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OD REDAKTORA

Szklanka do połowy pełna
KONRAD NIKLEWICZ

Każdego dnia pojawiają się nowe problemy –
światowy kryzys gospodarczy jest może największym z nich. Wiele jeszcze trzeba poprawić
w otaczającej nas polskiej rzeczywistości. Ale
jeszcze więcej udało się zrobić. Polska jest silna
siłą sukcesów Polek i Polaków.

I że polska szklanka z polską wodą zawsze musi być
w połowie pusta?
Łatwo przyzwyczajamy się do dobrych rzeczy.
Sukces traktujemy jak oczywistość, coś, co musiało
przyjść, ba, należało się. Każde osiągnięcie – nawet
jeśli wypracowywane latami – po chwili zostaje zapomniane. Albo traktowane jako oczywistość, na którą
nie warto zwracać uwagi. Ku zdumieniu obserwatorów z zewnątrz, którzy dobrze wiedzą (z własnych doświadczeń), jak ciężko trzeba pracować, by osiągnąć
podobne efekty.
Ten numer „Instytutu Idei” poświęciliśmy przypomnieniu naszych polskich sukcesów. Nie politycznych,

Autorzy ogólnokrajowych sondaży od lat pytają

szych wspólnych. Możliwych dzięki zespołowej pracy na

sytuacja w naszym kraju?”. Rok w rok większość odpo-

wielu szczeblach, niekiedy w skali całego społeczeństwa.

wiada, że w złą.
W maju 2003 roku uważało tak 58 procent respon-

Naprawdę mamy się czym chwalić. Do naszego
kwartalnika wybraliśmy tylko kilka przykładów.

dentów (tylko 28 procent było przekonanych, że sprawy

Michał Kiciński, współtwórca CD Projektu, opowia-

idą w dobrym kierunku). Dwa lata później proporcje nie-

da, jak powstał Wiedźmin i jak udało mu się przebojem

wiele się zmieniły: 59 procent respondentów uważało, że

wedrzeć na czoło światowych rankingów gier kompute-

sprawy idą w złym kierunku, 25 procent – że w dobrym.

rowych.

Nie inaczej było w maju 2006 roku. Choć był to

Elżbieta Bieńkowska podsumowuje sześć lat

szczytowy moment europejskiej koniunktury gospodar-

wydawania przez Polskę rekordowo dużych funduszy

czej, aż 60 procent Polaków negatywnie oceniało rozwój

europejskich. I wyjaśnia, jak staliśmy się unijnym liderem

sytuacji. Z kolei w maju 2009 roku – czyli w pierwszym

w dobrym inwestowaniu kasy z budżetu Unii Europej-

pełnym roku kryzysu gospodarczego – sprawy szły

skiej.

w złym kierunku dla 57 procent uczestników sondażu.

Hanna Gronkiewicz-Waltz tłumaczy, dlaczego akurat

W maju 2012 roku już 66 procent respondentów patrzyło

Polsce – jako jedynemu krajowi w Unii Europejskiej –

w przyszłość z pesymizmem. Tylko jeden maj przełamał

udało się obronić przed recesją.

trend: w 2008 roku nieznacznie więcej osób (43:41) wybrało opcję „sprawy idą generalnie w dobrym kierunku”.
Czyżby więc sprawdzała się teza, że prawdziwe
narodowe motto Polaków to: „narzekam, więc jestem”?
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nie rządowych, nie samorządowych, nie branżowych. Na-

Polaków: „w jaką stronę, ogólnie rzecz biorąc, zmierza

Szklanka do połowy pełna

Paweł Świeboda i Krzysztof Blusz odkurzają zapomniane statystyki i przypominają, jak kolosalny skok
do przodu zrobiła polska gospodarka w zaledwie dwie
dekady.

Podobny wniosek płynie z tekstu Sławomira Majmana, który uświadamia nam, jak w ciągu dwóch dekad
nasz kraj stał się największym w regionie magnesem dla
inwestycji zagranicznych.
Marek Prawda opowiada, jak polskie sukcesy są
postrzegane przez naszych sąsiadów i europejskich
partnerów – którzy najwyraźniej widzą w nas coś, czego

rozpoczynających demokratyczne przemiany. Nieraz tak
odległych, jak Birma.
Zza wschodniej granicy przepaść cywilizacyjną między Polską ćwierć wieku temu i dzisiaj wyraźnie widzi
Mykoła Riabczuk. Podobnie rzuca się w oczy różnica
między dzisiejszą Polską a dzisiejszą Ukrainą.
Paweł Potoroczyn i Patrycja Dołowy opisują sukcesy-

my sami nie potrafi my czasem dostrzec, a tym bardziej

polskiej kultury i to, jak ważna jest ona w promowaniu-

docenić.

„polskiej marki” na świecie.

Janina Ochojska mówi o tym, jak my, Polacy, nauczy-

Na koniec Dominik Antonowicz wskazuje na cy-

liśmy się pomagać. Także potrzebującym z innych części

wilizacyjny przełom, który stał się udziałem polskiego

świata, nieraz bardzo odległych.

szkolnictwa wyższego.

Maciej Duszczyk wskazuje, jak dużą rolę odgrywa-

Ta opowieść o polskich sukcesach nie jest po to, by

ją liderzy lokalnych społeczności, umiejący pobudzić

przekonać kogokolwiek, że problemów nie ma, a pomył-

sąsiadów do wspólnego działania i „z niczego” osiągnąć

ki się nie zdarzają. Ma jednak przekonać, że zmiany na

sukces. A to właśnie także na takich lokalnych sukcesach

lepsze są możliwe, jeśli będziemy chcieli ze sobą współ-

opierają się pozytywne zmiany społeczne.

działać, także ucząc się na własnych błędach.

Krzysztof Stanowski opowiada o tym, jak Polska
stała się wzorem do naśladowania dla wielu krajów

Ta opowieść ma nas przekonać, że polska szklanka
jest zdecydowanie do połowy pełna.

Konrad Niklewicz – redaktor, rzecznik polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
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Szklanka do połowy pełna

GOSPODARKA
I INNOWACYJNOŚĆ

Wiedźmin, czyli historia
polskiego sukcesu
MICHAŁ KICIŃSKI

Czasem można mieć wrażenie, że sukces przychodzi ot, tak. Po prostu ktoś zrobił właściwą
rzecz we właściwym czasie. I nagle zupełnie
niespodziewanie odniósł oszałamiający sukces.
Dziecko szczęścia… Nic bardziej mylnego.

powoli zmieniać profil firmy. Jako wydawca byliśmy
uzależnieni zarówno od dostawców gier, jak i sieci
handlowych sprzedających je klientom końcowym.
Mimo rynkowej prosperity, która trwała potem jeszcze
kilka lat, wiedzieliśmy, że taka sytuacja nie musi utrzymywać się w nieskończoność. Największe nagrody
zbierają ci, którzy mają albo produkt pożądany przez
klientów, albo klientów gotowych wydawać pieniądze.
Dlatego podjęliśmy decyzję o samodzielnym tworzeniu gier komputerowych. Odrobiliśmy pierwszą lekcję:

Zdarzyło mi się w mojej karierze zawodowej odnieść
kilka sukcesów. Ale żaden z nich nie przyszedł w taki
sposób. Więcej: nie poznałem nikogo, kto potrafiłby lub

spojrzeliśmy dalej w przyszłość, nie dając się rozleniwić chwilowemu sukcesowi.
To była odważna decyzja. Warto wspomnieć, że gry

miał tyle szczęścia, by w taki sposób odnosić sukcesy.

komputerowe, zwłaszcza gatunku RPG, to produkty

Moje doświadczenie wskazuje, że sukces powinien być

o wręcz kosmicznej złożoności. Tak zwane kody źródło-

wypracowany. Tak było w przypadku obu części naszej

we (z których składa się program zwany grą) to dziesiątki

gry Wiedźmin. Do takiego podejścia zachęcam, jeśli

milionów linijek kodu programistycznego, mozolnie

Polska jako kraj czy firmy o polskim rodowodzie chcą

tworzonych przez programistów, oraz gigabajty grafik,

odnosić międzynarodowe sukcesy.

dźwięków, tekstów tworzonych przez wysokiej klasy

Historia sukcesu Wiedźmina jest tak naprawdę
historią gigantycznej determinacji i niezłomnego

artystów. Wszystko to musi bezbłędnie działać na dziesiątkach różnych konfiguracji komputerów.

dążenia do celu. Sama idea tworzenia gier w ramach

W naszym przypadku części prac programistycznych

firmy CD Projekt powstała zaraz po 2000 roku. Był to

udało się uniknąć dzięki użyciu (wylicencjonowaniu) czę-

Sukces nie bierze się znikąd, nie jest dziełem przypadku.
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okres absolutnej prosperity w działalności wydawni-

ściowo gotowej cudzej technologii. A prace koncepcyjne

czej firmy. Gry sprzedawały się świetnie, rynek rósł,

uprościło oparcie gry na świecie i bohaterach wykre-

wszyscy patrzyli na przyszłość przez różowe okulary.

owanych przez Andrzeja Sapkowskiego. Wciąż jednak

Sam CD Projekt był liderem z największym udziałem

zadanie stworzenia gry o światowej jakości w kraju,

w rynku. Jednak w takim, zdawałoby się, fantastycz-

który nie miał takich tradycji i wystarczających zasobów

nym momencie biznesowym zdecydowaliśmy się

ludzkich, było zadaniem niezwykle ambitnym.

Wiedźmin, czyli historia polskiego sukcesu

Pierwszy Wiedźmin powstawał od września 2003

a raczej Witcher (tak na język angielski tłumaczony jest

roku (wcześniej od lutego 2002 roku były prowadzone

tytuł powieści Andrzeja Sapkowskiego) stał się rozpo-

wstępne prace z kilkuosobowym zespołem nad inną

znawalny w segmencie gier RPG z najwyższej półki.

wersją gry) do jesieni 2007 roku. Były to cztery lata

Można powiedzieć, że cały proces komunikacji był po

bardzo wytężonej pracy i tak naprawdę nauki, jak się

prostu bardzo konsekwentnie przeprowadzoną pracą

tworzy gry komputerowe. Z braku doświadczenia prace

u podstaw. To była trzecia odrobiona lekcja: dzięki

wielokrotnie trzeba było cofać i powtarzać. Nie było to

konsekwentnemu powtarzaniu sprawiliśmy, że nasza

łatwe. W zespole składającym się z utalentowanych ludzi

wiara w jakość Wiedźmina w dużym stopniu stała się

o mocnych osobowościach często dochodziło do iskrze-

powszechnie obowiązującą prawdą.

nia. Atmosfera była napięta, a potknięcia produkcyjne
i koncepcyjne jeszcze to pogłębiały.
Ilustracją skali braku naszego doświadczenia niech

Definiując nasz produkt, zdecydowaliśmy się
iść wbrew trendom rynkowym. Dziś myślę, że było
to jedno z głównych źródeł naszego sukcesu. Gdy

będzie planowany budżet gry. W 2003 roku zakładali-

powstawał Wiedźmin, na topie było tworzenie gier dla

śmy go na poziomie około 7 milionów złotych. Wkrótce

wielu graczy. Projektów o założeniach podobnych do

został zwiększony do około 15 milionów złotych, by

kultowego już dziś World of Warcraft powstawało wów-

Wysoko cenię polską kulturę pracy, nie zamieniłbym
jej na żadną inną. Łączy gotowość do ciężkiej pracy
z odrobiną słowiańskiego szaleństwa i specyficznego
poczucia humoru.
finalnie zbliżyć się do około 25 milionów złotych. To po-

czas około 200! Nie mieliśmy ochoty znaleźć się w tym

kazuje skalę niedoszacowania przez nas potencjalnych

tłumie. Zdecydowaliśmy, właśnie wbrew trendom, że

problemów i nakładu pracy.

Wiedźmin będzie grą wyłącznie dla pojedynczego gra-

Odrobiliśmy jednak drugą lekcję. Byliśmy konsekwentni, pokonaliśmy przeszkody produkcyjne.
W dzisiejszych czasach wyprodukowanie czegokol-

rozrywki nie straci z dnia na dzień wiernych fanów.
Inny przykład: wszystkie firmy koncentrowały

wiek, nawet skomplikowanej gry komputerowej, nie

się też na produkcji gier na konsole. Gry na PC były

wystarczy. Sukces był możliwy także dzięki pomysłowe-

w niełasce. My nie mieliśmy ani możliwości technolo-

mu zdefiniowaniu produktu i skutecznej komunikacji

gicznych, ani know-how pozwalających na produkcję

jego istnienia.

na inne (niż PC) platformy sprzętowe. Ale tę słabość

Konsekwentnie wykorzystywaliśmy każdą okazję do

też przekuliśmy na przewagę. Bo przecież wciąż sporo

zaprezentowania gry dziennikarzom, często ze szkodą

osób grało na PC, a my byliśmy jedną z niewielu firm,

dla samego procesu produkcyjnego. Pierwszy pokaz gry

która stworzyła produkt z myślą specjalnie o tej grupie

przeprowadziliśmy już nieco ponad pół roku po starcie

graczy.

produkcji! Firma BioWare zdecydowała się udostępnić

Ciekawie też zdefiniowaliśmy samą grę. Duże firmy

nam malutki fragment swojego stoiska na największych

produkowały gry dla „wszystkich”, zakładając, że dzięki

targach gier komputerowych na świecie: E3. Nie mogli-

temu mają potencjalnie większe grono odbiorców, ergo

śmy przepuścić takiej okazji.

mają szansę na większą sprzedaż. My znów postąpili-

Dzięki wręcz uporczywemu pokazywaniu gry oraz
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cza. Założyliśmy, że wbrew chwilowej modzie, ten typ

śmy na odwrót. Zdecydowaliśmy, że Wiedźmin będzie

powtarzaniu do znudzenia, że jest to kolejna nadcho-

grą dla dojrzałych graczy (starszych niż 17 lat) i głównie

dząca wielka produkcja w kategorii gier RPG, w końcu

dla mężczyzn. Takimi decyzjami ograniczyliśmy poten-

wszyscy nam uwierzyli, a nadchodzący Wiedźmin,

cjalną liczbę klientów, ale z drugiej strony zyskaliśmy

Wiedźmin, czyli historia polskiego sukcesu

sporą rzeszę wiernych fanów, zadowolonych, że ktoś

z naszym polskim rynkiem. Oczywiście warto przy tym

robi produkt specjalnie z myślą o ich potrzebach.

pamiętać o zasadzie: myśl globalnie, działaj lokalnie.

