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W Święto Lotnictwa pre-
zydent Andrzej Duda
w poznańskich Krzesi-

nach stwierdził, że wprowadzenie
samolotów F-16 było wielkim ma-
rzeniem ielementem wielkiego pla-
nu, o jakim w 2006 r. myślał pre-
zydent Lech Kaczyński.

Wskazał jeszcze dwie osoby naj-
bardziej zasłużone w tym, że F-16
latają z biało-czerwoną szachow-
nicą. Dowódców lotnictwa – gene-
rałów Stanisława Targosza i An-
drzeja Błasika. W Krzesinach,
31. Bazie Lotnictwa Taktycznego,
stanął pomnik gen. Błasika oraz ta-
blica poświęcona prezydenckiej
parze i gen. Targoszowi.

Lech Kaczyński witał w 2006 r.
pierwsze F-16 w Krzesinach, a Ma-
ria Kaczyńska była matką chrzest-
ną pierwszego „Jastrzębia”.
Wiem, że PiS wszystko, co dobre
w Polsce, wpisuje w politykę Le-
cha Kaczyńskiego, ale nie należy
przy tym popadać w śmieszność.

Decyzję o zakupie podjął
w 2003 r. ówczesny szef MON Je-
rzy Szmajdziński ze swoim za-
stępcą Jerzym Zemkem. To oni

przeprowadzili przetarg, podpi-
sali kontrakt i przygotowali przy-
jęcie F-16, w tym budowę bazy
w Krzesinach. Szmajdziński nie
jest z bajki PiS, ale skazanie przez
prezydenta Dudę na zapomnienie
jego – jednej z 96 ofiar katastrofy
smoleńskiej – to małostkowość.

Nie neguję zasług obu genera-
łów, szczególnie gen. Targosza, któ-
ry już ciężko chory został w 2007 r.
odwołany ze względu na „brak po-
stępu” w przygotowaniach do
przyjęcia F-16. Po latach członko-
wie formacji, która go odwołała,
oddali mu sprawiedliwość.

Zdaniem prezydenta Dudy po
katastrofie w Smoleńsku polskie
lotnictwo „podniosło się i idzie da-
lej”. To prawda. Od 2010 r. nie by-
ło żadnej katastrofy, m.in. dzięki
wprowadzeniu przez dowódcę sił
powietrznych gen. Lecha Majew-
skiego procedur bezpieczeństwa
lotów. Przed 2010 r. dzieje pol-
skiego lotnictwa były znaczone
grobami pilotów, którym urzą-
dzano piękne pogrzeby.

Tych procedur po katastrofie
samolotu CASA w2007 r. nie wpro-
wadził gen. Błasik. Lot do Smoleń-
ska był przykładem złamania
wszystkich lotniczych reguł. Gen.
Błasik był na pokładzie, prawdo-
podobnie w kabinie Tu-154. Temu,
co się działo, nie próbował zapo-
biec. Gen. Majewskiego, który „pod-

niósł lotnictwo”, oile wiem, do Krze-
sin nie zaproszono.

Nawiązując do katastrofy smo-
leńskiej, prezydent mówił o „szka-
lowaniu” polskich lotników. Przy-
pomnijmy: dwa lata przed kata-
strofą – w 2008 r. – PiS składał in-
terpelację w Sejmie, zarzucając
tchórzostwo pilotowi mjr. Grzego-
rzowi Pietruczukowi, który od-
mówił lotu do stolicy Gruzji Tbili-
si znajdującej się w strefie wojny.
Winą mjr. Pietruczuka było to, że
– na ile mógł – przestrzegał lotni-
czych zasad i dbał o powierzone
mu życie ludzi na pokładzie, wtym
prezydenta Kaczyńskiego.

Może, gdyby w kwietniu 2010 r.
ktoś w odpowiednim momencie
powiedział: „trzeba przerwać to
szaleństwo” – 96 osób by żyło. Chy-
ba, w co wątpię, że do autora inter-
pelacji odnosiły się słowa prezy-
denta Dudy: „Niegodny jest ten, kto
ośmieli się podać w wątpliwość
wasz talent, waszą wiedzę, aprzede
wszystkim waszego ducha”.

Ze słów prezydenta wynika, że
zgodnie z logiką swojej partii widzi
lotnictwo w kategoriach heroicz-
nych – piloci stają uboku zwierzch-
ników realizujących wielkie dzie-
ło. Jak mawiał szef MON Antoni
Macierewicz – lądują bohatersko.

Życzę polskim pilotom, by lą-
dowali nie po bohatersku, ale bez-
piecznie. !

CZEGO PREZYDENT
NIE POWIEDZIAŁ
W POZNANIU

KOMENTARZ

Agencja ratingowa Moody’s po-
nownie ostrzegła, że poli-
tyczna wojna z Trybunałem

Konstytucyjnym może być dla Pol-
ski bolesna wskutkach. Trybunał po-
winien być gwarantem rządów pra-
wa; im jest słabszy, tym bardziej te
rządy stoją pod znakiem zapytania.

