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Z wielkim smutkiem żegnam 
 
 

Witolda Sobocińskiego 
 
 

Najwybitniejszego polskiego operatora filmowego,  
wychowawcy wielu pokoleń filmowców,  

Przyjaciela.  
 

Miałem wielkie szczęście spotkać się z Nim na planie  
przy swoim debiutanckim filmie.  

Wiele mnie nauczył.  
 
 

Żegnaj, Profesorze. 
 
 

Jacek Bromski 
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P rezes NBP Adam Glapiń-
ski jak niepodległości bro-
ni byłego szefa Komisji

Nadzoru Finansowego Marka
Chrzanowskiego, który złożył ko-
rupcyjną ofertę Leszkowi Czar-
neckiemu. Przekonał też preze-
sa PiS Jarosława Kaczyńskiego,
że w sprawie afery KNF nie wol-
no wykonywać nerwowych ru-
chów personalnych, bo władza
wkroczyła na pole minowe. 

TVP zaczęła szczuć na Czar-
neckiego i jego banki. Podobnie
robili żołnierze PiS w mediach
społecznościowych, nawołując
Polaków, aby wycofywali stam-
tąd pieniądze. Glapiński, premier
Mateusz Morawiecki i związani
z obozem władzy bankowcy wpa-
dli wpanikę, bo zrozumieli, że PiS
właśnie podcina gałąź, na której
siedzi. 

Doprowadzenie do upadku
banków Czarneckiego i masowe
wycofywanie lokat uderzy jak tsu-
nami w cały polski rynek, a Ban-
kowy Fundusz Gwarancyjny, ogo-
łocony już wcześniej z pieniędzy
z powodu ratowania SKOK-ów
(poszły na to 4 mld zł), miałby gi-
gantyczny problem z udźwignię-
ciem problemu. Przynajmniej
część kosztów tej nieodpowie-
dzialnej polityki trzeba by prze-
rzucić na banki państwowe. Bo
o ile błyskawiczne przejmowanie
banków Czarneckiego będących

w kłopotach, ale dalekich od ban-
kructwa, jest atrakcyjne, o tyle
branie sobie na głowę komplet-
nego bankruta to już problem. 

Ta katastrofa poszłaby na kon-
to PiS, a Polacy drogo by za to za-
płacili. Z tego powodu w niedzie-
lę późnym wieczorem zebrał się
Komitet Stabilności Finansowej
i wydał komunikat, że z polskim
systemem finansowym jest
wszystko w porządku. Sam Gla-
piński sto razy wypowiedział zda-
nie, że sytuacja jest stabilna. 

Tak naprawdę inne zdanie te-
go komunikatu jest najistotniej-
sze. I było ważne, aby pojawiło się
przed poniedziałkowym poran-
kiem. „Członkowie Komitetu wy-
słuchali przedstawicieli obu ban-
ków – Getin Noble Bank oraz Idea
Bank – należących do Leszka
Czarneckiego, którzy poinfor-
mowali, że banki te podjęły sto-
sowne działania i na bieżąco re-
gulują zobowiązania wobec klien-
tów” – czytamy w komunikacie.
„Narodowy Bank Polski zadekla-
rował gotowość natychmiasto-

wego uruchomienia wsparcia
płynnościowego w celu zapew-
nienia obsługi zobowiązań wobec
klientów”. Słowem: kochani oby-
watele, nie wyciągajcie pieniędzy
z banków Czarneckiego, bo na-
wet jeśli ich trochę tam zabrak-
nie, my dołożymy. 

Pozostaje jednak pytanie, dla-
czego Glapiński – w sprzeczny ze
zdrowym rozsądkiem sposób
– broni swego wychowanka Mar-
ka Chrzanowskiego. Racjonalna
odpowiedź jest taka, że został wy-
słany mocny sygnał do byłego sze-
fa Komisji: nie martw się, nic nie
mów, nic nie zeznawaj, będziemy
cię bronić jak niepodległości. 

Kaczyński na to przyzwala, bo
zrozumiał, że znalazł się w pu-
łapce – każdy ruch jest ryzykow-
ny. Wybrał więc wersję, że „afery
nie ma”, a priorytetem jest spo-
kój na rynku bankowym. Ale Gla-
pińskiemu powinna dać do my-
ślenia historia byłego szefa MON
Antoniego Macierewicza, które-
go także uważano za postać nie
do ruszenia ze względu na jego
wiedzę o służbach i ich zasobach.
Może więc Kaczyński po jakimś
czasie każe Glapińskiemu usunąć
się w cień, a może rozważa już in-
ne lekarstwo na tę chorobę. 

Historia polskich afer poka-
zuje, że ich wpływ na notowania
partii rządzącej jest często odło-
żony w czasie. Niewykluczone
więc, że doradcy suflują preze-
sowi PiS inne rozwiązanie: przy-
spieszone wybory, póki notowa-
nia obozu władzy są wysokie i za-
nim sprawa KNF na dobre dotrze
do świadomości Polaków. !

AFERA KNF 

SAMOBÓJCZA TAKTYKA PIS 

Ś wiat osłupiał, kiedy koncern
Nissan ogłosił, że złożył do
prokuratury doniesienie

o malwersacjach z podatkami szefa
swojej rady dyrektorów Carlosa
Ghosna. Po przesłuchaniu w pro-
kuraturze w Tokio menedżer został
aresztowany.

