajmniej tak jak Turcja?

Bruksela traktuje Ukrainki gorzej  
od Syryjek, a Polskę gorzej od Turcji

Część unijnych polityków chce wciągnąć Ukrainki  
do swojego ideologicznego magla i ich kosztem nasilić 
kampanię propagującą aborcję. Zabrałam głos w ważnej 
debacie w Parlamencie Europejskim. 
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Zadałam Komisji Europejskiej proste pytanie. Dlaczego Bruksela 
przeznacza więcej pieniędzy na imigrantów ekonomicznych z Afryki 
niż na uchodźców wojennych z Ukrainy?

Od 24 lutego br. granicę polsko-ukraińską przekroczyło ponad 3,5 mln uchodźców 
z Ukrainy. Szacuje się, że co najmniej połowa z tych osób pozostała w Polsce. Komisja 
przekazała Polsce jedynie 144,6 mln euro z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na 
pomoc dla uchodźców. Jest to zaledwie niewielki ułamek kosztów niezbędnych do za-
pewnienia uchodźcom podstawowego bezpieczeństwa socjalnego.

W roku 2020 Komisja Europejska hojnie zareagowała na przybycie do Hisz-
panii 20 tysięcy nielegalnie przekraczających granicę imigrantów. Uruchomiono 
projekt, który wspierał działania władz na południowym wybrzeżu Hiszpanii, na 
Wyspach Kanaryjskich, w Ceucie i Melilli. Całkowity wkład UE w projekt wyniósł 
49,6 mln euro.

W związku z powyższym i mając na względzie nadzwyczajną sytuację wywołaną 
wojną na Ukrainie, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Komisja Europejska planuje przeznaczenie dodatkowych, odpo-
wiednich do zaistniałej sytuacji środków finansowych dla wsparcia ko-
biet i dzieci oraz innych uchodźców z Ukrainy przebywających w Polsce?

2. Czym spowodowana jest różnica w skali pomocy finansowej dla Hisz-
panii, która w 2020 roku otrzymała od Komisji Europejskiej fundusze 
przeznaczone na pomoc uchodźcom w wysokości blisko 2 500 euro  
w przeliczeniu na osobę i dla Polski, której przekazano fundusze w wy-
sokości ok. 100 euro na osobę, czyli dwudziestopięciokrotnie mniej?

Uchodźcy lepsi i gorsi

Ceny energii paraliżują europejską gospodarkę i zagrażają europejskim gospo-
darstwom domowym. Przewodnicząca Komisji Europejskiej obiecała przedstawić 
listę rozwiązań w swoim przemówieniu o stanie Unii 14 września, mimo że zjawi-
sko to występuje od prawie roku. Jednym z elementów powodujących wzrost cen 
jest bezprecedensowa podwyżka cen uprawnień w ramach systemu ETS. 

Dlatego chciałabym zadać Komisji następujące pytania wymagające pilnej  
i precyzyjnej odpowiedzi:

1. Czy Komisja zamierza podjąć oczekiwaną przez wielu przywódców 
Państw Członkowskich reformę systemu ETS zmierzającą do ustano-
wienia maksymalnej ceny emisji w okresie kryzysu energetycznego?

2. Czy Komisja posiada szacunki dotyczące długoterminowego wpływu 
na MŚP i duże gałęzie przemysłu w przypadku, gdy cena pozwoleń  
w ramach ETS osiągnęłaby poziom 150-200 euro?

Co dalej z ETS?
W priorytetowym trybie skierowałam do Komisji Europejskiej 
pytanie, czy zamierza podjąć jakieś działania w sprawie reformy 
systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla?  
Czy Bruksela nie widzi, że ceny energii paraliżują gospodarkę  
i wpędzają ludzi w ubóstwo energetyczne? 
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WYDARZENIA
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Jedną z najciekawszych imprez 
plenerowych w naszym regionie jest piknik 
rodzinny odbywający się w przepięknej 
przestrzeni Śląskiego Ogrodu Botanicznego 
w Mikołowie. Dzięki moim staraniom, 
od ubiegłego roku w przygotowanie 
imprezy włączyła się Grupa Europejskich 
Konserwatystów i Reformatorów  
w Parlamencie Europejskim. EKR organizuje 
panele dyskusyjne na tematy ważne  
dla Śląska, Polski i Europy. 