Agencja zareagowała na wszczę-
cie śledztwa ws. przekroczenia
uprawnień przez prezesa TK An-
drzeja Rzeplińskiego. „To eskaluje
kryzys konstytucyjny i prawdopo-
dobnie zwiększy napięcia zUnią Eu-
ropejską, co nasili ryzyko pogorsze-

nia się klimatu inwestycyjnego wPol-
sce” – czytamy w raporcie.

Moody’s wydała ostrzeżenie dwa
tygodnie przed kolejnym przeglą-
dem ratingu Polski. Poprzedni skoń-
czył się obniżką tzw. perspektywy.
Pozostałe wielkie agencje ratingowe
też nie są obojętne na osłabianie in-
stytucji w naszym kraju. Standard
& Poor’s obcięła nam ocenę wiary-
godności kredytowej już wstyczniu,
Fitch wyrażała obawy o niezależ-
ność banku centralnego. A przecież
do tej pory nasza wiarygodność tyl-
ko rosła.

Czwartkowa ocena Moody’s ma
dwa wymiary. Po pierwsze, rządy
prawa to m.in. respektowanie umów,
prawa własności. Część inwestorów
zastanowi się dwa razy, zanim wy-
bierze Polskę, a nie inny kraj regio-
nu. Firmy nie rozgłaszają wycho-

dzenia zPolski, mówią „poczekamy,
zobaczymy”. Inwestycja Daimlera,
którą w maju z pompą ogłaszał wi-
cepremier Mateusz Morawiecki, nie
przybiera realnych kształtów, nie
znamy jej konkretnych parametrów
ani zobowiązań Polski wzamian. Klu-
czowej umowy z koncernem rząd
nie podpisał.

Te rosnące wahania niosą drugie
zagrożenie: gorsze perspektywy
wzrostu gospodarczego. Bo to in-
westycje, a nie rozdawnictwo pie-
niędzy, dają najbardziej stabilny
wzrost PKB.

Nawet hurraoptymistyczny rząd
przyznaje już, że tempo rozwoju bę-
dzie wtym iprzyszłym roku słabsze,
niż przewidywał. Mimo to jako za-
kładnik wyborczych obietnic opiera
budżet na kruchych podstawach. Na
papierze ma wystarczyć pieniędzy

ina dodatki na dzieci, ina podwyżki
w budżetówce, i na większe wydat-
ki na obronność. Budżet trzeszczy
wszwach, bo deficyt planowany jest
na maksymalnie dopuszczalnym po-
ziomie 2,9 proc. PKB – m.in. dlatego,
że rząd liczy na nadwyżkę w samo-
rządach. Bez tej „górki” deficyt całe-
go systemu (a na ten patrzy UE) był-
by głębszy, poza limitem.

Inwestycje spadają. Wykorzy-
stanie pieniędzy z Unii się opóźnia.
Firmy też nie palą się do inwesto-
wania, choć wyniki finansowe mają
rekordowe. Po pierwszym półroczu
te zatrudniające co najmniej 50 pra-
cowników zarobiły na czysto 61 mld
zł, o13 proc. więcej niż rok temu. Ale
na inwestycje wydały niespełna
50 mld zł, realnie o ponad 7 proc.
mniej niż w pierwszej połowie ze-
szłego roku.

Wystarczy, że wzrost PKB będzie
słabszy, a realne stanie się przekro-
czenie limitu deficytu. Wystarczy,
że samorządy zaczną wydawać unij-
ne euro (z własnym wkładem), anad-
wyżki może nie być. Iteż pęknie gra-
nica deficytu 3 proc. PKB. Wystar-
czy, że nabywcy obligacji zażądają
wyższej premii za ryzyko, a obsługa
długu państwa zdrożeje.

Rząd powinien chuchać i dmu-
chać na inwestycje. Zamiast tego ma-
my wojnę z TK, najazdy CBA na fir-
my (jak w KGHM), masową kontro-
lę wydatków unijnych w urzędach
marszałkowskich, zagrożenie nie-
zawisłości sądów...

I żadnych zaskórniaków, żadnej
poduszki bezpieczeństwa na gorsze
czasy, które w niepewnym geopoli-
tycznie i ekonomicznie świecie mo-
gą szybko nastać. !
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Przekonanie o posiadaniu
absolutnej prawdy jest
najgroźniejszym momentem, 

bo wtedy traci się zmysł światłoczułości.
Stamtąd blisko już do absolutnego
zaćmienia. To jest zadufany w sobie,
zaślepiony i głuchy zamordyzm, którego
zawsze pełno

CEZARY WODZIŃSKI,  
ZMARŁY W TYM ROKU FILOZOF I ESEISTA,
W WYWIADZIE DLA „TYGODNIKA POWSZECHNEGO”
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