To był szok, bo Ghosn – szef Re-
nault i Nissana – od lat był jedną
z gwiazd globalnego przemysłu.
64-letni menedżer urodził się
w Brazylii w rodzinie emigrantów
z Libanu, ale karierę zrobił we Fran-
cji. Najpierw w koncernie opo-
niarskim Michelin, a potem w Re-
nault. Wtedy zyskał przydomek „za-
bójca kosztów”. 

Gdy w 1999 r. Renault zostało
głównym akcjonariuszem pogrążo-
nego w tarapatach finansowych Nis-

sana, do jego naprawy wysłano wła-
śnie Ghosna. Uporał się z tym tak
szybko, że w Japonii stał się bohate-
rem komiksów Manga, a we Francji
został dyrektorem generalnym i sze-
fem rady dyrektorów Renault, przej-
mując pełną władzę nad firmą. 

W zeszłym roku kierowany przez
Ghosna alians Renault-Nissan, do
którego dwa lata temu dołączył ja-
poński koncern Mitsubishi, został

największym producentem samo-
chodów osobowych na świecie. 

Ghosna zgubiła chciwość. Choć
zarabiał dziesiątki milionów dola-
rów rocznie, to według Nissana
przez kilka lat o połowę zaniżał swo-
je wynagrodzenie, by zaoszczędzić
na podatkach. Zataił też, że Nissan
z pieniędzy na inwestycje kupił dla
niego domy w Amsterdamie, Bej-
rucie, Paryżu i Rio de Janeiro. 

Pod znakiem zapytania stanęła
teraz przyszłość aliansu Renault
z Nissanem, którego głównym spo-
iwem była unia personalna z Gho-
snem. Zaiskrzyło też między Tokio
i Paryżem, bo Japończycy bez uprze-
dzenia zatrzymali francuskiego oby-
watela i szefa koncernu Renault, któ-
rego głównym udziałowcem jest
rząd Francji. ! ANDRZEJ KUBLIK

SYLWETKA. CARLOS GHOSN 

UPADEK „ZABÓJCY KOSZTÓW” 
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Szef NBP wysłał
mocny sygnał do
byłego szefa KNF: 
nie martw się, nic
nie mów, nic nie

zeznawaj, będziemy
cię bronić jak

niepodległości

L ista zadań, które Polska
musi wykonać, by ogra-
niczyć emisję dwutlenku

węgla trującego nas i nasze dzie-
ci, jest długa. Zamiast jednak
zwiększać udział odnawialnych
źródeł energii w produkcji prądu
czy dopłacać do rozbudowy sie-
ci ciepłowniczych, rząd woli prze-
znaczyć publiczne środki na sko-
rumpowanie Polaków. Dać im ko-
lejną dopłatę wzorowaną na „500
plus” czy „Czynsz plus” i zako-
munikować: macie pieniądze inie
narzekajcie. Bo jak inaczej opisać
pomysł rekompensowania go-
spodarstwom domowym wzro-
stu cen prądu na rachunkach?

To jak zwykle przyklejanie pla-
stra na krwawiącą ranę, podczas
gdy wjej głębi wiąż tkwi odłamek
szkła. Jeśli rząd nie zacznie po-
ważnie traktować unijnych zale-
ceń redukcji udziału węgla wpro-
dukcji prądu i ciepła, ceny ener-
gii będą w kolejnych latach rosły
z jeszcze większą dynamiką. In-
stytut Energetyki Odnawialnej
wyliczył niedawno, że pozosta-
jąc przy obecnych założeniach
wspierających węgiel (kolejne

elektrownie węglowe plus pro-
jekt jądrowy), w 2030 r. energia
elektryczna będzie droższa o ko-
lejne 30 proc. A to i tak zdaniem
wielu optymistyczny wariant. 

Za rekompensatami kryje się
wiele innych interesów, np. rato-
wanie państwowych koncernów
energetycznych uzależnionych
od węgla będącego coraz kosz-
towniejszym paliwem. Nawet je-
śli koncerny chciałyby się kiero-
wać rachunkiem ekonomicznym,
nie będą musiały, bo pokrycie róż-
nicy w podwyższonych opłatach
dla odbiorców bierze na siebie
państwo. Nie będą więc widzieć
potrzeby ograniczania kosztów,
np. poprzez inwestowanie w tań-
sze niż elektrownie węglowe źró-
dła produkcji. Akażdy wie, że wę-
giel będzie w przyszłości jednym
z najdroższych paliw.

Ta krótkowzroczność odbije
się nam czkawką w najbliższych
latach, bo udając, że problemu
nie ma, Ministerstwo Energii bi-
je w polską gospodarkę. Przed-
siębiorcy, dla których cena ener-
gii stanowi kilka procent kosztów,
osłabią swoją pozycję względem
konkurencji z innych państw.
Państw, które dbają o to, by prąd,
z którego korzystają obywatele
i firmy, był produkowany w spo-
sób zrównoważony, a nie prze-
kupują dopłatami.  !

NA PROBLEMY
„ENERGIA PLUS” 

PODWYŻKI 
CEN PRĄDU 

GABRIELA
ŁAZARCZYK
GAZETA WYBORCZA

CYTAT DNIA

[Prezes NBP Adam Glapiński]
Powinien ustąpić, ale raczej 
nie ustąpi, i to będzie problem 

PROF. STANISŁAW GOMUŁKA
główny ekonomista Business Centre Club w TOK FM o aferze KNF

JUTRO 
W „WYBORCZEJ”
INFORMATOR

WYNAJĄĆ CZY SPRZEDAĆ?
Co zrobić z mieszkaniem, gdy kupujesz większe?
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