Europejski 
Piknik 
Rodzinny
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Razem ze Stowarzyszeniem Rozwoju 
i Promocji Ziemi Mikołowskiej jestem 
organizatorem Festiwalu Moczki i Makówki. 
Degustacja tych tradycyjnych śląskich 
przysmaków należy do najciekawszych 
wydarzeń kulinarno-integracyjnych 
w całym regionie. Edukacyjne walory 
Festiwalu docenił premier Mateusz 
Morawiecki, który wystosował  
do organizatorów list gratulacyjny.

Festiwal 
Moczki  
i Makówki
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Stałym i ważnym elementem pracy posłów 
do Parlamentu Europejskiego są kontakty 
z ludźmi. Na spotkania z wyborcami 
staramy się poświęcać każdą wolną 
godzinę spędzoną w kraju. Szczególnie 
miłe i satysfakcjonujące są też chwile, 
kiedy przyjeżdżacie Państwo do nas. Na 
moje zaproszenie, jeszcze przed wybuchem 
pandemii, do Strasburga przyjechała grupa 
przyjaciół ze Śląska. Później, z powodu 
koronawirusa, Parlament Europejski 
zawiesił możliwość organizowania takich 
wizyt, ale ograniczenia zostały zniesione. 
Zamierzam wykorzystać wszelkie dostępne 
środki, aby jak największej liczbie przyjaciół 
ze Śląska umożliwić wizytę w Strasburgu 
albo Brukseli. 

Wizyty 
przyjaciół
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Jestem pomysłodawcą i organizatorem 
cyklu konferencji programowych Śląski Ład. 

Ogromnie się cieszę, że powstała nowa 
przestrzeń do debaty o sprawach ważnych 

dla naszego regionu, Polski i Europy. 
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V KONFERENCJA

MARLENA MALĄG, Minister Rodziny  
i Polityki Społecznej
Rynek pracy w Polsce znajduje się w bardzo  
dobrej kondycji i jest gotowy wchłonąć  
dodatkowych pracowników. 

Napaść Rosji na Ukrainę zmieniła wektory światowej  
i europejskiej polityki - to główny temat piątej Konferencji 
Programowej Śląski Ład. Politycy, eksperci i naukowcy wspólnie 
dyskutowali o tym, jak odbudować Ukrainę, jak wspierać 
uchodźców i jaką rolę odgrywa w tym województwo śląskie.

Katowice, 25 kwietnia 2022 r.

GRZEGORZ PIECHOWIAK, Sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
Widzimy olbrzymie zainteresowanie relokacją firm  
z Ukrainy do Polski. Polska ma szansę stać  
się europejskim hubem dla odbudowy Ukrainy.

prof. RYSZARD LEGUTKO, Poseł do Parlamentu 
Europejskiego, współprzewodniczący Grupy Europejskich 
Konserwatystów i Reformatorów
Napaść Rosji na Ukrainę zmieniła wektory 
światowej i europejskiej polityki. Priorytetem stało 
się bezpieczeństwo w najbardziej dosłownym, 
militarnym i egzystencjalnym wymiarze.

CRISTIAN-SILVIU BUŞOI, Przewodniczący Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie 
Europejskim
Pierwszorzędne znaczenie ma unijna solidarności, 
zarówno jeśli chodzi o nakładanie sankcji na Rosję, 
jak i również uczestnictwo w procesie odbudowy 
Ukrainy. 

MATEUSZ MORAWIECKI, Prezes Rady Ministrów
Już trzeba konstruować programy na przyszłość. 
Region o tak wielkich tradycjach przemysłowych, 
inżynierskich i projektowych jak Śląsk to region, 
który na pewno odegra ogromną rolę w pracach przy 
odbudowie Ukrainy, może nawet największą rolę 
spośród polskich regionów.

Konferencję rozpoczęła Poseł EWA MALIK 
odczytaniem listu od JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO, 
Prezesa Prawa i Sprawiedliwości
Musimy być kowalami losu naszej wspólnoty oraz musimy 
definiować i zabiegać o nasz interes narodowy. Tylko silny, 
zdeterminowany i potrafiący się bronić kraj może liczyć na 
pomoc oraz na to, że jego interesy będą uwzględniane.
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V KONFERENCJA

BEATA DASZYŃSKA-MUZYCZKA, Prezes Banku 
Gospodarstwa Krajowego
W realizowanej przez BGK strategii 3W węgiel 
odgrywa kluczową rolę, obok wody i wodoru. 
Pamiętajmy, że węgiel to nie tylko spalanie, ale także 
nowoczesne technologie. 