Oczywiście sukces nie byłby możliwy, gdyby pro-

Próbowałbym też znaleźć lub wykreować sobie

dukt sam w sobie nie był dobrej jakości. Niemniej gier

odpowiednią niszę. Segment, w którym nie ma mor-

dobrej jakości, które nie odnoszą wielkich sukcesów

derczej bezpośredniej konkurencji. Prowadząc przez

komercyjnych, ukazuje się całkiem sporo. Wiedźmin

wiele lat działalność wydawniczą w Polsce, toczyliśmy

był i grą dobrą, i grą, która odniosła sukces komercyjny.

nieustającą ostrą walkę konkurencyjną z innymi wydaw-

Obie części gry do dziś sprzedały się w ponad

cami. Oczywiste jest, że ogranicza to potencjał zysków

5 milionach kopii.

i wzrostu biznesu. Tworząc serię Wiedźmin czy serwis

Definiowanie produktu było kolejną lekcją, którą

GOG.com, uciekliśmy przed bezpośrednią konkurencją.

odrobiliśmy. Dobrze wiedzieliśmy, dla kogo tworzymy

Można powiedzieć, że wygraliśmy kilka poważnych ryn-

naszą grę. Zadbaliśmy, aby była idealnie dopasowana do

kowych bitew, nie oddając ani jednego strzału. Oszczę-

Polacy mają coś bardzo cennego – ogromną wolę
i determinację do odnoszenia sukcesów, a jednocześnie
nie są rozleniwieni dobrobytem.
potrzeb tej grupy. I dołożyliśmy starań, aby informacje

dza to znacząco zasoby (energię i pieniądze) organizacji,

o tym były odpowiednio rozpowszechnione. Co cieka-

która dzięki temu może się bardziej skoncentrować na

we, w całym tym procesie postąpiliśmy wbrew obowią-

osiągnięciu założonych celów. Przy czym wspomniana

zującym trendom rynkowym. Nie zważając na chwilowe

nisza czy segment nie musi oznaczać od razu tworzenia

mody, głosy ekspertów, sygnały od wydawców, z całym

jakiegoś absolutnie przełomowego rozwiązania czy

przekonaniem poszliśmy własną ścieżką.

produktu. Przykład Wiedźmina pokazuje, że czasem

Historia Wiedźmina to dla mnie jasny sygnał, że

wystarczy trochę przedefiniować produkt, spojrzeć

mając dobry pomysł, pełne przekonanie i wystarczająco

na niego z innej perspektywy. Samo to może pomóc

dużo determinacji, można osiągnąć sukces znacząco

w odróżnieniu się od innych i co za tym idzie, uniknięciu

przerastający to, co da się osiągnąć, jeśli podąża się

bezpośredniej konkurencji.

w tłumie.

ekspertem w tym, co się robi. Wiedzieć dokładnie, co

wszystkich, do zastosowania w wielu obszarach życia.

i po co się robi. Być w działaniu konsekwentnym. I być

Przede wszystkim pokazuje, że sukces nie bierze się

gotowym, aby pokonywać nieprzewidziane przeszko-

znikąd, nie jest dziełem przypadku. Jeśli ktoś by mnie

dy, które zawsze się pojawiają. Zachęcałbym też do

spytał, jakie rady dałbym polskim przedsiębiorcom pla-

łamania rynkowych standardów i stereotypów. Oczy-

nującym wejście na globalny rynek, to byłoby ich kilka.

wiście wymaga to pokonania przeszkód, których innym

Przede wszystkim trzeba wierzyć we własne siły i ab-

nie udało się pokonać. Ale właśnie na tym polega cała

solutnie nie mieć żadnych kompleksów. Przez wiele lat

sztuka. Im większą przeszkodę rynkową się pokona, tym

pracowaliśmy z zagranicznymi kontrahentami i zdaliśmy

potencjał późniejszej nagrody jest większy. Przykładem

sobie sprawę, że absolutnie w niczym nie ustępujemy

może być nasz serwis GOG.com. Żaden podobny serwis

nawet największym firmom z branży, a często wręcz

nie sprzedawał gier bez zabezpieczeń DRM (zabez-

w wielu obszarach mamy przewagę.

pieczeń wymuszających aktywne połączenie z inter-

Zachęcałbym też do myślenia w kategoriach global-
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No i oczywiście warto odrabiać prace domowe. Być

Historia naszego sukcesu może być nauką dla

netem w trakcie instalacji czy prowadzenia rozgrywki)

nego rynku. Świat się globalizuje. Coraz mniej jest barier

i nie stosował jednolitej globalnej polityki cenowej.

do prowadzenia działalności na globalną skalę. Poten-

W GOG.com udało się to zrealizować. Było to wyjątkowo

cjał takiego rynku jest absolutnie nieporównywalny

trudne do wprowadzenia w życie. Premia za pokonanie

Wiedźmin, czyli historia polskiego sukcesu

trudności była ogromna. Dziś GOG.com jest drugim po

stacji benzynowych, barów, zajazdów i hotelików po

Steam największym niezależnym sprzedawcą gier na PC

polskiej stronie zdecydowanie przewyższa wszystko,

na świecie w wersjach elektronicznych (serwisem, gdzie

co można zobaczyć w dowolnym kraju sąsiadującym.

klient kupuje grę i ściąga odpowiednie pliki od razu

Mamy więc pierwszy mocny punkt.

z internetu).

Naszą słabą stroną jest natomiast brak wizji rozwoju

Bycie innowacyjnym nie jest sztuką samą w sobie.

dla całego kraju. Owszem, są branże, które wybijają się

Bycie innym nie niesie pozytywnej wartości samo w so-

ponad przeciętność. Tu ktoś produkuje światowej klasy

bie. „Inaczej” musi oznaczać „lepiej”. Czasem w pogoni

jachty, tam ktoś inny gry komputerowe, tam państwowy

za innowacyjnością zapomina się o tym oczywistym

potentat wydobywczy kreśli śmiałe plany światowej

fakcie.

ekspansji, gdzie indziej firmy z branży lotniczej skutecz-

Sztukę skutecznego konkurowania do mistrzostwa

nie rozwijają skierowaną na zagranicę działalność. Ale

doprowadzili Chińczycy. Upraszczając, można powie-

to wciąż pojedyncze przypadki, których inicjatorem są

dzieć, że dziś świat podobijają nie produkty tej czy

najczęściej wybitne jednostki. Mniejszą rolę odgrywa

innej firmy (pochodzącej z Chin), ale produkty „chiń-

odgórnie nakreślona wizja rozwoju w skali całego kraju.

skie”. W motoryzacji pierwsze skrzypce grają produkty

Wspomniałem już wcześniej, że słabości można

„niemieckie”, a ostatnio światowe notowania poprawiają

przekuwać w siłę. Polska wciąż odstaje od zachodnich

„koreańskie”. Takich przykładów jest więcej. Co zrobić,

gospodarek, zarówno gospodarczo, jak i cywilizacyj-

żeby słowo „polskie”, made in Poland, stało się marką

nie. Ale to oznacza, że bardziej niż inni jesteśmy czystą

samą w sobie?

kartką, którą można dowolnie zapisać. I że można to

Niedawno CD Projekt odwiedzili panowie z firmy badawczej, próbującej na zlecenie rządu określić, co może

zrobić, kierując się najnowszymi wzorcami. Przykład?
Popularność kart płatniczych, która w Polsce szybko

Myśląc o przyszłości, warto pomyśleć o edukacji.
być mocną stroną Polski, którą można by promować za

przewyższyła wyniki Zachodniej Europy. Nie było u nas

granicą. Z całkiem profesjonalnie przeprowadzonych

obciążenia przyzwyczajeniami korzystania z czeków i in-

badań i wywiadów wyszło, że największym kapitałem

nych mniej nowoczesnych usług bankowych – od razu

Polski są ludzie.

przeszliśmy na najnowocześniejszy system. Opóźnienie

Zdecydowanie się z tym zgadzam. Wysoko cenię
polską kulturę pracy, nie zamieniłbym jej na żadną inną.

Kolejnym potencjalnie mocnym punktem Polski

Łączy gotowość do ciężkiej pracy z odrobiną słowiań-

może być ekologia i czyste środowisko, zwłaszcza

skiego szaleństwa i specyficznego poczucia humoru. To

w kontekście rolnictwa. Wielkoobszarowe rolnictwo

dzięki determinacji, wytrwałości i poświęceniu członków

przemysłowe (Francja, Hiszpania, USA) ma coraz więcej

naszego zespołu udało się osiągnąć tak wiele. Polacy

przeciwników, którzy wskazują na niekorzystny wpływ

mają coś bardzo cennego – ogromną wolę i determi-

takich upraw na środowisko oraz na samą jakość pro-

nację do odnoszenia sukcesów, a jednocześnie nie są

duktów. Rozdrobnione polskie rolnictwo, które wydaje

rozleniwieni dobrobytem. Znajomy Włoch przeniósł

się dziś pewnym „zacofaniem”, można zacząć przekuwać

swoją firmę transportową z Włoch do Krakowa, bo – jak

na przewagę. Oczywiście, żeby tak się stało, potrzebna

powiedział – Polacy są równie odpowiedzialni i pre-

jest odpowiednia polityka rolna, wspierająca tradycyjną

cyzyjni jak Niemcy, za to są gotowi dużo intensywniej

„gospodarską” produkcję. I skuteczna promocja polskich

pracować, i jeśli mają jakieś zadanie czy cel, nie odpusz-

produktów spożywczych za granicą. Nie jest to proste

czą, dopóki go nie zrealizują.

zadanie, gdyż wiele krajów zachodnich ma wysoką

Polacy są niewiarygodnie przedsiębiorczy. Widać to
gołym okiem, gdy przekracza się naszą granicę. Liczba
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okazało się szansą.

kulturę kulinarną i sporo dobrych produktów. Ale potencjał jest, o czym wie każdy, kto spróbował na przykład

Wiedźmin, czyli historia polskiego sukcesu

holenderskich truskawek, angielskiego pieczywa czy

innych metod leczenia, w tym ziołolecznictwa, które –

amerykańskich jabłek.

dodajmy – często jest dużo tańsze w stosowaniu. Będąc

Ekologia to również turystyka – czy to powiązana

swego czasu w Londynie, byłem mocno zaskoczony,

z rolnictwem (agroturystyka), czy też każda inna powią-

gdy kilka osób gratulowało mi decyzji polskiej minister

zana ze środowiskiem naturalnym: czystym morzem,

zdrowia, która odmówiła zakupu zapasu szczepionek

jeziorami i rzekami, górami, lasami. Potencjał w tym

przeciw grypie. Okazało się, że decyzja ta odbiła się

obszarze widać doskonale w Białowieży, która skutecz-

na Zachodzie sporym echem i była pokazywana jako

nie przyciąga licznych turystów z Zachodu, pragnących

przykład skutecznego oparcia się lobbingowi przemysłu

obcować z jedną z ostatnich puszczy pierwotnych na

farmaceutycznego. Czas pokazał trafność tej decyzji.

terenie Europy. Można sobie łatwo wyobrazić, jak wiele

Odpowiednia analiza sytuacji, odważna decyzja i zyska-

mogłaby zyskać taka atrakcja turystyczna, gdyby o nią

liśmy ogromne oszczędności finansowe i szacunek wielu

odpowiednio zadbać i ją wypromować (co oczywiście

środowisk. Na tym przykładzie widać, że dobre decyzje

nie jest proste, jeśli pamiętać, jakie przeszkody napotkał

wcale nie muszą być drogie.

projekt powiększenia obszaru chronionego Puszczy
Białowieskiej). Atrakcji takich jak Białowieża mamy wię-

Myśląc o przyszłości, warto pomyśleć o edukacji.
Z systemu nastawionego na naukę faktów, które dziś

Autorami naszych przyszłych sukcesów są ludzie.
cej: świetnie zorganizowany Tatrzański Park Narodowy

dzięki internetowi są powszechnie dostępne, praw-

(strzałem w dziesiątkę było stworzenie sieci „licencjo-

dopodobnie można spodziewać się stopniowego

nowanych” bacówek, gdzie można kupić prawdziwe

przejścia w stronę systemu uczącego rozwiązywania

i wyjątkowo smakowite oscypki), Bieszczady, Mazury

problemów.

i mniej znane pojezierza.
Nasze zacofanie naprawdę można przekuć na prze-

podstaw dbania o zdrowie psychiczne i fizyczne, zasad

wagę. Kiedyś wiozłem znajomą Angielkę przez centralną

skutecznego działania i planowania swojej kariery,

Polskę. Na widok wyprzedzanego przez nas tradycyj-

umiejętności interpersonalnych, umiejętności wyraża-

nego wozu z zaprzężonym koniem, od razu chwyciła za

nia siebie za pomocą środków artystycznych, tolerancji,

aparat fotograficzny i nie mogła wyjść z zachwytu, że

etyki i moralności. Brak takich „miękkich” umiejętności

nasza wieś wciąż jest taka tradycyjna. Z mieszanką dumy

wpływa na jakość życia dużej części społeczeństwa. Ale

i rozbawienia stwierdziłem, że polska wieś wciąż dużo

nie tylko: negatywnie oddziałuje na przykład na jakość

produkuje tradycyjnie, nie przemysłowo. Słysząc to, była

debaty publicznej. Łatwo sobie też wyobrazić, że

szczerze zachwycona.

skuteczne nauczanie zdrowego trybu życia w długim

Wzrost popularności produktów ekologicznych jest

okresie mogłoby przynieść znaczące oszczędności

trendem widocznym i bezdyskusyjnym. Wysokie ceny

w systemie ochrony zdrowia i opieki socjalnej. Edukacja

produktów ekologicznych na całym świecie sugerują,

może też wpłynąć na wzrost popularności tradycyj-

że taka działalność ma szansę na generowanie marż

nych produktów spożywczych, produkcji ekologicz-

wyższych niż w przypadku żywności produkowanej

nej; edukacja jest niemal warunkiem koniecznym do

przemysłowo.

wzmocnienia w Polsce obszarów, które miałyby szansę

Są też nisze. Polska tradycyjnie jest znaczącym

skutecznie odnosić sukcesy na światowych rynkach.

producentem ziół. Tradycyjne ziołolecznictwo zyskuje

To tylko pojedyncze spostrzeżenia, ilustrujące to,

coraz więcej zwolenników na Zachodzie, gdyż ludzie

co – moim zdaniem – może być kluczowe dla przyszłego

widzą w nim przeciwwagę dla rynku farmakologicznego

sukcesu Polski i polskich firm na światowej arenie.

zdominowanego przez wielkie koncerny, które dbając
o własną zyskowność, lobbują na rzecz wykluczenia
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Dziś w systemie nauczania brakuje zajęć na temat

Wiedźmin, czyli historia polskiego sukcesu

Programując ten rozwój, nie kierujmy się kompleksami, ale unikajmy też mrzonek o potędze gospodarczej

zbudowanej na tym, na czym obecnie budują ją inne

systemowo wspierał ich wysiłek, tak aby jak najmniej

kraje. Choćbyśmy wydrążyli połowę ziemi w naszym kra-

energii było marnotrawione na walkę z niepotrzebnymi

ju w pogoni za gazem łupkowym, i tak nie staniemy się

biurokratycznymi utrudnieniami i wszelkimi nieżyciowy-

wydobywczym potentatem porównywalnym do Rosji.

mi regulacjami.

Można natomiast śmiało powiedzieć, że za kilka-

Tworzenie przyjaznego i efektywnego otoczenia

dziesiąt lat karty rozdawać będą nie te kraje, które mają

wydaje mi się jednym z głównych zadań stojących

bogate złoża naturalne (które prędzej czy później się wy-

przed tymi, którzy tworzą ramy życia gospodarczego

czerpią, a ich eksploatacja pociąga za sobą spore koszty

w naszym kraju. Świat jest pełen przykładów krajów,

środowiskowe), tylko te, które najefektywniej pozyskują,

które dzięki zdecydowanym zmianom zaczęły odnosić

wykorzystują i magazynują energię z czystych źródeł

międzynarodowe sukcesy. Do tego trzeba wizji, dużej

odnawialnych. Segment źródeł odnawialnych intensyw-

determinacji i działań nastawionych na efekty w dłuższej

nie się rozwija, a klasyczna energetyka powoli przeżywa

perspektywie. Z tym nie jest w naszym kraju najlepiej.

swój szczytowy okres rozwoju. Inwestujmy i planujmy

Zbyt dużo widać walki politycznej, koncentracji na

rozwój tam, gdzie jest przyszłość, wykorzystując to, że

bieżących, często zupełnie błahych kwestiach. Z drugiej

nie mamy aż tak wiele do porzucenia z technologii dziś

strony cieszy kilka ostatnich lat, które wniosły stabilność

przeżywających szczytową popularność, ale których

otoczenia, tak sprzyjającą rozwojowi gospodarczemu.

okres świetności powoli zaczyna przemijać.
Dla mnie jako przedsiębiorcy szczególnie ważny jest
jeden element. Autorami naszych przyszłych sukcesów

Ja sam pozostaję optymistą. Polska i polskie firmy
stawiają dopiero pierwsze kroki na światowym rynku.
Mam mocne poczucie, że czeka nas coraz więcej coraz

są ludzie. Jednostki, które inwestują swój czas i energię

bardziej spektakularnych sukcesów na arenie między-

w imię budowania rzeczy niosących im i pośrednio na-

narodowej. Nie oczekuję cudów. Rzymu nie zbudowano

szemu krajowi sukces. Bardzo istotne jest, aby nasz kraj

w jeden dzień.

Michał Kiciński – założyciel CD Projekt, współtwórca gry komputerowej Wiedźmin, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi w działalności
na rzecz rozwoju przedsiębiorczości polskiej”.
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Anatomia sukcesu
ELŻBIETA BIEŃKOWSKA

Polska jest europejskim liderem w dobrym wykorzystywaniu funduszy europejskich. W czasie
najgłębszego kryzysu to właśnie one pomogły
nam pozostać jedynym krajem Unii, który uniknął
recesji. A w następnych latach pomogą przestawić
naszą gospodarkę na bardziej innowacyjne tory.

roku, wypłaciła ona państwom członkowskim, w formie
zaliczek i refundacji, środki w wysokości blisko 161
miliardów euro. Z powyższej kwoty do Polski trafiło 35,1
miliarda euro, czyli około 22 procent całej kwoty. Udział
Polski w środkach wypłaconych przez Komisję jest o blisko 3 punkty procentowe wyższy od udziału naszego
kraju w funduszach przeznaczonych na politykę spójności w całej Unii. Świadczy to o utrzymywaniu się w Polsce
właściwego tempa wdrażania programów operacyjnych,
adekwatnego do wysokości dostępnej kwoty.
O wiele ciekawsze jest zestawienie osiągnięć Polski
z innymi państwami. Na pierwszy rzut oka Polska jest

Przyjmując w 2007 roku nominację na stanowisko

dopiero na ósmym miejscu jeśli chodzi o odsetek wypła-

ministra rozwoju regionalnego, wiedziałam, że będę kie-

conych przez Komisję funduszy w stosunku do alokacji.

rować jednym z największych eksperymentów w historii

Dane Komisji pokazują, że w formie zaliczek i refundacji

Unii Europejskiej. Jeszcze nigdy żaden kraj nie otrzymał

otrzymaliśmy blisko 52,3 procent przyznanych nam środ-

tak dużej kwoty na cele rozwojowe. Kraj, dodajmy, który

ków, wobec 46,4 procent średniej dla wszystkich państw.

dopiero trzy lata wcześniej dołączył do unijnej piętnast-

Pierwsze trzy miejsca zajmują Litwa, Estonia i Portugalia;

ki. Dzisiaj ten jeden z najmłodszych członków UE jest

kolejne – Irlandia, Szwecja, Finlandia i Niemcy.

liderem inwestowania pieniędzy unijnych. Zagospo-

Porównania mają sens, jeśli dotyczą rzeczy lub

darowaliśmy już ponad 85 procent przyznanych nam

zjawisk o podobnej skali. Litwa, Estonia i Portugalia nie

Polska przechodzi intensywną modernizację, a dzięki
funduszom europejskim tempo zmian jest zawrotne.
blisko 68 miliardów euro. Polska przechodzi intensywną

dysponują nawet połową środków przyznanych Polsce.

modernizację, a dzięki funduszom europejskim tempo

Gdyby do ich alokacji dodać kwoty, jakimi zarządzają po-

zmian jest zawrotne.

zostałe cztery państwa znajdujące się przed nami w tym

Inwestowanie pieniędzy unijnych ma swoją specyfi-
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zestawieniu, nie uzyskamy nawet „polskich” 68 miliardów

kę. Zasadniczo wszelkie rozliczenia przy realizacji projek-

euro. Każdy z tych krajów posiada osobny system wdra-

tów odbywają się na linii beneficjent–budżet państwa.

żania, na który składają się osobne instytucje i ludzie,

Dopiero potem poświadczenia wydatków są wysyłane

którzy je obsługują. Jeden polski system dzieli więcej

do Komisji Europejskiej, która zwraca nam wykorzysta-

unijnych miliardów niż siedem systemów należących do

ne fundusze. Według danych Komisji z początku tego

wspomnianych państw razem wziętych.

Anatomia sukcesu

W grupie krajów z alokacją powyżej 20 miliardów

Podobne procesy obserwowaliśmy w regionach.

euro nieznacznie wyprzedzają nas Portugalia i Niemcy.

W okresie 2007–2010 wszystkie cechowały się dynamiką

Dysponują one jednak sumarycznie kwotą niewiele

wzrostu PKB per capita wyższą niż średnia UE-27 i znala-

większą niż dwie trzecie naszej alokacji. Za nami są

zły się w pierwszej trzydziestce regionów o najwyższym

zarządzające największymi funduszami Hiszpania (34,6

wzroście w całej UE. W pierwszej dwudziestce znajdowa-

miliarda euro, 9. miejsce), Włochy (28 miliardów euro, 26.

ło się 10 polskich regionów, a w pierwszej dziesiątce – 3.

miejsce) oraz Czechy (26,5 miliarda euro, 23. miejsce).

Wyzwaniem pozostaje przyspieszenie wzrostu gospo-

Z tych danych wynika również, że Polska doskonale radzi

darczego w województwach Polski wschodniej, bo tam

sobie z tempem inwestowania pieniędzy unijnych.

był on wolniejszy niż w reszcie kraju.

Tego typu zestawienia, choć ciekawe, pokazują

Dużą rolę w rozwoju Polski, wbrew pojawiającym

jednak tylko tempo wdrażania funduszy. Są sposobem

się ostatnio opiniom, odgrywa Program Kapitał Ludzki.

na sprawdzenie, czy dany kraj ma sprawny system ich

Razem z ONZ przeprowadziliśmy nowatorskie badania,

dystrybucji. Nie pokazują natomiast wpływu unijnych

które pokazały, jak rozwija się nasz kraj na poziomie

pieniędzy na gospodarkę oraz tego, jak wielkie zmiany

regionów i powiatów. Pod uwagę wzięliśmy takie kate-

mogą się dokonać z ich pomocą.

gorie, jak zdrowie, edukacja i zamożność, a nie tylko PKB.

Regularnie badamy oddziaływanie makroekono-

Badania potwierdziły, że istnieje silny związek pomiędzy

miczne funduszy europejskich. W latach 2007–2011

wysokością wydatków w tym programie a rozwojem

polska gospodarka rozwijała się w szybkim tempie,

społecznym. Inwestycje w edukację oraz umiejętności

generując najwyższe średnioroczne tempo wzrostu

są jednym z najistotniejszych czynników zwiększających

w całej Unii Europejskiej (4,3 procent wobec 0,5 procent

dochody i zdrowie osób w danej społeczności. Poza tym,

Każdy, przy odrobinie chęci, może zobaczyć pojedyncze
projekty w swoim otoczeniu.
w UE-27) i utrzymując się na ścieżce wzrostu gospo-

tworząc mapę rozwoju społecznego Polski, zyskaliśmy

darczego nawet w kryzysowym dla wielu państw 2009

doskonałe narzędzie w pracach nad planem inwestowa-

roku. Uniknięcie recesji w tym czasie zawdzięczamy

nia funduszy z nowego budżetu UE.

wykorzystaniu środków unijnych. Szacujemy, że średnio

„Namacalne rezultaty polityki regionalnej widać

około 1 punktu procentowego rocznego tempa wzrostu

także w Polsce, która jest imponującym przykładem wy-

w analizowanym okresie było rezultatem realizacji inwe-

korzystania funduszy strukturalnych” – tak pod koniec

stycji współfinansowanych przez UE. Pozytywny wpływ

ubiegłego roku, w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej”,

wynikał w dużej mierze ze zwiększonego popytu, jednak

komisarz UE ds. polityki regionalnej Johannes Hahn

nasze badania pokazują, że wkrótce powinny bardziej

ocenił zmiany, jakie dokonują się w naszym kraju dzięki

uwidocznić się trwałe efekty podażowe.

funduszom europejskim. Komisja Europejska wyma-

Ponadto, z uwagi na stosunkowo wysoką dynamikę
PKB, dystans pomiędzy Polską a średnią UE-27 mierzony

tempo wdrażania tych pieniędzy, ale właśnie na efekty

PKB na mieszkańca wyraźnie zmalał w okresie 2007–2011

rzeczowe. Wypełniając ten obowiązek, w comiesięcz-

– o ponad 13 punktów procentowych. Tym samym, pod

nych informacjach publikowanych na naszych stronach

względem szybkości procesu równania do średniej unij-

internetowych przedstawiamy najważniejsze wskaźniki,

nej w zakresie poziomu rozwoju gospodarczego, Polska

jakie już osiągnęliśmy.

znalazła się na pierwszym miejscu. Oczywiście mamy jesz-
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ga od państw członkowskich, by kładły nacisk nie na

Ponad 240 miliardów złotych rozdysponowanych już

cze sporo do zrobienia, bo różnica w poziomie rozwoju

z unijnej puli przekłada się w tej chwili między innymi na

między UE a Polską jest wciąż znacząca. W Polsce PKB per

niemal 10,5 tysiąca kilometrów dróg, z czego 1,3 tysiąca

capita stanowił w 2011 roku 65 procent średniej UE-27.

kilometrów to autostrady i drogi ekspresowe, prawie 23
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tysiące wspartych przedsiębiorstw czy blisko 2 tysiące

w tym obszarze bardziej konkurencyjna. To fakt, że

autobusów i tramwajów, z których korzystają miesz-

w rankingach innowacyjności jeszcze nie wypadamy

kańcy miast. Dzięki funduszom pijemy coraz czystszą

dobrze, ale za kilka lat to się zmieni. Zgadzam się z profe-

wodę, bo działa 381 nowych lub unowocześnionych

sorem Janem Kurzydłowskim, szefem Narodowego

oczyszczalni ścieków. Powstało 285 tysięcy nowych

Centrum Badań i Rozwoju, który uważa, że za 3 do 5 lat

miejsc pracy, z czego ponad 150 tysięcy to efekt bardzo

będziemy wyżej w tych zestawieniach, i jedynym, czego

popularnych dotacji z Programu Kapitał Ludzki na własną

nie można kupić za unijne pieniądze, jest czas niezbęd-

firmę. Uruchomiono grubo ponad 5 tysięcy e-usług.

ny do wdrożenia innowacji. To, czego już dokonaliśmy

A to dopiero początek cyfrowej rewolucji, bo w trakcie

dzięki funduszom z Unii, to dopiero początek drogi. Jed-

realizacji są projekty budowy 35 tysięcy kilometrów sieci

nym z największych wygranych obecnego budżetu są

szerokopasmowych.

uczelnie i ośrodki badawcze, które stworzyły i wyposa-

Osobna kwestia to rozwój e-administracji. Sukcesywnie oddawane są do użytku nowe e-usługi świadczone

żyły nowoczesne laboratoria. Poczekajmy, aż skorzystają
z nich studenci i kadra naukowa. W przyszłym budżecie

To, czego już dokonaliśmy dzięki funduszom z Unii,
to dopiero początek drogi.
przez administrację. Dzięki nim można składać deklara-

unijnym nie przewidujemy już pieniędzy na infrastruk-

cje podatkowe przez internet, klienci ZUS mają dostęp

turę uczelni. Będziemy stawiać na komercjalizację wyni-

do swoich kont, możliwe jest uzyskanie odpisu z księgi

ków badań i ścisłe powiązanie uczelni z biznesem.

wieczystej bez wychodzenia z domu, a przedsiębiorcy
rejestrują swoją działalność w Centralnej Ewidencji

ciekawe innowacyjne projekty. Przykładem może

i Informacji o Działalności Gospodarczej. O tym, jak te

być medycyna. Politechnika Warszawska pracuje nad

projekty były potrzebne, świadczą liczby. W 2012 roku

technologią, która umożliwi dopasowanie kształtu

złożono w formie elektronicznej ponad 11 milionów

bioimplantu do ubytku w kości pacjenta. Uniwersy-

deklaracji podatkowych, przetworzono ponad 1,35

tet Medyczny w Białymstoku jest liderem projektu

miliona wniosków o wpis lub usunięcie i unieważnienie

poszukującego metody wykrywania czynników

działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Infor-

warunkujących insulinooporność. To u nas powstał

macji o Działalności Gospodarczej oraz udostępniono

także innowacyjny tester do wczesnego wykrywania

on-line ponad 16 milionów ksiąg wieczystych (80 pro-

patologii piersi u kobiet. Ze środków unijnych korzysta

cent wszystkich), a z usługi wglądu do nich skorzystano

też znany na całym świecie Instytut Fizjologii i Patologii

ponad 64 miliony razy.

Słuchu w Kajetanach.

Dopiero zagregowane dane pokazują skalę zmian,

Takie wyniki pomogły nam w negocjacjach nowe-

ale też każdy, przy odrobinie chęci, może zobaczyć

go budżetu unijnego. Wiosną 2012 roku odwiedziłam

pojedyncze projekty w swoim otoczeniu. Zdecydowa-

stolice państw płatników netto, przekazując politykom,

liśmy, że hasłem kampanii promującej efekty działania

mediom i innym opiniotwórczym środowiskom, że

funduszy europejskich będzie „Każdy korzysta, nie

polityka spójności w Polsce działa i ograniczanie wydat-

każdy widzi”. Nie ma możliwości, byśmy pracując,

ków prorozwojowych byłoby nierozsądne. W pewnym

ucząc się, podróżując czy wypoczywając, nie skorzysta-

momencie doszło do paradoksalnej sytuacji, w której

li z tych efektów.

zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy cięć powoływali

Ostatnio w debacie publicznej pojawiają się, według
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Zresztą już w obecnym rozdaniu funduszy mamy

się na ten sam argument – kryzys. My mówiliśmy, że za

mnie niesłuszne, opinie, że choć przeznaczamy mnó-

pieniądze ze wspólnej kasy tworzymy i chcemy wciąż

stwo środków na innowacyjność, tak naprawdę nie

tworzyć miejsca pracy i napędzać gospodarkę, podczas

udało nam się sprawić, by polska gospodarka stała się

gdy nasi adwersarze wskazywali, że skoro przycinane

Anatomia sukcesu

są budżety krajowe, należy zmniejszyć także budżet

będą wdrażane za pomocą ośmiu programów krajo-

europejski. Ostatecznie negocjacje uważam za niezwy-

wych, w tym jednego programu ponadregionalnego,

kle udane dla Polski. W najbardziej prorozwojowej części

obejmującego województwa Polski Wschodniej, oraz

budżetu, czyli polityce spójności, udało nam się uzyskać

szesnastu programów regionalnych. Programy regional-

więcej niż mieliśmy do dyspozycji w latach 2007–2013.

ne będą dwufunduszowe, co oznacza, że z ich środków

Dla mnie to wyraz ogromnego zaufania i forma docenie-

będzie można realizować zarówno „projekty miękkie”,

nia naszych osiągnięć.

jak i inwestycje w infrastrukturę. Oprócz programów

Czego możemy się spodziewać po funduszach na

operacyjnych przygotowujemy także Umowę Partner-

lata 2014–2020? Na pewno większego dopasowania ich

stwa i kontrakty terytorialne. Umowa będzie najważniej-

do potrzeb i potencjałów poszczególnych obszarów

szym dokumentem dla wdrażania funduszy, rodzajem

Polski. Regiony otrzymają do samodzielnej dyspozycji

kontraktu pomiędzy Polską a Komisją Europejską,

większą część unijnego tortu niż obecnie. Pieniądze

w którym zobowiążemy się do osiągnięcia konkretnych

będą koncentrowane na obszarach kluczowych z punk-

rezultatów. Kontrakty terytorialne, zawierane pomiędzy

tu widzenia rozwoju gospodarczego naszego kraju.

rządem i władzami województw, pozwolą na lepszą

Pojawią się nowe, niestosowane dotychczas instrumen-

koordynację inwestycji.

ty, które pozwolą jeszcze bardziej włączyć obywateli

Niezależnie od wyników tych prac, już teraz mogę

i samorządy miast w zarządzanie funduszami. Będziemy

powiedzieć, że fundusze unijne na lata 2014–2020 nie

stawiać na innowacje, ale z naciskiem na ich komercjali-

będą łatwymi pieniędzmi. Chciałabym, żebyśmy wyko-

zację. Na fundusze praktycznie nie mogą już liczyć drogi

rzystali te środki jeszcze lepiej niż obecne i żeby to było

lokalne. Pieniądze zostaną skierowane na najważniejsze

ostatnie tak duże wsparcie dla Polski. Oznaczałoby to

ciągi komunikacyjne.

bowiem, że osiągnęliśmy poziom rozwoju pozwalający

Obecnie pracujemy nad tym, żeby przełożyć to na
konkretne rozwiązania. Wiemy już, że fundusze unijne

nam skutecznie konkurować z wysokorozwiniętymi
gospodarkami.

Elżbieta Bieńkowska – minister rozwoju regionalnego, przez całą karierę zawodową
związana z wdrażaniem funduszy europejskich i rozwojem regionalnym. Ekspert w projektach międzynarodowych, wykładowca i autorka publikacji.
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Jak pokonać kryzys
HANNA GRONKIEWICZ-WALTZ

Warszawa jest miastem szczególnym. Nie tylko
z uwagi na wielkość czy liczbę ludności. Jest soczewką, w której ogniskują się polskie problemy –
ale też i sukcesy. Tych ostatnich jest wystarczająco
dużo, byśmy mogli odczuwać uzasadnioną dumę.

z 2007 roku były tylko preludium do światowego kryzysu, który przyrównuje się już do pamiętnego kryzysu
z lat trzydziestych XX wieku.
Już w 2008 roku dzieliłam się z wieloma osobami
osobistą refleksją, że druga fala kryzysu nadejdzie niebawem. Piszę to dziś nie dlatego, żeby epatować własną
zdolnością przewidywania – gdyż była to tylko analiza
dostępnych wówczas informacji. Powód, dla którego
o tym wspominam, jest inny: od razu, już jesienią 2008
roku, Warszawa zmniejszyła swój program inwestycyjny

Często to właśnie w Warszawie problemy pojawiają

o 3 miliardy złotych w perspektywie pięcioletniej (z 15

się wcześniej, aby później dać o sobie znać w innych

do 12 miliardów złotych). Nie obrażając się na rzeczywi-

regionach. Z tego powodu doświadczenia prezydenta

stość, nie popadając w marazm i pesymizm, podjęliśmy

miasta mogą być przydatne dla całego kraju, wszystkich

wyzwanie zarządzania trudną sytuacją.

lokalnych wspólnot.
Przyjście pierwszej fali obecnego kryzysu w 2008

Tak samo zrobiła cała Polska. Dzięki dobrym podstawom gospodarczym, wypracowanym przez ostatnie

roku dla wielu było zaskoczeniem. Ale kryzys zaczął

20 lat, oraz dzięki szybkiej reakcji w postaci sensowne-

się dokładnie rok wcześniej, choć wówczas nie

go zmniejszenia narastania długu publicznego, nasz

Kryzys jest dokuczliwy, ale jednocześnie może być
wykorzystany w sposób twórczy. Zmusza do działań,
które w okresie dobrobytu nie przychodzą na myśl.
wszyscy zdawali sobie sprawę z jego rozmiarów.

kraj stawił czoła tej całej sytuacji nad wyraz dobrze. Pol-

Latem 2007 roku miał miejsce pierwszy przypadek

ska zielona wyspa (choć dziś nieco bardziej seledynowa)

utraty płynności finansowej przez jeden z banków

jest naszym wspólnym sukcesem. Kryzys jest dokuczli-

europejskich – Northern Rock w Wielkiej Brytanii. Je-

wy, ale jednocześnie może być wykorzystany w sposób

sienią tamtego roku Platforma Obywatelska wygrała

twórczy. Zmusza do działań, które w okresie dobrobytu

wybory. Przejmowała władzę, gdy kryzys już się

nie przychodzą na myśl.

rozpoczynał.
Nie było wówczas wiadomo, że będzie tak dłu-
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Jak dziś wygląda Polska po pierwszej fali kryzysu?
Mamy stabilny, dobrze skapitalizowany system finansowy.

gotrwały i dotkliwy. Traktowano go wręcz jak zwykły

Reżim trzymania w ryzach zadłużenia publicznego zdaje

spadek koniunktury, wpisujący się w normalny cykl

egzamin, bo nie tylko udało się powstrzymać jego wzrost,

gospodarczy. Dopiero potem okazało się, że wydarzenia

ale najnowsze informacje ministra Rostowskiego po-

Jak pokonać kryzys

twierdzają, że stopniowo zaczyna ono spadać (w ujęciu

Kilka lat temu Wally Ollins w ramach swoich

relacji wysokości długu do PKB kraju). Taki wynik udało

prac nad marką Polski zdefiniował bardzo trafnie, że

się osiągnąć jedynie czterem krajom UE! To bardzo ważny

odzwierciedleniem specyfiki polskiego społeczeń-

sygnał dla rynku, również dla samorządów, które niekiedy

stwa jest pojęcie „creative tension”. W polskim, nieco

boleśnie odczuwają skutki restrykcyjnej polityki fiskalnej.

niedoskonałym tłumaczeniu nazywa się to „twórczym

Warszawa w ciągu ostatnich dwóch lat powstrzymała

napięciem”. Potrafimy zmobilizować nieprzebrane za-

wzrost swojego zadłużenia nie tylko z uwagi na wdrożony

soby energii, kreatywności, pasji, żeby udowodnić, że

rygorystyczny system kontroli zadłużenia przez ministra

wbrew przeciwnościom losu „damy radę”, bo kto inny,

finansów, ale przede wszystkim mając przed sobą na-

jak nie my. Polacy udowodnili to doskonale w trudnych

stępną perspektywę unijną, która może przynieść kolejny

momentach historii, również w czasie obecnego kryzy-

impuls rozwojowy – o ile tylko uda nam się zbudować

su. Wszystkie wskaźniki makroekonomiczne pokazują

bazę do finansowania wkładu własnego. Warto zwrócić

dziś, że wbrew temu, co złowieszczyli niektórzy eksper-

uwagę, że zmniejszanie poziomu zadłużenia przypada

ci, potrafiliśmy poradzić sobie z kryzysem. W okresie

na bardzo trudny dla nas okres spadających wpływów

spowolnienia gospodarczego 2001–2002 wzrost PKB

do budżetu. Wpływy z podstawowych podatków (PIT,

wynosił 1,2–1,4 procent, zaś bezrobocie sięgało około

CIT i PCC) do budżetu Warszawy są nadal na poziomie

20 procent. Dzisiaj, przy kolejnym roku spadku wzrostu

poniżej dochodów z 2008 roku. W praktyce oznacza to, że

dynamiki PKB, bezrobocie utrzymuje się na poziomie

zmniejszanie wydatków musi uwzględniać oba te czynni-

średniej europejskiej. Zawdzięczamy to między innymi

ki jednocześnie. Kluczowy z tej perspektywy będzie ten

sukcesowi edukacyjnemu naszych mieszkańców, któ-

Potrafimy zmobilizować nieprzebrane zasoby enegii,
kreatywności, pasji, żeby udowodnić, że wbrew
przeciwnościom losu „damy radę”, bo kto inny, jak nie my.
rok – po pierwsze dlatego, że to właśnie dziś odczuwalna

rzy masowo podnosili swoje kompetencje i umiejętno-

jest już recesja w Europie Zachodniej i połowa tego roku

ści w ciągu kilku ostatnich lat.

da nam odpowiedź, jaka będzie jej skala.
Po drugie, to ostatni rok przed największym

demickim w kraju, rocznie studiuje ponad 260 tysięcy

w historii budżetem Unii Europejskiej dla Polski. Polski

osób. To ponad 15 procent ogólnej liczby mieszkańców

rząd wynegocjował fantastyczne warunki finansowania

miasta! Taki zasób trafia na rynek pracy, wzmacniając

w kolejnym okresie, które jednak wymagają mobilizacji

jego jakość i konkurencję. Stopa bezrobocia, jaką dzisiaj

całego sektora publicznego, aby tę szansę jak najlepiej

ma Warszawa (4,6 procent), jest dowodem siły lokalne-

wykorzystać.

go rynku pracy. Nie ma drugiego takiego miasta, które

Ciekawe, co myślą dzisiaj eurosceptycy, którzy byli

silnie oddziałuje nie tylko na region mazowiecki, ale też

przeciwni wejściu Polski do Unii Europejskiej i w referen-

na kilkadziesiąt rozsianych po Polsce dużych ośrodków

dum zagłosowali przeciwko naszej akcesji.

miejskich. Naszym uporem i konsekwentną pracą nas

Trzeba twardo stąpać po ziemi, czego mocno uczy

wszystkich udowadniamy, że nawet w kryzysie można

zarządzanie miastem – widzieć, że szklanka jest do

tworzyć nowe miejsca pracy. Z rządowych statystyk

połowy pełna i nie dać się wpędzić w szaleńczy lament.

wynika, że łącznie w okresie od 2007 roku stworzono

Rzeczywistości nie da się zmienić tak, jak byśmy sami

w całym kraju około miliona miejsc pracy. W samy apo-

tego pragnęli. Światowy kryzys to fakt. Nie my ten kry-

geum światowego kryzysu!

zys wywołaliśmy, ale on jest. Czy tego chcemy, czy nie,
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Dziś w Warszawie, w największym ośrodku aka-

Co bardzo ważne, zmienia się struktura samych

śnieg będzie padał, mróz trzymał do końca marca. Czy

miejsc pracy. Kryzys uwydatnił problemy niektórych

jest sens załamywać ręce?

sektorów gospodarki, ale pokazał również nowe nisze

Jak pokonać kryzys

na rynku. Nowe obszary zatrudnienia to nie tylko usługi,

Wszyscy przecierali oczy ze zdumienia. W tym roku

które nadal dominują w Warszawie. To coraz więcej

Warszawa nadal plasuje się w pierwszej piątce. Wyprze-

miejsc pracy w branżach innowacyjnych i kreatywnych.

dzają nas wyłącznie duże ośrodki zachodnie, a za nami

Stolica wydała niemal 50 milionów złotych na dofi-

są inne miasta Europy Środkowej – łącznie z miastami

nansowanie zakładania własnej działalności gospodar-

niemieckimi. Taki wynik nie jest przypadkiem. Dziś in-

czej przez warszawiaków. Dzięki temu powstało ponad

westorzy pytani, co pociągającego oferuje im Warszawa,

3 tysiące firm. Co dla mnie szczególnie ważne, aż 80 pro-

odpowiadają, że stabilną sytuację rynku pracy i lokalnej

cent z nich działa do dziś. To bardzo wysoka „przeżywal-

gospodarki. I ta odpowiedź dotyczy całej Polski.

ność”, która mogła być osiągnięta dzięki wyjątkowym
projektom, jakie przyszło nam oceniać.
Pierwsze instrumenty adresowane do przedsiębior-

W 1935 roku dwóch architektów, Jan Chmielewski
i Szymon Syrkus, opublikowało pracę Warszawa funkcjonalna. Zostało w niej zawarte zdanie, że rozwojem

czych rozpoczęliśmy właśnie w 2008 roku, i już wówczas

każdego miasta rządzi wiele czynników, które kształtują

było widać, jak zmieniają się działalności, o których

jego formę. Są miasta, które wykorzystały swoją energię

dofinansowanie ubiegali się przedsiębiorcy. Cały czas

w poprzednich epokach i dziś uderzają o „szklany sufit”.

tkwi mi w głowie przykład przedsiębiorcy, któremu oso-

Są też miasta-meteory, których rozwój jest związany

biście wręczałam symboliczny czek na prawie 40 tysięcy

z odkryciem źródeł energii lub surowców. Są w końcu

złotych. Miał on pomysł na, wydawałoby się, przedziwny

takie miasta jak Warszawa, które mają swoją stałą siłę do

Bez wzajemnego zaufania władzy i obywateli nie ma
możliwości sprawnego funkcjonowania państwa.
biznes polegający na… hodowli owadów. Jakie było

rozwoju – niezależnie od przejściowej koniunktury. Po-

moje zaskoczenie, kiedy okazało się z opublikowanego

mimo zrównania Warszawy z ziemią w 1944 roku, genius

później w tygodniku „Polityka” felietonu, że to wyjątko-

loci pozostał niezmienny.

wo dobrze prosperująca warszawska firma, która daje
zatrudnienie kilku osobom. Można pozazdrościć nie

się teraz na Cyprze i co wcześniej działo się we Wło-

tylko kreatywności, ale wyjątkowej wyobraźni i determi-

szech, Grecji, Hiszpanii, Portugalii oraz innych krajach,

nacji w rozwoju biznesu.
Kolejny znamienny obrazek to rynek nieruchomości.

które boleśnie dotykają skutki kryzysu finansowego.
Spędziłam 13 lat w sektorze finansowym, który jest

Sytuacja, jaka powstała w 2008 roku, prawie w całej Pol-

krwioobiegiem każdego współczesnego państwa

sce doprowadziła do wstrzymania wielu przedsięwzięć,

i jego gospodarki. W tej chwili toczy się ogromna gra

odwrotu inwestorów od dużych, wielkoskalowych

o zaufanie. To jest gra ważna również dla nas, Polaków.

projektów biurowo-usługowych. Tymczasem Warszawa

Co prawda, to nie my wybieramy rządy we Włoszech

na przekór tym trendom zdołała właśnie w tym okresie

i na Cyprze, to nie my podejmujemy decyzje w sprawie

wygenerować kilkadziesiąt projektów o średniej po-

warunków udzielenia pomocy finansowej przez trójkę

wierzchni 30–60 tysięcy metrów kwadratowych. W 2008

(składającą się z przedstawicieli Komisji Europejskiej,

roku mieliśmy w Warszawie 3 miliony metrów kwadra-

Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowe-

towych powierzchni biurowej. Dzisiaj, tylko w tym roku,

go Funduszu Walutowego). Nie jesteśmy jednak samot-

w budowie jest ponad milion metrów kwadratowych,

ną wyspą. Dlatego nie możemy zapominać o tym, co

a niebawem wartość z 2008 roku zostanie zdublowana.

dzieje się u naszych sąsiadów, ale przede wszystkim

Kiedy w ubiegłym roku na największych targach nieru-

powinniśmy dbać o to, żeby nie popełniać błędów na

chomości międzynarodowa firma CBRE ogłosiła swój

własnym podwórku.

ranking najlepszych lokalizacji dla inwestorów, Warszawa znalazła się na drugim miejscu – tuż za Londynem.
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Trudno, żebym dzisiaj nie myślała o tym, co dzieje
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Dziś słowem, które jest tak samo rozumiane i ważne
nie tylko dla rynków finansowych, ale również dla zwy-

kłych ludzi, jest „zaufanie”. To klucz. Bez wzajemnego za-

Dziś Polska uczy się na swoich doświadczeniach, ale

ufania władzy i obywateli nie ma możliwości sprawnego

musi być pomna błędów, jakie robili inni. Każde euro

funkcjonowania państwa, a tym bardziej wychodzenia

musi być wydane rozsądnie, i choć brzmi to banalnie,

z trudnej sytuacji gospodarczej.
Warto dodać, że jest również trzeci podmiot, który
w dużej mierze łączy system – to media. W trójkącie
władza–społeczeństwo–media rola tych ostatnich jest

warto patrzeć na wydawane środki nie jak na „darowane”, ale „pożyczane”, bo muszą się one zwrócić w postaci
korzyści ekonomicznych.
Byłam bardzo szczęśliwa, gdy podczas otwarcia

kluczowa nie jako oskarżyciela, ale jako przekaźnika

oczyszczalni ścieków Czajka przedstawicielka Komisji

i pośrednika pomiędzy władzą a społeczeństwem i spo-

Europejskiej powiedziała zupełnie otwarcie i szczerze,

łeczeństwem a władzą. Potwierdza to etymologia tego

że Polska dobrze, skutecznie wydaje unijne pieniądze na

słowa. Medius to po łacinie „pośredni”. Czasownik po-

rzeczy potrzebne do budowania trwałego i zrównowa-

chodzący od tego samego słowa – mediare (być w środ-

żonego rozwoju. Jestem dumna, gdy będąc w Buda-

ku) jest z kolei źródłosłowem dla polskiego „mediować”

peszcie albo spotykając się z przedstawicielami rządu

i to kolejna rola, jaką powinny przyjmować media, aby

Bułgarii, słyszę zaproszenia, żeby przyjechać i podzielić

społeczeństwo wspólnie mogło przejść przez okres

się naszą wiedzą na temat tego, jak dobrze i skutecznie

zamieszania, jakie po raz kolejny spadło na Europę.

wydawać środki europejskie.

Dziś Polska uczy się na swoich doświadczeniach, ale
musi być pomna błędów, jakie robili inni.
Patrząc na kilka ostatnich lat zmagań z kryzysem,
można stwierdzić, że wzajemne zaufanie i utrzymy-

wysiłek finansowy, z dużym udziałem środków eu-

wana bliskość pozwoliły nam przejść przez ten okres

ropejskich, na tych elementach infrastruktury, które

racjonalnie i bezpiecznie. Dziś warto o tym pamiętać,

gwarantują zrównoważony rozwój: transporcie miejskim

bo sytuacja jeszcze się nie wyklarowała. Musimy być

i ochronie środowiska.

nawzajem za siebie odpowiedzialni i nie lekceważyć
powagi sytuacji. Dlatego liczymy na media, że pomogą

Transport publiczny to nie tylko inwestycja w nadrabianie zaległości i zapóźnień, ale przede wszystkim

nam w komunikowaniu się z Polakami. Nie chodzi nam

kluczowy impuls rozwojowy. Projekty, które realizuje-

o taryfę ulgową, bo sprawujący władzę muszą najwięcej

my, zwiększają zdolność miasta do rozwoju, sprzyjają

wymagać od siebie.
Powinniśmy przewidywać skutki każdej decyzji, któ-

tworzeniu nowych miejsc pracy. Tworzą Warszawę
atrakcyjną dla dotychczasowych i nowych mieszkańców.

rą dotykamy tysięcy, a czasem milionów Polaków. To są

Imponujące środki w wysokości 9 miliardów złotych

nie tylko decyzje dotyczące teraźniejszości, ale również

zainwestowane w Warszawie dają już dzisiaj wymierne

odległej dla nas przyszłości. Dlatego trzeba z pełną

efekty, co widać po wzroście zainteresowania ofertą

odpowiedzialnością podejmować trudne decyzje, takie

transportu publicznego. Dziś możemy się pochwalić

jak choćby przedłużenie wieku emerytalnego. Od takich

najbardziej nowoczesnym taborem transportowym.

decyzji zależy dobrobyt naszych dzieci i wnuków.

Średni wiek tramwaju to dzisiaj 15 lat, co plasuje nas

Wszystkie kraje południowe – dziś dotknięte recesją
– tak samo jak my obecnie otrzymywały spory strumień
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Za mojej kadencji Warszawa skoncentrowała swój

w czołówce dużych europejskich miast. Te inwestycje poprawiają komfort i jakość podróżowania. Aż 70

środków europejskich. Prawdopodobnie jednak w tych

procent warszawiaków i mieszkańców metropolii, którzy

krajach zabrakło refleksji na temat gruntownej moder-

codziennie podróżują, wybiera właśnie transport pu-

nizacji kraju. Decydowano się na przedsięwzięcia, które

bliczny. I choć wiem, że inwestycje w rozwój transportu

nie były niezbędne do tworzenia impulsów rozwojo-

nadal są potrzebne i będą oczywiście kontynuowane,

wych, choć cieszyły ówczesne władze i społeczeństwo.

to mam poczucie, że każda złotówka wydana dziś na

Jak pokonać kryzys

rozwój transportu publicznego – od potężnych inwesty-

cych wsparcie przedsiębiorczości, rewitalizację, poprawę

cji w rozwój sieci metra, po mniejsze, takie jak parkingi

jakości przestrzeni miejskiej, edukację czy inwestycje

Parkuj+Jedź czy system roweru publicznego VETURILO

w naukę, badania i rozwój. W tym ostatnim przypadku

– to inwestycja w rozwój Warszawy.
Nie mogę na koniec nie wspomnieć o Czajce, największej inwestycji w ochronę środowiska w tej części
Europy. Ukończona właśnie oczyszczalnia ścieków jest

warto pamiętać nie tylko o laboratoriach, ale również
o Centrum Nauki Kopernik czy takich projektach, jak nasze warszawskie centrum przedsiębiorczości na Smolnej.
W odpowiedzi na każde pytanie o to, czy te wszyst-

chlubą naszego miasta, projektem, który mimo wielu

kie inwestycje są efektywne, wystarczy spojrzeć, jak

trudności udało mi się doprowadzić do końca i który jest

zmienia się dystans, który dzieli nas od średniej unijnej.

jednym z kamieni milowych rozwoju miasta w ostatnich

Mazowsze właśnie osiągnęło średni poziom PKB dla

latach. Środki z Funduszu Spójności de facto umożliwiły

UE! To dlatego przykład Polski i Warszawy pokazuje, że

realizację tego przedsięwzięcia. Ale nie zapominajmy

dobre zarządzanie kryzysem daje szanse na dogonienie

o dziesiątkach innych projektów, które miasta, podobnie

europejskiej czołówki – co dziś dzieje się na naszych

jak Warszawa, realizują dzięki wsparciu UE, a obejmują-

oczach.

Hanna Gronkiewicz-Waltz – prezydent m. st. Warszawy, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Wydziale Prawa i Administracji.
Jest autorką ponad 40 publikacji naukowych, w tym podręczników i monografii.
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Po naprawie Rzeczypospolitej
czas na „drugą Polskę”
Krzysztof Blusz, Paweł Świeboda

Sensu polskiej transformacji gospodarczej musimy
się dopatrywać w przyszłości, a nie w przeszłości.
Choć polskie sukcesy budzą zasłużony szacunek, to
taktyka „doganiania” rozwiniętych państw Europy,
zakotwiczona w logice usuwania deficytów i zapóźnień cywilizacyjnych, jest zaledwie warunkiem
koniecznym, lecz niewystarczającym modernizacji.

larów, Polak musiał się zadowolić dochodem blisko
dwuipółkrotnie mniejszym – 5 150 dolarów1.
„Terapia szokowa” z 1990 roku, jak nazywali ją
jedni, czy też „kapitalistyczna rewolucja”, jak woleli
mówić o niej inni, już w pierwszych latach przyniosła
znaczące sukcesy. Po pierwsze, choć głęboka, na tle
innych państw regionu polska recesja trwała najkrócej. Tylko w latach 1990 i 1991 odnotowaliśmy spadek
PKB (odpowiednio o 11,6 procent oraz o 7 procent).
We wszystkich pozostałych transformujących się gospodarkach regionu tych lat spadków było znacznie
więcej. Po drugie, Polska najszybciej odrabiała straty
wywołane zmianami strukturalnymi w gospodarce.

O sensie polskich wysiłków modernizacyjnych

W 1997 roku byliśmy pierwszym i jedynym krajem

zadecyduje ich użyteczność dla długofalowego

transformacji, którego PKB przekroczył poziom z 1989

i zrównoważonego rozwoju. Ta zaś wymagać będzie

roku – roku odniesienia. Relacja ta wynosiła w przy-

przede wszystkim (meta)konkurencyjności sektora

padku Polski 112 procent, dla wszystkich pozostałych

publicznego i prywatnego. W przekształceniach

krajów regionu pozostawała poniżej 100 procent. Po

osiągnęliśmy wiele, choć punkt startu był fatalny.

trzecie, Polska gospodarka rosła szybko. Od roku 1989

Koszty realnego socjalizmu dla Polski i jej gospodarki

do przedkryzysowego roku 2009 łączny wzrost PKB

w latach powojennych były dewastujące. Dobrze

Polski wyniósł blisko 80 procent. W podobnym tem-

ilustruje je dystans, który dzielił Polskę od Europy

pie rozwijały się w tym czasie między innymi Chiny

Zachodniej u początków transformacji systemowej.

oraz Turcja, tak często wskazywane jako przykłady

Jeszcze w 1950 roku PKB na głowę mieszkańca Polski

spektakularnych sukcesów gospodarczych. W tyle

i Hiszpanii (mierzony w dolarach międzynarodowych

pozostawiliśmy nie tylko wszystkie kraje naszego

z 1990 roku) nie różnił się znacząco. W Hiszpanii

regionu (skumulowany wzrost Litwy to 31 procent;

wynosił 2 397 dolarów, w Polsce 2 447 dolarów. Po

Bułgarii – 33 procent; Węgier – 40 procent; Czech – 42

40 latach socjalistycznych eksperymentów, w 1990

procent; Słowacji – 61 procent), ale także kraje Europy

roku, gdy dochód na głowę mieszkańca Hiszpanii

Zachodniej korzystające już z przewag komparatyw-

wzrósł już pięciokrotnie, osiągając kwotę 12 210 do-

nych, jakie zapewniało im członkostwo w strefie euro,

1 L. Balcerowicz, Stan i perspektywy rozwoju polskiej gospodarki, SGH, Warszawa, kwiecień 2012.
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takie jak Włochy (skumulowany wzrost 20 procent),

osiągnął najwyższą w historii wartość 135,8 miliarda euro

Portugalia (39 procent) czy Grecja (57 procent). Pod tym

w cenach bieżących, z czego blisko 80 procent trafiło do

względem Polska osiągnęła zatem więcej niż jakikolwiek

państw unijnych.

kraj regionu2.

Utrzymanie dodatniego tempa wzrostu gospo-

Dowodem skuteczności i trwałości w dłuższym

darczego i jednoczesne osłabienie koniunktury w Unii

okresie polskich reform strukturalnych stało się dodat-

Europejskiej, której poziom PKB w 2011 roku był niższy

nie tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w okresie

w porównaniu z przedkryzysowym rokiem 2007 o 0,6

kryzysu zapoczątkowanego we wrześniu 2008 roku

procent, pozwoliły Polsce na „skrócenie” dystansu

upadkiem banku Lehman Brothers. W latach 2008–2012

rozwojowego i istotne zmniejszenie deficytów rozwo-

dodatni rok w rok, skumulowany wzrost PKB w Polsce

jowych względem średniej UE. Polska osiągnęła w 2011

był najwyższy w Unii Europejskiej i wyniósł 18 procent,

roku 65 procent średniego europejskiego poziomu PKB

co czyniło Polskę liderem wzrostu krajów rozwiniętych

na mieszkańca, wyprzedzając Węgry, które w momencie

Istotnym czynnikiem generującym wzrost gospodarczy
w Polsce były rosnące bezpośrednie inwestycje
zagraniczne.
OECD. Następna na liście unijnych „prymusów” Słowacja

przystępowania do Unii Europejskiej były bliższe śred-

odnotowała wzrost na poziomie „jedynie” 10,6 procent,

niej unijnej o blisko 10 procent!

i to wszystko w czasie, gdy Unia Europejska jako całość

W minionym ćwierćwieczu jednym z najważniej-

odnotowała spadek tempa wzrostu gospodarczego

szych i najbardziej istotnych osiągnięć gospodarczych,

o 0,8 procent.

które umożliwiły sukcesy transformacyjne, było nie-

Z perspektywy doświadczeń kryzysu, w jakim znaj-

wątpliwie otwarcie polskiej gospodarki i jej integracja

duje się Europa od 2008 roku, oraz na tle innych państw

z gospodarką światową oraz umiędzynarodowienie

regionu, polska taktyka „doganiania” Europy okazała się

wymiany handlowej. O tym, jak znacząca była to zmiana,

więc być lepiej zrównoważona. Niższe okresowe tempo

najlepiej świadczą liczby.

wzrostu gospodarczego w Polsce (zwłaszcza w stosunku

W 1990 roku udział polskiej gospodarki w eksporcie

do państw bałtyckich) pozwoliło uniknąć przegrzania

światowym wynosił zaledwie 0,4 procent, aby w roku

gospodarki oraz powstania baniek spekulacyjnych

2010 sięgnąć blisko 1,2 procent, co oznacza trzykrotny

skutkujących głęboką recesją wywołaną kryzysem

wzrost. Szczególnie intensywnie eksport i import rosły

(ujemne tempo wzrostu PKB odnotowały między

od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od roku

innymi: Łotwa –18 procent; Litwa –14,7 procent; Estonia

2004 do 2011 skumulowane stopy wzrostu polskiego

–13,9 procent). Szczególnie warto odnotować wysoką

eksportu i importu wyniosły realnie odpowiednio

jakość polskiego nadzoru finansowego, który ograniczył

84,7 procent i 81,3 procent3. Co ważne, import w swej

możliwość ułatwionego dzięki integracji finansowej

części inwestycyjnej sprzyjał także dopływowi myśli

w ramach UE zapożyczania się podmiotów krajowych

technicznej, zaawansowanych technologii i produktów.

i obywateli w walutach obcych. Dodatkowo utrzymanie

Dzięki temu tempo wzrostu wydajności pracy w pol-

waluty narodowej oraz płynnego kursu walutowego

skim przemyśle w okresie transformacji było około

pozwoliło na elastyczne dostosowanie gospodarki do

dwukrotnie wyższe niż w krajach Europy Zachodniej.

szoków zewnętrznych w najostrzejszych fazach kryzysu.
Między innymi dzięki temu w 2011 roku polski eksport

Istotnym czynnikiem generującym wzrost gospodarczy w Polsce były rosnące bezpośrednie inwestycje

2 Ibidem.
3 Gospodarczo-społeczne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej z uwzględnieniem wpływu rozszerzenia na UE-15 (1 maja 2004 – 1 maja 2012) –
główne wnioski w związku z ósmą rocznicą przystąpienia Polski do UE, http://polskawue.gov.pl/Bilans,osmiu,lat,czlonkostwa,Polski,w,UE,11087.html.
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zagraniczne (BIZ). Choć mierzone jako skumulowana

60 procent5. Wzrost premii za kwalifikacje pozytywnie

wartość BIZ w stosunku do PKB, w roku 2011 były niższe

korelował także z napływem bezpośrednich inwestycji

w Polsce niż w innych krajach regionu (Polska – 47,1

zagranicznych i był największy w tych obszarach działal-

procent; Czechy – 69,5 procent; Węgry – 82,4 procent4),

ności, gdzie odnotowano największą dynamikę wzrostu

to do Polski napłynęło łącznie 147,7 miliarda euro, dając

bezpośrednich inwestycji zagranicznych6.
Pomimo wszystkich sukcesów i przynależności

świadectwo pozytywnego postrzegania naszego kraju
przez inwestorów zagranicznych, istotnie wzmacniając

w światowych statystykach do krajów średnio rozwinię-

polski potencjał eksportowy (przedsiębiorstwa z udzia-

tych, Polska oglądana przez pryzmat konkurencyjności

łem kapitału zagranicznego generują ponad 70 procent

pozostaje w dużej mierze krajem kapitalizmu „peryfe-

całości polskiego eksportu) oraz wspierając zrównowa-

ryjnego”, a nie krajem „wiodących technologii”. Polski

żenie polskiego budżetu.

eksport jest skupiony wokół sektorów rolniczych oraz

Warto także podkreślić, że nie tylko napływ inwesty-

sektorów o niskim i średnim zaawansowaniu technolo-

cji bezpośrednich świadczy o umiejętnym korzystaniu

gicznym (przemysł meblarski, samochodowy i maszy-

przez Polskę z dźwigni umiędzynarodowienia i członko-

nowy). Udział Polski w światowym handlu wysokimi

stwa w UE. Przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce

technologiami jest znacząco mniejszy niż innych krajów

oraz polscy inwestorzy do końca 2011 roku zainwesto-

naszego regionu. W latach 1997–2005 wzrastał z 0,05

wali blisko 35 miliardów euro poza granicami kraju,

procent do 0,17 procent, by w 2008 roku osiągnąć po-

z tego ponad 80 procent inwestycji lokując w krajach

ziom 0,32 procent. Podobnie udział eksportu wysokich

Unii Europejskiej.

technologii w całości polskiego eksportu, mimo że

Dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrost

wzrósł z 2 procent do około 6 procent w roku 2009, był

gospodarczy w Polsce w latach 2004–2012 były napły-

znacząco niższy niż chociażby w Czechach (15 procent)

wające fundusze europejskie i skuteczne ich wykorzy-

czy na Węgrzech (22 procent)7.
Konkurencyjność polskiego przemysłu i jego sukcesy

stanie. W okresie od maja 2004 roku do marca 2013 roku
wartość transferów z budżetu UE do Polski w ramach

eksportowe są więc w dużej mierze efektem przewag

polityki spójności, wspólnej polityki rolnej oraz pozo-

wynikających z niskich kosztów pracy oraz korzyści

stałych polityk wspólnotowych wyniosła 78 miliardów

tkwiącej w różnicy pomiędzy kursem wynikającym

euro. W tym samym czasie Polska wpłaciła do unijnego

z siły nabywczej (purchasing power parity exchange rate)

budżetu 27,8 miliarda euro. W kwietniu 2013 roku, po

a rynkowym kursem walutowym. Korzystamy z przewag

106 miesiącach członkostwa w Unii Europejskiej, Polska

„wydajności” (efficiency driven), a nie przewag „innowa-

„na czysto” zyskała więc blisko 50 miliardów euro. Saldo

cyjności” (innovation driven). Wyraźnie pokazuje to mię-

jest oczywiste. Byliśmy i pozostajemy największym

dzy innymi ranking Światowego Forum Gospodarczego

beneficjentem środków pomocowych UE.

(WEF), w którym Polska, obok Estonii, Węgier, Łotwy

Niezamierzonym, choć ważnym dla społeczeństwa

i Litwy, znajduje się w fazie przejściowej pomiędzy eta-

i rynku sygnałem zwiększenia wymiany handlowej Polski

pem rozwoju gospodarczego opartego o wydajność,

z zagranicą był wzrost „premii” za kwalifikacje, czyli uwi-

do etapu opartego na innowacjach. W tym zestawieniu

docznienie się związków zarobków z wykształceniem

zajmujemy dopiero 41. miejsce, gorsze od pogrążo-

(„premia merytokracji”). W Polsce w 1982 roku zarobki

nej w kryzysie Hiszpanii (36. miejsce), a jedynie nieco

osób z wyższym wykształceniem przewyższały średnią

lepsze od tkwiących w gospodarczym marazmie Włoch

krajową o 12 procent, w roku 2007 było to już ponad

(42. miejsce)8 . W dodatku w handlu wysokimi techno-

4 Dane za: FDI in Figures, Table 5. Foreign Direct Investment Stocks as Percentage of GDP, OECD, kwiecień 2013, s. 5.
5 Polska transformacja gospodarcza: 20 lat później, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, zeszyt 2/2010, s. 15.
6 P. Gaca-Gelert, Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na zróżnicowanie dochodów w Polsce, SGH, Warszawa 2012.
7 Dane z bazy danych WITS, Trade Visualiser, The World Bank Group, cyt. za: I. Święcicki, Dotychczasowe źródła wzrostu gospodarczego w Polsce i perspektywy do roku 2030, demosEUROPA, Warszawa 2012.
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logiami odnotowujemy znaczący deficyt, podczas gdy

Wymaga zarówno włączających (inclusive) instytucji

Czechy są bliskie równowagi, a Węgry odnotowują

politycznych i gospodarczych (prawnych, finansowych

niewielką nadwyżkę9. Innymi słowy, jak podsumowuje

edukacyjnych), pozwalających szerokim rzeszom oby-

profesor Stanisław Gomułka, Polacy płacą „niższą siłą

wateli korzystać – na podobnych zasadach – ze swobód

nabywczą (swoich) dochodów za to, że nie mają pro-

i wolności, zarówno politycznych, jak i gospodarczych12,

duktów technologicznie zaawansowanych, że kapitał

ale również rozwinięcia produkcji w branżach i działach

ludzki i inne czynniki są problemem”10.

przemysłu o najwyższym globalnym stopniu produk-

Siły ekonomicznej konwergencji, czyli procesy

tywności (czyli konkurencyjnych globalnie) oraz wzrostu
produktywności w usługach13.

zmniejszania dystansu między dochodami państw

Do podobnych wniosków dochodzi Arvind Subra-

rozwijających się oraz liderami rozwoju, są potężne,
ale nie wszechmocne. To prawda, że kraje uboższe rosną

manian po przeanalizowaniu scenariuszy wzrostowych

Korzystamy z przewag „wydajności” (efficiency driven),
a nie przewag „innowacyjności” (innovation driven).
szybciej niż ich bogaci partnerzy, ale dzieje się tak

krajów rozwijających się: cyklicznie, w krótkim okresie,

przede wszystkim dlatego, że imitacja jest prostsza od

wszyscy są współzależni. Dzieje się tak nawet w trakcie

kreatywności. Wszystko do czasu. Taktyka „dogania-

aktualnego kryzysu. Jeśli zwalniają Stany Zjednoczone,

nia” oparta o imitacyjne źródła nie trwa wiecznie.

zwalniają także Chiny, i na odwrót. Pomiędzy rokiem

Jak wskazuje Bank Światowy, w minionych 50 latach

2008 a 2012 tempo rozwoju krajów rozwijających się

jedynie 13 spośród 101 państw, które w latach sześćdziesią-

w stosunku do Stanów Zjednoczonych był niższe niż

tych znajdowały się w grupie krajów o średnim dochodzie

przed kryzysem (choć nadal wyższe od amerykańskie-

na głowę mieszkańca, udało się dołączyć w 2008 roku do

go o blisko 3 procent). Inaczej jednak sprawy mają się

grona państw najzamożniejszych11. Tu jednak pojawia się

w średnim i długim okresie: wzrost poziomu życia i za-

największe wyzwanie, któremu sprostali nieliczni.

możności w stosunku do krajów bogatych zależy w głów-

We wczesnych fazach rozwoju podnoszenie produktywności jest stosunkowo proste. Wymaga znanego ze-

nej mierze od tego, jak kraje rozwijające się rządzą
i reformują, a mniej od ich zewnętrznego otoczenia14.

stawu recept wypróbowanego już przez Polskę: otwarcia

I choć termin „pułapka średniego dochodu” jest

na świat, wprowadzenia przejrzystych reguł i zachęt dla

tradycyjnie zarezerwowany dla krajów znajdujących się

inwestorów, ochrony własności prywatnej i stabilności

stosunkowo daleko od globalnych biegunów wzrostu,

makroekonomicznej. W takich warunkach dochodzi do

wielu ekonomistów twierdzi, że może być stosowany

szybkiego pierwotnego wzrostu produktywności po-

także do tych krajów, które choć wykształciły już znaczą-

przez eliminację nieefektywności i adaptację technologii

cy potencjał instytucjonalny i gospodarczy, to utknęły

oraz sposobów organizacji pracy.

w sferze zamożności wyznaczanej przedziałem 50–70
procent zamożności Stanów Zjednoczonych. Oznacza

Długookresowe utrzymanie wysokiego tempa

to, jak twierdzą eksperci Instytutu Badań Strukturalnych,

wzrostu jest jednak znacznie bardziej skomplikowane.
8 The Global Competitiveness Report 2012–2013, World Economic Forum.

9 Dane z bazy danych WITS, Trade Visualiser, The World Bank Group, cyt. za: I. Święcicki, Dotychczasowe źródła wzrostu gospodarczego w Polsce…, op. cit.
10 Polska transformacja gospodarcza: 20 lat później, op. cit., s. 22.
11 China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative Society, World Bank, marzec 2013, http://documents.worldbank.org/curated/
en/2013/03/17494829/china-2030-building-modern-harmonious-creative-society.
12 Na ten temat zob.: D. Acemoglu, J.A. Robinson, Why Nations Fail. The origins of power, prosperity, and poverty, Crown Business, New York 2012.
13 D. Rodrik, The Future of Economic Convergance, working paper, Harvard University, Cambridge (MASS) 2011.
14 A. Subramanian, This is a golden age of global growth (yes, you read that right), „Financial Times”, 7 kwietnia 2013.
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„pozostawanie pod względem poziomu bogactwa

wartości dodanej, dostawcą specjalistycznych usług

przypadającego na jednego mieszkańca o pokolenie za

opartych na nowoczesnej wiedzy, czy też pozostanie

zamożnością USA, które rosną w tempie 1,5–2 procent

jedynie sprawną „gospodarką poddostawców”, która

rocznie”15.

z trudem będzie zaspokajać rozbudzone aspiracje wzbo-

Do takiej grupy krajów wkrótce będzie należeć Pol-

gaconego niedawno społeczeństwa.

ska, która niedawno przekroczyła poziom zamożności

Dlatego tak ważne jest, aby polityka rozwoju w najbliż-

40 procent amerykańskiego PKB i zbliża się do granicy

szych latach była oparta o politykę strukturalną, zorien-

wzrostu, jaki zapewnił jej przez ostatnie 20 lat dobrze

towaną na dostosowanie i restrukturyzację, na zmianę

sprawdzający się model imitacyjny. W najbliższej deka-

rozumianą za Josephem Schumpeterem, twórcą klasycz-

dzie model ten zapewne się wyczerpie, a perspektywy

nej teorii rozwoju, jako zerwanie dotychczasowej równo-

Polski będą zależeć od tego, w jakim stopniu sektory

wagi i wyznaczenie nowego trendu16, nie zaś o politykę

prywatny oraz publiczny włączą się w globalną rywaliza-

makroekonomicznego kształtowania popytu za pomocą

cję w oparciu o nowe, własne przewagi konkurencyjne.

redystrybucji i wydatków publicznych, która preferuje

Podstawowy dylemat rozwojowy dotyczy więc nie

status quo i koniunkturę, oddalając się od rozwoju17.
Zamiast budowania drugiej Japonii, Irlandii czy

tego, czy i kiedy Polsce uda się osiągnąć średni poziom
zamożności Unii Europejskiej (ten bowiem kształtuje

Węgier, to najpewniejsza ścieżka do stworzenia bazy

się znacznie poniżej zamożności najbogatszych państw

gospodarczej posiadającej zarówno masę krytyczną, jak

regionu), ale tego, czy Polska będzie miejscem zaawan-

i odpornej na szoki zewnętrzne. Tym razem musimy więc

sowanej, globalnie konkurencyjnej produkcji o wysokiej

zbudować „drugą Polskę”.

15 M. Bukowski, J. Gąska, A. Śniegocki, Między Północą a Południem – pułapki status quo i wyzwania modernizacji do roku 2050, IBS, Warszawa 2012,
s. 18–19.
16 J.A. Schumpeter, Development, „Journal of Economic Literature”, vol. XLIII, 2005.
17 Na ten temat por.: J. Hausner, Koncepcja modelu polityki rozwoju społeczno-gospodarczego, [w:] Zarządzanie strategiczne rozwojem, J. Górniak,
S. Mazur (red.), MRR, Warszawa 2012, s. 15–35.

Paweł Świeboda – prezes

Krzysztof Blusz – wice-

Fundacji demosEUROPA –

prezes zarządu Fundacji

Centrum Strategii Europej-

demosEUROPA – Centrum

skiej. Doradca Prezydenta RP

Strategii Europejskiej. W la-

ds. Unii Europejskiej w latach

tach 2000–2008 menedżer

1996–2000, a następnie szef

i przedsiębiorca, doradca

Biura Integracji Europejskiej

w zakresie komunikacji mar-

w Kancelarii Prezydenta RP.

ketingowej i społecznej.

W latach 2001–2006 Dyrektor
Departamentu Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych.
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Warto walczyć
o inwestorów
SŁAWOMIR MAJMAN

Inwestycje zagraniczne wywarły niebanalny
wpływ na kształt polskiej gospodarki. Nasz kraj
ewoluował i dzisiaj bez wątpienia można powiedzieć, że Polska i kapitał zagraniczny to związek
partnerski, z którego obie strony czerpią korzyści.

storów zagranicznych na polskim rynku (od 1991 roku
zainwestował około pół miliarda euro) i jest jednym
z największych polskich eksporterów. Prudential w tym
roku wrócił do Polski. Do 2015 roku planuje stworzenie
w kraju 1500 miejsc pracy.
Inwestycje zagraniczne mają niebagatelny wpływ na
wygląd dzisiejszej Polski. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że na sukces gospodarczy naszego kraju ogromny
wpływ miały zagraniczne koncerny, które zdecydowały
się na ulokowanie swojej działalności nad Wisłą. Zwłasz-

Plakat reklamujący głośny już film o przedwojennej

cza we wczesnych latach dziewięćdziesiątych, kiedy

stolicy Warszawa 1935 przedstawia gmach Prudentialu.

polscy przedsiębiorcy dopiero uczyli się biznesu, inwe-

Przedwojenna Warszawa jest miastem nowoczesnym,

storzy z zagranicy byli niczym starsi koledzy, absolwenci

wspomniany budynek to drugi najwyższy wieżowiec

uczelni „Kapitalizm”.

w Europie. Został wybudowany jako siedziba angielskie-

Napływ kapitału, nowe miejsca pracy, wzrost eks-

go Towarzystwa Ubezpieczeniowego Prudential, które

portu, transfer nowych technologii, innowacyjność...

w Polsce rozpoczęło działalność w 1927 roku.

O urodzie inwestycji zagranicznych można mówić

Na sukces gospodarczy naszego kraju ogromny wpływ
miały zagraniczne koncerny, które zdecydowały się na
ulokowanie swojej działalności nad Wisłą.
Kilka lat wcześniej firma braci Borkowskich została
dystrybutorem produktów Philips w Polsce. W 1922 roku

jawi się polskiemu społeczeństwu jako wyzyskiwacz,

Philips stał się udziałowcem polsko-holenderskiej Fabry-

który nie płaci podatków, a wszystkie zyski wypro-

ki Lampek Elektrycznych, produkującej żarówki i sprzęt

wadza z kraju. Ten stereotypowy, nieprawdziwy

oświetleniowy, a w 1928 roku firma została przekształco-

wizerunek musiał ustąpić miejsca rzeczywistemu

na w Polskie Zakłady Philips S.A.

obrazowi, gdzie inwestor zagraniczny jest lekiem

Tak wyglądały pierwsze inwestycje zagraniczne
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długo. Zagraniczny przedsiębiorca coraz rzadziej

na bezrobocie w regionie i siłą napędową lokalnej

w dwudziestowiecznej Polsce. Dziś Philips ma naszym

gospodarki. Wizerunek ten zmienił się na lepsze,

kraju cztery zakłady produkcyjne, zatrudnia blisko

ponieważ wielu sceptyków osobiście skorzystało na

7 tysięcy pracowników, należy do największych inwe-

inwestycjach zagranicznych.

Warto walczyć o inwestorów

Polacy są przedsiębiorczy, to pewne. Jednak

racje giełdowe, usługi finansowe, marketingowe, wielka

transformacja spadła na nich tak nagle, gospo-

informatyka. Stworzy to szansę na znalezienie pracy dla

darka liberalna była na tyle młoda, że nie byliśmy

grubo ponad 100 tysięcy absolwentów szkół wyższych

w stanie samodzielnie ożywić rynku pracy. Zrobiły

w całej Polsce. Ma to poza znaczeniem gospodarczym

to natomiast w dużej mierze zagraniczne koncerny,

znaczenie społeczne, bo dzisiaj aż co dziewiąty bezro-

które zaczęły masowo wchodzić do Polski w latach

botny ma dyplom ukończenia wyższej uczelni.

dziewięćdziesiątych. Tylko w 1990 roku napływ inwe-

W badaniach prowadzonych przez naszych zagra-

stycji zagranicznych do Polski wzrósł o 700 procent.

nicznych partnerów od kilku lat powtarza się nowa

Powiedzmy szczerze: głównym atutem inwestycyj-

teza: o gwałtownej zmianie etosu pracy wśród młodych

nym Polski była wówczas tania siła robocza. Miejsca

pokoleń Polaków. Nie bez kozery prezydent Niemiec

pracy powstawały masowo, jednak głównie w mało

Joachim Gauck naraził się niedawno swoim rodakom,

wysublimowanych zakładach zatrudniających pra-

mówiąc, że Polacy pracują lepiej niż Niemcy.

cowników przy taśmach produkcyjnych.
W późniejszych latach miało się okazać, że Polacy są
konkurencyjni nie tylko pod względem kosztów pracy,

W oczach inwestorów z zagranicy coraz większym
uznaniem cieszy się działalność naszej kadry naukowej,
dzięki czemu zaczynają oni lokować w Polsce centra

Zagraniczny przedsiębiorca coraz rzadziej jawi się
polskiemu społeczeństwu jako wyzyskiwacz, który nie
płaci podatków, a wszystkie zyski wyprowadza z kraju.
lecz również jej jakości. Dzisiaj inwestorzy zagraniczni

badawczo-rozwojowe. Biura otwierane w Polsce przez

zgodnie podkreślają, że to właśnie bogaty rynek specja-

firmy zagraniczne zajmują trzecie miejsce w rankingu

listów w różnych dziedzinach jest jednym z najmocniej-

sektorów, po przemyśle samochodowym i nowoczesnych

szych atutów Polski.

usługach biznesowych. Duże światowe koncerny prze-

Praca pracy nierówna. Polska pozostaje trzecią na
świecie i pierwszą w Europie najlepszą lokalizacją dla
inwestycji produkcyjnych, ale inwestorzy nie szukają już

technologie.
PAIiIZ od sześciu lat wyróżnia inwestorów, którzy re-

u nas robotników stojących przy taśmach po krótkim

alizują w Polsce najbardziej innowacyjne i zaawansowa-

przeszkoleniu, lecz coraz częściej wysoko wykwalifiko-

ne technologiczne projekty. W ubiegłym roku statuetkę

wanych specjalistów. Większość inwestycji z kapitałem

odebrała firma Dolby, która przez Wrocławskie Centrum

zagranicznym realizowanych w Polsce przy współpracy

Inżynieryjne będzie prowadziła w Polsce prace ba-

z PAIiIZ to wysoko zaawansowane technologicznie inwe-

dawczo-rozwojowe nad technologiami dźwiękowymi.

stycje produkcyjne, między innymi w sektorze motory-

Rok wcześniej w kategorii „nowoczesne technologie”

zacyjnym i lotniczym. Zapewne nie każdy wie, że jeste-

nagrodziliśmy firmę Intel, która rozwijała wówczas swoje

śmy pierwszym w Europie producentem i eksporterem

gdańskie centrum R&D, największe z ponad 20 tego

części i komponentów samochodowych i lotniczych.

typu ośrodków koncernu w Europie. Kilkuset światowej

Po drugie, Polska staje się biznesowym zapleczem

klasy inżynierów pracuje w Gdańsku nad specjalistycz-

Europy. Inwestycje w tak zwany sektor BPO, czyli centra

nym oprogramowaniem wspierającym układy krzemo-

usług biznesowych, nie oznaczają wielkich nakładów,

we w zakresie grafiki komputerowej oraz cyfrowego

ale liczne miejsca pracy dla młodych, wykształconych

przetwarzania sygnałów.

Polaków. Także tutaj w ciągu ostatnich lat nastąpiła zna-
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noszą do Polski centra, w których projektuje się nowe

Jednym z największych i najszybciej rozwijających

cząca zmiana: przebyliśmy długą drogę od prostych call

się ośrodków R&D w Europie Środkowo-Wschodniej

center do centrów świadczących dla koncernów usługi

jest ulokowane właśnie w Polsce Centrum Badawczo-

w bardzo skomplikowanych dziedzinach, takich jak ope-

-Rozwojowe Samsung. W Warszawie, Poznaniu i Łodzi

Warto walczyć o inwestorów

firma projektuje zaawansowane systemy telewizji cy-

To niesamowite, jaką drogę przeszła polska gospo-

frowej, systemy mobilne, inteligentne technologie oraz

darka w ciągu zaledwie ćwierćwiecza, w dodatku stale

rozwiązania dla biznesu, zatrudniając już ponad półtora

notując wzrost PKB. Nawet obecny globalny kryzys

tysiąca polskich specjalistów.

gospodarczy nie wyrządził Polsce takiej krzywdy, jak

Jeśli ktokolwiek wątpi w udział firm zagranicznych

większości krajów europejskich. To właśnie sposób, w jaki

w budowaniu konkurencyjności polskiej gospodarki,

radzimy sobie z kryzysem, zwiększył polski seksapil wśród

niech przypomni sobie, jak jeszcze kilkanaście lat temu

zagranicznego kapitału. Paradoksalnie, im gorzej w świa-

wyglądała południowo-wschodnia Polska. Podkarpacie,

towej gospodarce, tym ostatnio lepiej dla Polski. W cza-

do niedawna kojarzone z niskim uprzemysłowieniem, to

sie spowolnienia Polska mogła uwypuklić swoje zalety,

dziś prężnie działająca i rozpoznawalna na świecie Doli-

w tym – deficytową ostatnio – stabilność gospodarczą.

na Lotnicza. Prywatyzacja zakładów lotniczych i wejście

Staliśmy się bezpiecznym schronieniem dla inwestorów.

koncernu Pratt & Whitney stworzyły podstawy klastra,

Inwestycje w Polsce nie wiązały się z tak dużym ryzy-

który obecnie przyciąga światowych liderów z sektora.

kiem jak w ogarniętych kryzysem pozostałych krajach

Inwestorzy zagraniczni mają ogromny wpływ na

europejskich i były dobrą alternatywą dla tych, którzy

wynik bilansu handlowego Polski. Zagraniczne zakłady

z uwagi na obcy styl pracy, kulturę i mentalność obawiali

działające w Polsce produkują towary lub ich części

się rozpoczynania biznesu w odległych Chinach, Indiach

z przeznaczeniem głównie na eksport – za granicę jest

czy krajach afrykańskich.

wysyłane 98 procent krajowej produkcji przemysłu

Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych

lotniczego, 90 procent produkcji sprzętu AGD. Polska

w czasach kryzysu utrzymywał się na wysokim pozio-

eksportuje wysoko przetworzone produkty do najbar-

mie. W 2012 roku, kiedy inwestycje w Europie spadły

dziej zaawansowanych technologicznie krajów świata –

o 20 procent, Polska, jako jedyny kraj europejski obok

w ciągu ostatnich kilku lat mieliśmy okazję obserwować,

Hiszpanii, odnotowała ich wzrost. Niecałe 5 procent to

jak nasz kraj stał się jednym z najbardziej liczących się

nie rekordowy wynik, ale w obecnej sytuacji gospodar-

w świecie poddostawców wszystkiego, co jest potrzeb-

czej powinien cieszyć.

ne dla przemysłu lotniczego czy motoryzacyjnego.

Optymizmem napawa również lista inwestycji

Udział firm zagranicznych w polskim eksporcie sięga

zakończonych sukcesem w tym roku przy udziale PAIiIZ.

60 procent; w rankingu eksporterów „Polityki” wśród

Zarówno pod względem ich wartości, jak i zatrudnienia

dziesięciu największych eksporterów jest sześć firm

bardzo przypomina tę z maja 2012 roku. A był to prze-

z kapitałem zagranicznym.

cież całkiem udany rok.

Sławomir Majman – prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA.
Prowadzi działalność wykładową w dziedzinie przemysłu targowego w Polsce, Wielkiej
Brytanii, Francji, Holandii, Korei.
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Warto walczyć o inwestorów

Kraj z nadwyżką
zainteresowania
MAREK PRAWDA

Konrad Niklewicz: Co o Polsce mówi się w Brukseli?

w Hongkongu. Odebrałem to jako apel o większe zaangażowanie polskich atutów w walce o przetrwanie, którą

Marek Prawda: Polska jest odbierana jako kraj, który
w tym pesymistycznym czasie jest w stanie opowiedzieć

toczy dziś Unia.
To pokazuje pewną „nadwyżkę uwagi”, jaką Polska

pozytywną historię. Jako jedyni w Europie – licząc od

obecnie cieszy się w Brukseli. Czujemy zachętę, wręcz

2008 roku – mieliśmy stały wzrost gospodarczy – w su-

popychanie nas do tego, żebyśmy – my, Polska – zaczęli

mie około 18 procent. W innych krajach Unii Europejskiej

odgrywać większą rolę w Europie i brali odpowie-

w tym samym czasie przeważały spadki.

dzialność za reformy. Stary tandem Francji i Niemiec,

Na tym tle Polska jest postrzegana jako kraj sukcesu.

w przeszłości „pchający” Europę do przodu, dziś już nie

Przestaliśmy być krajem z etykietką „problem”, a staliśmy

ma tej siły ani tego kredytu zaufania, co kiedyś. Potrze-

się w oczach wielu ekspertów „częścią rozwiązania”.

buje wsparcia „różnych partnerów w różnych sprawach”

Doszło do tego, że reszta Europy patrzy na zastosowane

– Polska zaczyna być widziana jako jeden z nich.

u nas w kraju – niekiedy już od wielu lat – rozwiązania,
takie jak na przykład hamulec zadłużenia publicznego

Były prezydent Francji Valery Giscard d’Estaing

zapisany w Konstytucji czy bankowy fundusz gwaran-

stwierdził niedawno, że strefa euro powinna jeszcze

cyjny.

tylko przyjąć do swojego grona Polskę – i potem

Polska staje się źródłem inspiracji, punktem odnie-

zamknąć się na cztery spusty…

sienia dla tych, którzy chcą zreformować Unię i ożywić
gospodarkę europejską. Kiedy we wrześniu 2012 roku
przyjechałem do Brukseli, w czasie pierwszego spotka-

W rozmowie z byłym kanclerzem Niemiec Helmutem
Schmidtem usłyszałem, że do strefy euro wstępowały

Polska staje się źródłem inspiracji.
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nia z przewodniczącym Komisji Europejskiej José Manu-

kiedyś kraje nieprzygotowane, że przyjęcie wspólnej

elem Barroso usłyszałem, że Polska jest krajem, którego

waluty nie wymuszało – wbrew oczekiwaniom – dyscy-

głos zaczął się liczyć. Barroso przekonywał mnie, że

pliny fiskalnej i reform. Dlatego teraz trzeba się skupić

„jeśli Polska na przykład powiedziałaby coś konkretnego

na działaniach naprawczych właśnie w strefie euro. Nie

o swoich planach na drodze do strefy euro, to nawet

należy oglądać się na pozostałych członków UE. Mają

giełda w Hongkongu by to zauważyła”. Tłumaczył, że są

oni swoje rozterki, niektórym wystarcza pozostawanie

w Europie kraje większe i lepiej rozwinięte od Polski, ale

w luźnym związku z „trzonem” współpracy unijnej. Nie

ich kłopoty sprawiają, że nie są dziś w stanie wywołać

powinni więc blokować pogłębiania integracji w wąskim

żadnych pozytywnych reakcji na przysłowiowej giełdzie

gronie. Giscard proponował zrobić wyjątek tylko dla

Kraj z nadwyżką zainteresowania

Polski – jego zdaniem jedynego dodatkowego kraju,

może być liczącym się sojusznikiem. Moim zdaniem to

który do strefy euro powinien dołączyć. Jest to na pew-

od zaskoczonych i trochę dziś osamotnionych w Unii

no wyrazem uznania dla Polski jako odpowiedzialnego

Niemców Polska dostała tę „nominację” na przedstawi-

udziałowca projektu europejskiego.

ciela europejskiej Północy. A w Brukseli to się przyjęło,

Tu trzeba jednak dodać ważne zastrzeżenie: Polska
na pewno nie chce przykładać ręki do pogłębiania

zwłaszcza po udanej polskiej prezydencji w Radzie UE.
W tej medialnej zabawie w etykietki widzę jednak

podziałów w Unii Europejskiej w sprawach fundamen-

przejaw głębszej zmiany w postrzeganiu mojego kraju.

talnych. Czyli na przykład utrwalania pęknięcia między

Edward Stachura powiedział kiedyś, że „ludzie albo cho-

Brukseli potrzebny jest język, który potrafi zmiany
wyjaśnić, wytłumaczyć ich sens, uzasadnić potrzebę
wyrzeczeń.
tymi, którzy przyjęli wspólną walutę, a pozostałymi.

dzą po świecie, albo świat chodzi po nich”. Są tacy i tacy.

Bo to byłaby prosta droga do powstania „dwóch Unii”,

To samo można odnieść do krajów i ich możliwości

dwóch równoległych systemów decyzyjnych. A to

wpływania na los – swój i wspólnoty międzynarodowej.

ostatecznie mogłoby osłabić proces integracji europej-

Polska przeniesiona na Północ to po prostu kraj, który na

skiej i między innymi pozbawić nas korzyści, jakie płyną

dobre zaczął „chodzić po świecie”.

z funkcjonowania wielkiego, jednolitego rynku europejskiego.

Z czego jednak wynika ta postrzegana w Brukseli
atrakcyjność Polski?

Czytając niektóre opinie pojawiające się na
przykład w zachodnioeuropejskich mediach, można
odnieść wrażenie, że Polska zaczyna być postrzegana jako kraj Północy Europy, a nie Wschodu. Czy
faktycznie tak jest to odbierane w Brukseli?

Z tego, że bardzo wielu ma interes w tym, żeby
Polsce się udało.
Po pierwsze, instytucjom unijnym, czyli Parlamentowi i Komisji Europejskiej, zależy na utrzymaniu integralności całej UE. Jeżeli powstają głębsze podziały w Unii

W ramach tradycyjnego podziału na Zachód

i erozji ulega metoda wspólnotowa, to tracą na tym wła-

i Wschód byliśmy najczęściej obsadzani w rolach

śnie instytucje, a nadmiernie zyskują państwa członkow-

typowych dla peryferii: jako źródło trosk, a także taniej

skie, szczególnie te największe. To na dłuższą metę nie

siły roboczej, albo adresat zabiegów pedagogicznych.

jest dobre dla procesu integracji. Polska jest postrzegana

Pojawienie się schematu Północ-Południe siłą rzeczy

jako istotny sojusznik instytucji unijnych, bo podziela tę

przyspieszyło zmianę takich ocen. Na tle zaskakujących

diagnozę i wyspecjalizowała się nawet w roli łącznika

i bardzo kosztownych kłopotów na Południu wyraźniej

między strefą euro (UE-27) a resztą (UE-10), który pilnuje,

dostrzeżono dorobek kilku nowych państw człon-

żeby nowe mechanizmy współpracy miały charakter

kowskich na Wschodzie, konsekwencję we wdrażaniu

zasadniczo otwarty.

reform, dyscyplinę fiskalną. Niemcy, wyznaczające
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Po drugie, w Brukseli uważa się, że Polska ze swoim

standardy „północnego” podejścia do polityki finanso-

doświadczeniem transformacji po 1989 roku dostar-

wej, odkryły, że z niespecjalnie cenionym wschodnim

cza argumentów tym, którzy dzisiaj opowiadają się za

sąsiadem łączy je teraz więcej niż z większością kolegów

podniesieniem standardów polityki budżetowej, którzy

ze strefy euro! Niemcy i Polskę, mimo oczywistej różnicy

mówią, że bez presji rynków politycy nie przeprowadzą

potencjałów, zbliżyły te same instynkty w polityce

reform, a bez reform strukturalnych nie da się odzyskać

gospodarczej i recepty na wyjście z kryzysu. Polska po-

zaufania rynków finansowych. Że najlepszą strategią

kazała się jako kraj, który ma coś do zaoferowania, który

wzrostu jest polityka podażowa, zmniejszanie barier na
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rynku pracy i towarów, a nie zarzucanie rynku drukowanym pieniądzem.
Po trzecie, Polska jest potrzebna tym, którzy przy-

Różne pojmowanie wolności dobrze pokazuje
też skalę zmian, o których wspominaliśmy. Prezydent
Niemiec Joachim Gauck przed pierwszą wizytą w Polsce,

pominają, że Unia powstała także po to, by zasypywać

wiosną 2012 roku, zapytał mnie, jak my dzisiaj w Polsce

różnice między bogatymi i biednymi. Ten pierwotny

definiujemy wolność. Bo jego zdaniem Polacy, a także

sens integracji realizuje polityka spójności. W Brukseli

Amerykanie, zawsze mieli szczególne „kompetencje”

dobrze wiadomo, że te środki nie zawsze i nie wszędzie

w tej sprawie. Odpowiedziałem, że miarą naszej wol-

są racjonalnie wydawane. Także my miewamy z tym

ności jest dzisiaj to, że rentowność rządowych obligacji

kłopoty. Ale Polska zyskała opinię kraju, który robi to

dziesięcioletnich denominowanych w euro spadła

Opowieść o UE jako projekcie pokojowym powinno
się dzisiaj uzupełnić opowieścią o wolności. A kto,
jeśli nie my, powinien o tym opowiedzieć?
i tak stosunkowo dobrze, a że jest największym odbiorcą

poniżej 3 procent, więc rząd nie musi się ryzykownie

funduszy, to od naszych wyników zależy w dużej mierze

zadłużać. Czyli jest w pewnym sensie „wolny”. Że wol-

reputacja tej kluczowej polityki integracyjnej.

ność po 1989 roku oznaczała dla nas przede wszystkim

Wreszcie po czwarte, naszym atutem jest zmiana.

odzyskanie wpływu na rzeczywistość.

Można o Polsce powiedzieć wszystko, ale nie to, że się
nie zmienia. Brukseli potrzebny jest język, który potrafi

Czy na obraz Polski wpłynęli Polacy, którzy set-

zmiany wyjaśnić, wytłumaczyć ich sens, uzasadnić po-

kami tysięcy rozjechali się po 1 maja 2004 roku po

trzebę wyrzeczeń. My taki język znamy, bo przez proces

Europie Zachodniej?

głębokich zmian przeszliśmy. Bruksela wie, że bolesne
reformy w Unii są nieuchronne, ale nie może do nich

Najprawdopodobniej tak. Oni wszyscy reprezen-

namówić wielu krajów. Także w tej sprawie liczy więc na

towali tę polską dynamikę, zdolności adaptacyjne

Warszawę.

i ciekawość świata. Polacy pracujący za granicą są

Proszę mi pozwolić w tym miejscu na dygresję. Kilka

przedstawicielami społeczeństwa na dorobku, gotowe-

lat temu kanclerz RFN Angela Merkel opowiedziała

go do wyrzeczeń. Są żywymi wizytówkami nowej Polski.

w Berlinie Andrzejowi Wajdzie, jak w 1981 roku jechała

Takiej, która swoją tożsamość czerpie z doświadczeń

całą noc pociągiem do Gdańska, żeby obejrzeć jego kul-

i dorobku ostatnich dwudziestu kilku lat, a nie z rozmyślań

towy film Człowiek z żelaza i „pooddychać wolnością”. To

w odległym czasie przeszłym.

nam wtedy przypomniało, jak bardzo polskim idiomem

Ale masowe wyjazdy mają swoje źródło także

jest wolność, jak mocno jesteśmy z nią kojarzeni. Warto

w nierozwiązanych problemach w kraju, braku pracy czy

więc wykorzystać także jej „europejską” wymowę, bo

niedostrzeganiu szans na lepsze życie. To drugie oblicze

członkostwo w UE zawsze pozostanie dla nas przecież

tego zjawiska. Trudno wpadać w zachwyt nad emigracją,

powrotem do wolności. Opowieść o UE jako projekcie

jeśli miałaby być zjawiskiem trwałym.

pokojowym powinno się dzisiaj uzupełnić opowieścią
o wolności. A kto, jeśli nie my, powinien o tym opo-

Czy ten pozytywny wizerunek Polski, widziany

wiedzieć? Pomogłoby to wyjaśnić, dlaczego Europa

przez europejskie elity polityczno-gospodarcze, jest

ma głębszy sens (mamy w pamięci skutki jej podziału,

podzielany także przez przeciętnych Europejczyków?

czyli braku wolności) i dlaczego nasze doświadczenie
może być zachętą do skorzystania także z wolności „do”
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Przeciętni Europejczycy z grubsza wiedzą, że Polska

głębokich reform wszędzie tam, gdzie nie ma do nich

jest krajem udanej transformacji czy dążeń wolnościo-

wystarczającego zapału.

wych. Pozytywne skojarzenia zaczynają się umacniać.

Kraj z nadwyżką zainteresowania

Ale też dla przeciętnego Europejczyka Polska nadal jest

innymi dlatego właśnie odnosi sukcesy za granicą.

za mało rozpoznawalna, jest fragmentem jakiejś nie-

Współczesnym artystom najbardziej chyba udało się

określonej szarej strefy. Trzeba ją z tego „worka” dopiero

wejść w rolę przewodników w zmieniającej się, trochę

wydobyć. Postęp gospodarczy i większa widoczność na

rozedrganej polskiej rzeczywistości po 1989 roku.

scenie politycznej są niesłychanie ważne, ale to tylko
Co trzeba zrobić, żeby ten pozytywny wizerunek

podstawa. Na wizerunek kraju składa się znacznie więcej: także historia, charakterystyczny dorobek kulturalny,

utrzymać i wzmocnić?

oferta turystyczna, styl życia czy sport.
Nad pomysłami, jak poprawić wizerunek jakiegoś

Powiem nieco przewrotnie: największą siłą Polski

kraju, głowią się od lat specjaliści od „marki narodowej”.

jest udowodniona umiejętność pokonania własnych

I mówią, że tego rodzaju kampanie będą skuteczne tylko

słabości. Bo to, że kraj po wojnie i półwieczu komunizmu

tam, gdzie zachodzi realna zmiana, bo wokół niej najła-

takie słabości ma, jest oczywiste.

Ważne, abyśmy sami uwierzyli, że posuwamy się do
przodu, i zaczęli inaczej o sobie myśleć i mówić.
twiej jest sformułować spójny komunikat promocyjny.

Korzystamy z dywidendy kraju, który nadrabia

Jak przed chwilą wspomnieliśmy, właśnie zmiana wydaje

dystans. Powinniśmy z tych słabości uczynić sposób

się teraz głównym polskim atutem promocyjnym. Waż-

pokazywania, jak dobrze dajemy sobie radę. Przykład?

ne, abyśmy sami uwierzyli, że posuwamy się do przodu,

Wspomniana już unijna polityka spójności.

i zaczęli inaczej o sobie myśleć i mówić.
I trzeba pamiętać, że promocja kraju to nie tylko

Tu, w Brukseli, widzę, jak bardzo Komisja Europejska,
unijni urzędnicy kibicują Polsce w dobrym wykorzy-

„sławienie wielkich synów i córek narodu” i pilnowanie,

staniu funduszy europejskich, w likwidowaniu braków

czy ktoś nas nie obraża albo przypadkiem za mało ceni.

infrastrukturalnych. Ta wielka koperta finansowa, jaką

To o wiele bardziej znalezienie „wyrazistej odmienności”

dostaliśmy w ramach budżetu UE na lata 2014–2020, jest

i języka, który o tym opowie. