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FRANCJA
a on a e 

p a o a  dłu e
Wiek emerytalny podnoszony 
będzie stopniowo do 65 lat do 2031 
r., wzrost cen energii elektrycz-
nej i gazu dla małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP) nie będzie 
większy niż 15 proc., wprowadzone 
też zostaną mechanizmy amorty-
zujące wzrost cen – zapowiedział 
prezydent Emmanuel Macron.

JAPONIA
Nie ędzie 
u  ł s

Dobra wiadomość dla osób, które 
mają kłopoty z łysieniem. Biotech-
nolodzy z Japonii w laboratoryjnej 
hodowli zdołali otrzymać w pełni 
działające, mysie mieszki włosowe. 
Dokonanie może otworzyć drogę 
do regeneracyjnych terapii łysienia, 
a także testowania leków i badania 
zaburzeń wzrostu włosów.

FRANCJA
z łada  agę 

do sł  poli a
Przewodnicząca Zgromadzenia Na-
rodowego, niższej izby francuskiego 
parlamentu, przerwała obrady 
w reakcji na stwierdzenie jednego 
z deputowanych: „Niech wraca do 
Afryki!", wygłoszone podczas prze-
mówienia czarnoskórego parlamen-
tarzysty. Po tym incydencie w kraju 
rozgorzała debata na temat rasizmu.
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a  ia ło
Stołeczni policjanci zajmujący się 
przestępstwami samochodowymi 
odnaleźli ukradzionego, rozebrane-
go na części nissana, zanim właści-
ciel zgłosił jego kradzież. Funkcjo-
nariusze zatrzymali w powiecie 
wołomińskim czterech mężczyzn, 
którzy odpowiedzą za paserstwo 
i kradzież auta.

o a 
u  onie

str. 19

d ie a  na zędzie 
p zes ęps a
Konfiskata samochodu za wyrzuce-
nie śmieci w niedozwolonym miej-
scu – taką karę wprowadziły władze 
miejscowości Santa Croce Cameri-
na na Sycylii. Tamtejszy burmistrz 
przystąpił do zdecydowanej walki 
z nielegalnymi wysypiskami śmie-
ci, a jego stanowczość wskazywana 
jest we Włoszech jako wzór.

FINLANDIA
Nie ma  ię sz  
p o lem
Nie ma powodów, by podejrzewać, 
że premier Sanna Marin naruszyła 
prawo albo zaniedbała swoje obo-
wiązki służbowe – ocenił Kanclerz 
Sprawiedliwości Finlandii po roz-
poznaniu licznych skarg złożonych 
w związku z „ostrym” imprezowa-
niem liderki socjaldemokratów, 
„niegodnym urzędu premiera".

BELGIA
 p ze i , 

a na e  za
60 proc. Belgów twierdzi, że 
migranci „kosztują więcej niż za-
rabiają". Z kolei 64 proc. uważa, że 
migracja obniżyła jakość edukacji 
w ich kraju; 58 proc. mówi o pogor-
szeniu się sytuacji bezpieczeństwa. 
Zaś 60 proc. Belgów nie ma nic 
przeciwko osobom, które przyjeż-
dżają do Belgii, żeby pracować.

ITALIA
Nau z  się li z  
pieni dze
Prawie 90 procent Włochów opo-
wiada się za wprowadzeniem do 
szkół edukacji finansowej – wynika 
z sondażu. Jego uczestnicy wyrazili 
przekonanie, że znajomość tych kwe-
stii jest bardzo ważna w obecnych 
czasach. W ciągu roku odsetek zwo-
lenników wprowadzenia przedmiotu 
wzrósł z ponad 86 do 89 procent.
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Jak zostać 
bohaterem, 

w którego obronie 
toczą się debaty 
i pojawić się na 

okładce poczytnego 
tygodnika
XAVIER

W polityce 
głupota 

nie stanowi 
przeszkody

LEWICA
a anie  sz ę  

niee zne
Prezes PiS prowadzi „kolejną wojnę 
przeciwko kobietom", więc Lewica 
złoży wniosek do sejmowej Komisji 
Etyki Poselskiej o ukaranie Jarosła-
wa Kaczyńskiego za jego wypowiedź 
o kobietach, które „dają w szyję", co 
ma być powodem ich niskiej dziet-
ności – poinformował europoseł 
Robert Biedroń. 
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Uwaga krajowi komentatorzy. 
Koniec lenistwa i nieróbstwa 
umysłowego. Grzegorz W. Kołodko 
„Wojnę i Pokój” napisał. Ale bez 
paniki. Tym razem tylko tom 
jeden, zdoła go przeczytać nawet 
ograniczony do Tweetera.

Zwłaszcza że Kołodko nie stroni 
od trudnych opinii. Analizując 
trwającą wojnę na Ukrainie, 

zdecydowanie potępia rosyjską agre-
sję. Ale wskazuje też współodpowie-
dzialność państw „Demokratycznego 
Zachodu” za ukraińską tragedię.

Przypomina Deklarację NATO 
z 2008 roku, która postulowała roz-
szerzenie Sojuszu o Gruzję i Ukrainę. 
Obietnicę nieprzemyślaną, nierealną, 
na wyrost. Mogła ona jedynie wywo-
łać zaniepokojenie w Rosji i wzmoc-
nić tamtejszą „partię wojny”. Podob-
ny skutek miał przyjęty, po kijowskim 
Majdanie w 2014 roku, plan negocja-
cji w „formacie mińskim” Pozorował 
rozwiązywanie konfliktu. Nie skła-
niał do podejmowania trudnych, bo-
lesnych politycznie decyzji. Stwarzał 

przestrzeń do rozwoju „partii wojny” 
po obu stronach konfliktu.

Dziś te „partie wojny”, reprezentan-
ci sektorów zbrojeniowych decydują 
o przebiegu konfliktu. Także o jego wi-
zerunku, przekazie w mediach. Dzięki 
temu producenci sprzętu do zabijania 
stają się idolami w internecie, artyści 
układają pieśni na cześć niosących 
śmierć dronów, a znani intelektuali-
ści oddają im hołdy i pokłony. Grze-
gorz W. Kołodko nie wierzy w szybkie 
zwycięstwo Rosji, ani rychłe poko-
nanie jej przez Ukrainę. Wspieraną 
przez NATO i Unię Europejską. Prze-
widuje wieloletni konflikt o różnym 
nasileniu. Obliczony na maksymalne 
wyniszczenie zaangażowanych stron.

Wojnę do ostatniego naboju, ostat-
niej elektrowni, sieci przesyłania 
energii. Totalną, toczoną na każdym 
możliwym polu. Wojnę na sankcje go-
spodarcze, wojnę informacyjną, wojnę 
na wykluczenia z międzynarodowych 
imprez sportowych, kulturalnych, ze 
wspólnot religijnych. Im dłużej będzie 
ta wojna trwała, tym większe jej kosz-
ty ponosić będą podatnicy na całym 
świecie. Im więcej pieniędzy będzie 
wpompowywanych w nią przez „par-
tie wojny”, tym bardziej oddalać się 
będzie perspektywa rozwiązywania 
wspólnych globalnych problemów. 
Im więcej wojny na Ukrainie tym 
większe zagrożenia katastrofą klima-
tyczną dla świata. Dlatego znakomity 

ekonomista i były minister finansów, 
opowiada się za jak najszybszym za-
kończeniem tej wojny. „Nawet za cenę 
utraty przez Ukrainę części jej teryto-
riów”. Ale nie na zawsze.

To realistyczne stanowisko brzmi 
jak herezja dla reprezentacji „partii 
wojny”. Pokój, nawet rozejm, osiągnię-
ty bez spektakularnego zwycięstwa, 
grozi upadkiem rządzących w Moskwie 
i Kijowie. Zwłaszcza że wtedy będą mu-
sieli walczyć z wrogami wewnętrzny-
mi. Krachem gospodarczym, groźbami 
bankructwa całych sektorów.

Ciekawe, czy znów usłyszymy z ust 
polityków, że „nie znamy pojęcia po-
koju za wszelką cenę. Jest jedna tylko 
rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, 
która jest bezcenna. Tą rzeczą jest ho-
nor”. Swą najnowszą książkę profesor 
Grzegorz W. Kołodko zadedykował 
„Tym, którzy walczą o pokój, nie przy-
gotowując się do wojny”.

Przeczytajcie ją koniecznie.

Grzegorz W. Kołodko. „Wojna i Pokój”. 
Wydawnictwo Naukowe PWN. Warsza-
wa 2022.
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