JAN CHRZĄSZCZ, Wicewojewoda śląski
Nasza pomoc dla uchodźców z Ukrainy zaczęła się 
od pierwszych dni wojny, kiedy uruchomiliśmy punkt 
recepcyjny na dworcu w Katowicach. 

WOJCIECH BALCZUN, Prezes Kolei Ukraińskich 
w latach 2016-2017
Odbudowa Ukrainy z wojennej pożogi może 
stanowić wyjątkową szansę dla polskiego biznesu, 
aby pełnił istotną w przyszłości rolę w gospodarce 
naszego sąsiada.

JANUSZ MICHAŁEK, Prezes Katowickiej Specjalnej  
Strefy Ekonomicznej
Cały świat patrzy na konflikt na Ukrainie.  
W gospodarce oznacza on skracanie łańcuchów 
dostaw, ale także zastępowanie produkcji, która jest 
na Ukrainie, Rosji, Białorusi, a nawet w krajach Azji.

ADAM GORSZANÓW, Wiceprezes Polskiej Grupy Górniczej
Dotychczas sytuacja w polskiej branży wydobywczo-
energetycznej była uzależniona głównie od unijnej 
polityki klimatycznej. W ubiegłym roku w Polskiej 
Grupie Górniczej przygotowano plan ratunkowy.

TOMASZ HERYSZEK, Prezes Węglokoksu
Z deficytem na rynku stali mamy do czynienia już 
od kilku miesięcy, a od początku wojny to zjawisko 
wyraźnie się nasiliło.

JAN SZEWCZAK, Wiceprezes PKN Orlen
Patrząc na katastrofalne skutki, jakie wojna 
wywołuje w gospodarce, a zwłaszcza w sektorze 
energetyczno-paliwowym, należy docenić 
dalekowzroczność Orlenu. 

PAWEŁ ŚLIWA, Wiceprezes Polskiej Grupy Energetycznej
Wojna będzie miała duży wpływ na bezpieczeństwo 
energetyczne Polski. Jest to bardzo poważne 
wyzwanie dla Polskiej Grupy Energetycznej, która 
zapewnia 40 proc. energii na krajowym rynku.

Na zakończenie konferencji wystąpił 
IGOR ANDRIYEV - obywatel 
Ukrainy od lat mieszkający na 
Śląsku, zaangażowany w pomoc 
swoim rodakom.
Nie ma słów, aby opisać ile sił daje 
ukraińskiemu żołnierzowi na polu bitwy 
przekonanie o tym, że jego dziecko, jego 
żona, jego matka są bezpieczne i pod 
dobrą opieką, tutaj w Polsce.
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CBAM nie jest mechanizmem 
zero-jedynkowym, dobrym albo złym

MATEUSZ MORAWIECKI,
Prezes Rady Ministrów
Polskie stanowisko w sprawie  
CBAM będzie zależne,  
m.in. od tego, czy będziemy mogli 
alokować środki z tego podatku na 
transformację krajowego przemysłu. 
Nie możemy się zgodzić, by Polska 
ponosiła nadmierne koszty związane  
z transformacją energetyczną.

IZABELA KLOC, 
Poseł do Parlamentu Europejskiego 
(sprawozdawca opinii Komisji 
Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
w sprawie CBAM)
Czy Unia Europejska ma na tyle 
silną pozycję, aby taki mechanizm 
zadziałał jako forma zachęty, a nawet 
nacisku na światowych partnerów, 
aby także u siebie wprowadzili normy 
i przepisy chroniące klimat? 

ANNA MOSKWA, 
Minister Klimatu i Środowiska
Proponowane przez Komisję 
Europejską rozwiązanie, zmierzające 
do stopniowego wycofywania 
bezpłatnych uprawnień do emisji 
dwutlenku węgla, może osłabić 
konkurencyjność europejskiego 
przemysłu, jak również wpłynąć 
negatywnie na gospodarki państw 
członkowskich.

PROF. RYSZARD LEGUTKO, Poseł do Parlamentu 
Europejskiego, współprzewodniczący Grupy EKR
W mediach CBAM funkcjonuje pod uproszczoną, 
ale trafną nazwą „podatku” lub „cła” od śladu 
węglowego. Jedni wiążą z tym mechanizmem 
ogromne nadzieje, inni przestrzegają przed jego 
katastrofalnym wpływem na unijną i globalną 
gospodarkę. Prawda leży zapewne gdzieś po środku.

ALEXANDR VONDRA, Poseł do Parlamentu 
Europejskiego (Czechy)
Czy CBAM wywoła globalną wojnę handlową? To 
jest kluczowe pytanie, które powinniśmy skierować do 
Komisji Europejskiej. Ze względu na uwarunkowania 
energetyczne i gospodarcze zwłaszcza w Polsce  
i Czechach musimy jak najszybciej poznać odpowiedź. 

PROF. ZDZISŁAW KRASNODĘBSKI, Poseł  
do Parlamentu Europejskiego
Mówimy na razie o projekcie Komisji Europejskiej. 
Ostateczny kształt tej regulacji będzie zależał od pozostałych 
unijnych instytucji, w tym Parlamentu Europejskiego, który 
zazwyczaj - jeśli chodzi o kwestie klimatyczne - zaostrza 
warunki. Negocjacje potrwają długo i nie będą łatwe. 

VICENTE HURTADO ROA, Szef Sekcji w Dyrekcji 
Generalnej Podatków i Unii Celnej KE 
CBAM w latach 2023-25 byłby ograniczony do kilku 
sektorów. Po 2026 r. możliwe będzie jego rozszerzenie 
i rozłożenie na 10 lat odchodzenie od darmowych 
uprawnień do emisji dwutlenku węgla.

PIOTR PYZIK, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych
Spółki Skarbu Państwa nie produkują surowej stali, ale są producentami wyrobów hutniczych, jak np. Grupa Węglokoks, 
czy nawozów sztucznych jak Grupa Azoty. Wprowadzenie tej daniny miałoby z pewnością istotny, pozytywny wpływ  
na ich pozycję konkurencyjną. 
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W konferencji wzięli także udział:

DR PETER BOTSCHEK, 
Dyrektor ds. polityki przemysłowej i konkurencyjności 
Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFI

CILLIAN O’DONOGHUE, 
Dyrektor ds. Energii i Zmian Klimatycznych EUROMETAUX 
(Europejskie Stowarzyszenie Metali Nieżelaznych)

PROF. KARSTEN NEUHOFF, 
Kierownik Wydziału Polityki Klimatycznej 
w Niemieckim Instytucie Badań Gospodarczych

TOMASZ WŁOSTOWSKI,
Bussines & Science Poland

W tydzień po konferencji 
Śląski Ład, podczas 
której debatowaliśmy 
w Katowicach na temat 
unijnego cła od śladu 
węglowego, podobną 
dyskusję zorganizowaliśmy 
w Brukseli. 

IV KONFERENCJA

ADAM GAWĘDA, Poseł, Przewodniczący sejmowej 
podkomisji ds. sprawiedliwej transformacji, Wiceminister 
MAP (w latach 2019-2020)
Nie możemy pomijać warunków zewnętrznych, 
które wpłyną na realizację takich mechanizmów jak 
CBAM. W Niemczech do rządu weszli Zieloni, którzy 
w kampanii wyborczej złożyli szereg klimatycznych 
deklaracji, z których zapewne zechcą się wywiązać. 

DOMINIK KOLORZ, Przewodniczący Zarządu Regionu 
Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”
Biorąc pod uwagę obecne uwarunkowania w Unii 
Europejskiej myślę, że ten podatek nie jest najlepszym 
rozwiązaniem. Szansą dla europejskiej i polskiej 
gospodarki jest głęboka reforma systemu uprawnień 
do emisji dwutlenku węgla (ETS).

TOMASZ HERYSZEK, Prezes Węglokoksu S.A.
Z wielką nadzieją patrzymy na mechanizm CBAM, 
który może spowodować, że w Europie odrodzi się 
przemysł maszynowy, stalowy, przetwórczy, dający 
nie tylko wpływy do budżetów lokalnych  
i regionalnych, ale również generujący miejsca pracy. 

TOMASZ ROGALA, Prezes Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Z porównania struktury miksu energetycznego Polski 
z miksami innych państw odchodzących od węgla  
w Europie wynika, że nasze starania są  
od 1,5 do 5 razy większe od krajów, które są  
od nas zamożniejsze.

PREZENTACJE NAUKOWE NA TEMAT CBAM PRZYGOTOWALI:

PROF. KRZYSZTOF STAŃCZYK 
z Głównego Instytutu Górnictwa

PROF. TOMASZ INGRAM DR MARCIN BARON
z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
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Nie ma ważniejszych spraw 
niż bezpieczeństwo energetyczne

MATEUSZ MORAWIECKI, Prezes Rady Ministrów
Miną jeszcze długie lata, zanim górnicze windy 
przestaną zjeżdżać pod ziemię, bo wiemy, że to proces 
rozłożony na dziesięciolecia. Ale właśnie te lata,  
te dekady są po to, żeby na Śląsku pojawiła się nowa 
infrastruktura przemysłowa i energetyczna. Pewnie 
kolejne pokolenia Ślązaków będą częściej wjeżdżać 
windami do góry na wysokie wieżowce.

KADRI SIMSON, Komisarz ds. Energii Komisji Europejskiej
Jesteśmy na progu ogromnej transformacji i wspólna 
wizja przyszłości napawa optymizmem, ale to nie 
znaczy, że powinniśmy być zadowoleni. Ryzyko 
zawsze istnieje. Przekształcenie obecnego systemu 
oznacza radzenie sobie ze starymi zagrożeniami  
i napotykanie po drodze nowych. Regiony  
o kręgosłupie przemysłowym, takie jak Śląsk,  
są dobrze przygotowane do wykorzystania swojej 
wiedzy, gospodarki i potencjału, aby przejść  
z tradycyjnej energii na czystą. 

JACEK SASIN, Wicepremier  
i Minister Aktywów Państwowych
Kolejne decyzje zapadające w Unii Europejskiej 
przyspieszają proces Zielonego Ładu. Stawia to 
przed nami ogromne wyzwania. W Ministerstwie 
Aktywów Państwowych przygotowaliśmy cały 
plan transformacji energetycznej. Rząd jest 
zdeterminowany, aby uruchomić programy 
inwestycyjne nie tylko w obszarze energetyki.  
To jest wielkie wyzwanie dla MAP, by umiejętnie 
wykorzystać spółki Skarbu Państwa dla wzmocnienia 
procesów inwestycyjnych na Śląsku. 

PROF. RYSZARD LEGUTKO, Współprzewodniczący  
Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów  
w Parlamencie Europejskim
Unijna polityka klimatyczna budzi sporo nadziei  
i oczekiwań, ale także coraz więcej obaw. Najmocniej 
słychać je właśnie na Górnym Śląsku. Koszty 
modernizacji energetycznej są tutaj ogromne i trudne 
do policzenia, ponieważ proces ten obejmie wszystkie 
dziedziny życia i gospodarki. W każdym razie 
mówimy o setkach miliardów złotych. Odpowiedź 
Unii Europejskiej powinna być co najmniej adekwatna 
do ceny, jaką Śląsk zapłaci za Zielony Ład.
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CHRISTOPHER TODD, Szef Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej
Budżet Unii Europejskiej będzie faworyzował inwestycje, które wpisują się w Zielony Ład, ale trzeba pamiętać, 
że sprawiedliwa transformacja to nie tylko energia. Jej głównym celem jest wyrównywanie różnic społecznych 
i gospodarczych. Służą temu środki unijne skierowane, m.in. na zmianę profilu zawodowego pracowników 
dotkniętych transformacją. Jednym z największych beneficjentów tych środków będzie Górny Śląsk.

ADAM GUIBOURGÉ-CZETWERTYŃSKI, Podsekretarz 
stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska
Podstawą polskiego miksu energetycznego  
w przyszłości będzie energia jądrowa, która zapewni 
bezpieczny, stabilny i przewidywalny cenowo  
prąd dla naszej gospodarki. 

KRZYSZTOF SENGER, Zarząd Funduszu Inwestycyjnego 
Inicjatywy Trójmorza, Dyrektor zarządzający BGK
Trójmorze jest obecnie najszybciej rozwijającym się 
regionem na świecie i musimy dobrze wykorzystać 
ten potencjał. Swoją aktywność inwestycyjną 
Fundusz koncentruje na trzech obszarach: transport, 
infrastruktura transportowa i energetyczna. 

ADAM GAWĘDA, Poseł i Wiceminister MAP 
(w latach 2019-2020)
Podpisanie umowy społecznej w sprawie transformacji 
górnictwa jest historycznym wydarzeniem. 
Dysponując czasem do 2049 roku i środkami 
finansowym, płynącymi na ogromna skalę z funduszu 
odbudowy, możemy przeprowadzić w sposób 
odpowiedzialny proces transformacji energetycznej.

TOMASZ HERYSZEK, Prezes Węglokoksu S.A.
Produkcja stali w Unii Europejskiej wyniosła  
w ubiegłym roku około 150 mln ton, a w Chinach 
przekroczyła miliard. Myśląc jedynie o czystej energii 
i redukcji emisji dwutlenku węgla umyka nam 
poważny problem słabnącej konkurencyjności unijnej 
gospodarki. 

PROF. STANISŁAW PRUSEK, Dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa, p.o. Prezesa JSW S.A.
Aktualnie w Głównym Instytucie Górnictwa realizujemy dwa projekty badawcze: pierwszy, którego głównym 
celem jest poprawa efektywności rewitalizacji terenów zdegradowanych działalnością górniczą, a drugi dotyczy 
zagospodarowania metanu zawartego w powietrzu wentylacyjnym.

ADAM GORSZANÓW, manager, 
ekspert ds. energetyczno-surowcowych
Należy wdrożyć model zarządzania transformacją 
w zakresie odzyskiwania terenów poprzemysłowych. 
Wykorzystajmy w tym zakresie przykłady z krajów 
unijnych, gdzie powołano instytucje, których 
zadaniem było kompleksowe zagospodarowanie 
tychże terenów. 

MARIUSZ WIELKOPOLAN, Wiceprezes  
JSW Innowacje S.A.
Chcemy i potrafimy wykorzystać tereny pogórnicze 
w rozwoju gospodarki. Przykładem może być 
wdrożeniowa koncepcja zagospodarowania hałd, 
opracowana, m.in. przez JSW Innowacje. Jednym  
z jej elementów jest budowa na hałdach wielkich  
farm fotowoltaicznych. 

SEBASTIAN GOLA, Prezes Tauron Wytwarzanie S.A.
Pomimo rozwoju energetyki odnawialnej i technologii 
bardzo nisko emisyjnych musimy pamiętać, że 
nadal gwarancją, swego rodzaju energetycznym 
kręgosłupem, będą duże elektrownie opalane węglem 
kamiennym bądź to - w okresie przejściowym - gazem 
ziemnym. 

CAMILLE VEYRES, Rada Naukowa organizacji 
Climate Realists
Racjonalnie myślący ludzie muszą przeciwstawić się 
fanatyzmowi klimatycznemu, który nie jest oparty na 
nauce. Na skutek Zielonego Ładu Europa może stać 
się chińską kolonią.
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Powstaje bank dobrych pomysłów 
dla naszego regionu

MATEUSZ MORAWIECKI, Prezes Rady Ministrów
Sprawiedliwa transformacja to taka, która dokonuje 
głębokich przekształceń w przemyśle, gospodarce, 
inwestycjach, finansach, ale z drugiej strony pozwala 
ludziom się do nich zaadoptować. I stąd będziemy 
konsekwentnie walczyć o Górny Śląsk. W ramach 
unijnego finansowania do Polski trafi 250 mld zł na 
transformację energetyczną. Ogromna część tych 
środków jest dedykowana Górnemu Śląskowi  
i Zagłębiu.

IZABELA KLOC, Poseł do Parlamentu Europejskiego
Podczas naszej debaty padło zbyt wiele ważnych 
słów, żeby nie było ciągu dalszego konferencji. 
Chciałabym nadać naszym obradom trwalszy wymiar 
i zaproponować think tank Śląski Ład, który stałby 
się bankiem dobrych pomysłów dla naszego regionu 
w dobie transformacji energetycznej. To musi być 
skuteczne, medialno-promocyjne narzędzie, które  
w przystępny sposób opowie mieszkańcom o szansach 
i zagrożeniach związanych z przemianami.

KADRI SIMSON, Komisarz ds. Energii Komisji Europejskiej
Śląsk brzmi jak wyzwanie. Wiemy, że górnictwo to nie tylko gospodarka i technologia, ale część waszej tradycji 
i spuścizny. Musimy zrozumieć, jak działać i co robić? Sprawiedliwa transformacja to nie hasło dla Komisji 
Europejskiej, ale kierunkowskaz: jak być najbliżej rzeczywistych spraw. Staramy się wsłuchiwać w głosy 
prezydentów, burmistrzów, wójtów, czyli wszystkich władz samorządowych, by dostosować ofertę do ich potrzeb. 
Wszystkie regiony muszą być na równi traktowane, choć wyzwania są odmienne.

PROF. RYSZARD LEGUTKO, Współprzewodniczący Grupy Europejskich Konserwatystów 
i Reformatorów w Parlamencie Europejskim
- Jeśli transformacja energetyczna ma być sprawiedliwa i zrównoważona, Ślązacy muszą wiedzieć, że nie stracą 
na likwidacji górnictwa. Na razie się na to nie zanosi. Kwoty zapowiadane w ramach unijnych środków na 
transformację energetyczną nie równoważą olbrzymich kosztów likwidacji górnictwa - zarówno społecznych jak 
i gospodarczych. Trzeba też pamiętać, że branża węglowa to na Śląsku nie tylko pieniądze, ale także etos i symbol 
regionalnej tożsamości. 

MICHAŁ KURTYKA, Minister Klimatu i Środowiska
Pragnę przypomnieć, że właśnie w Katowicach w czasie szczytu klimatycznego pojawiła się szerzej idea 
sprawiedliwej transformacji. Ona będzie miała sens, jeśli będzie przekładała się na podnoszenie jakości życia 
Polaków. W ciągu najbliższych lat będziemy musieli zagospodarować dwa, a może nawet trzy razy więcej 
środków niż dotychczas. To dotyczy szczególnie Śląska, który ma ogromny potencjał. To właśnie na barkach tego 
przemysłowego regionu leży najlepsze wykorzystanie tych środków.
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ARTUR SOBOŃ, Wiceminister Aktywów Państwowych 
Umowa, nad którą pracujemy ze stroną społeczną, 
obejmie nie tylko Polską Grupę Górniczą, ale 
wszystkie krajowe spółki wydobywcze. Nasze 
nieoficjalne i robocze rozmowy z Komisją 
Europejską wskazują, że wszystkim nam zależy, aby 
transformacja energetyczna była rozłożona w czasie, 
sprawiedliwa, uzgodniona społecznie, zaplanowana 
i aby w miejscowościach szczególnie dotkniętych 
skutkami likwidacji górnictwa budować nowy 
potencjał wykorzystując w tym zakresie wszystkie 
możliwe instrumenty finansowe.

ADAM GAWĘDA, Poseł i Wiceminister MAP 
(w latach 2019-2020)
Jeśli mówimy o Zielonym Ładzie, to wszystkim 
przychodzi na myśl wykorzystanie energii wiatru, 
słońca, czy też ziemi. Wiemy doskonale, że te źródła 
są niestabilne i często dochodzi do sytuacji, że nasze 
konwencjonalne bloki energetyczne są podstawowym 
źródłem energii. Ich udział w procesie wytwarzania 
energii to model, który funkcjonuje na całym świecie  
i który wszedł na poziom wykorzystania 
gospodarczego. Z węgla można produkować wiele 
bardzo ciekawych produktów - głównie w obszarze 
chemii i energii.

TOMASZ HERYSZEK, Prezes Węglokoksu S.A.
Jest kilka czynników, z którymi sektor hutniczy musi 
się zmierzyć, by dostosować się do Zielonego Ładu. By 
móc za kilka lat powiedzieć, że wykorzystano wszelkie 
szanse i fundusze, by ten przemysł unowocześnić  
i uelastycznić. Na europejskim rynku przemysł 
hutniczy jest w gorszej sytuacji, jeśli chodzi  
o konkurencyjność, niż gdzie indziej na świecie,  
bo doliczane są, m.in. koszty śladu węglowego  
i ETS. Musimy jako kraj, też jako spółka Węglokoks, 
traktować ten segment niezmiernie poważnie. 

WŁODZIMIERZ HEREŹNIAK, Prezes Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej
Jako spółka intensywnie pracujemy nad 
wykorzystaniem naszych możliwości przy produkcji 
wodoru. Nie będę mówił, że jesteśmy w stanie 
zaspokoić zapotrzebowania na wodór w większej 
skali, ale są to ilości, które mogłyby zasilić cały 
transport autobusowy na Śląsku i w Zagłębiu. 
W całym regionie obecnie kursuje ok. 1,5 tys. 
autobusów. Mniej niż 10 proc. wykorzystuje paliwa 
alternatywne. W gazie koksowniczym, który powstaje 
w koksowniach Grupy JSW, zawartość wodoru  
waha się od 55 do 58 proc.

DARIUSZ NIEMIEC, Prezes Tauronu Wytwarzanie S.A.
Struktura wytwarzania energii pokazuje, jakie 
jednostki powinniśmy mieć zainstalowane w sieci. 
Wciąż niezbędne są jednostki sterowalne oparte  
o paliwa kopalne. Ich liczba powinna być dopasowana 
do utrzymania bezpieczeństwa energetycznego, tak 
by ciągłość dostaw była zachowana. Oczywiście 
takie stwierdzenie jest prawdziwe do momentu, 
gdy pojawi się nowa technologia. Mam tu na 
myśli magazynowanie energii na dużą skalę. Taka 
technologia na pewno nie zostanie opracowana  
w najbliższym czasie.

TOMASZ ROGALA, Prezes Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Słyszymy o szybkiej dekarbonizacji, która oznacza po 
prostu szybkie zamknięcie kopalń. Zastanówmy się, 
co to oznacza dla rynku pracy. Są gminy i powiaty, 
w których nadal głównym pracodawcą są kopalnie 
i podmioty z nimi powiązane. Zamknięcie kopalń 
oznacza tam zwiększenie bezrobocia z jednocyfrowego 
do dwucyfrowego. Górnictwo dostarcza gotówkę do 
górniczych rodzin, w sumie około 2 mld zł rocznie. 
Czy firmy, które powstaną w miejsce kopalń, zdołają 
zapełnić tę lukę? 

ADAM GORSZANÓW, menedżer, współautor projektu 
operatora rewitalizacji
Obecne modele działań rozwojowych są nieskuteczne 
i niespójne, zaś efekty dalekie od oczekiwań. Brak jest 
spójnej, regionalnej wizji w zakresie gospodarowania 
zasobami terenów zdegradowanych. Skutkiem tego 
jest wysoki udział terenów zdegradowanych, które 
utraciły wartości użytkowe i stanowią zagrożenie 
środowiskowe. 

PROF. WOJCIECH MYŚLECKI, ekspert problemów 
geopolitycznych 
Jednym z największych problemów województwa 
śląskiego w dobie transformacji jest depopulacja.  
Od roku 2000 do 2018 liczba ludności spadła aż  
o 4,7 proc. Niekorzystnie wygląda także stosunek ludzi 
w wieku przedprodukcyjny do poprodukcyjnym.  
Ta proporcja wynosi 100 do 132. Trzecim 
alarmującym sygnałem jest spadek udziału śląskiego 
PKB w krajowej gospodarce. W 2004 roku wynosił 
on 13,75 proc., teraz jest na poziomie 12,31 proc. 
Z punktu widzenia transformacji i modernizacji te 
wskaźniki są bardzo niekorzystne.
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I KONFERENCJA
Katowice, 17 luty 2020 r.

Tereny pogórnicze 
to nie balast, ale kapitał Trzy duże spółki z udziałem Skarbu Pań-

stwa, Węglokoks, JSW Innowacje i Ka-
towicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, 

podpisały porozumienie w zakresie rewitalizacji 
terenów poprzemysłowych w województwie ślą-
skim. Jednym z głównych założeń umowy jest po-
wołanie specjalistycznego podmiotu, który zajmie 
się kompleksowym zagospodarowaniem zdegra-
dowanych przez przemysł terenów. Będzie to po-
łączenie możliwości kapitałowych, organizacyj-
nych i kompetencyjnych jednych z największych 

i najważniejszych przedsiębiorstw w wojewódz-
twie śląskim, w których wiodącą rolę odgry-
wa Skarb Państwa. Przedsięwzięcie wpisuje się  
w założenia Programu dla Śląska. Zdegradowane 
przez przemysł tereny to obecnie prawie 7 tysięcy 
hektarów w samym tylko województwie śląskim. 
Zajmują około 5,5 procent powierzchni i często 
zlokalizowane są w atrakcyjnych z perspektywy 
prowadzenia biznesu miejscach. Mogłyby też stać 
się obszarem skutecznej aktywizacji gospodarczej 
całego regionu. 

Obszary górnicze nie są dla nas historycznym balastem, ale gospodarczym atutem, który można 
dobrze wykorzystać dla zrównoważonego rozwoju regionu. Ten projekt idealnie wpisuje się 
w rządowy Program dla Śląska oraz unijną politykę klimatyczną. W Parlamencie Europejskim 
potrzebujemy właśnie takich, mocnych argumentów, aby skutecznie walczyć o polskie i śląskie 
sprawy. W Polsce nie możemy sobie pozwolić na to, aby z polityki klimatycznej robić temat 
tabu. Zbyt wiele mamy tutaj do wygrania, ale sporo też możemy stracić. Musimy działać 
według zasady: liczmy na najlepsze, ale bądźmy gotowi na najgorsze. Śląski Ład niech stanie się 
synonimem przekonania, że my w naszym regionie robimy swoje i robimy to dobrze.
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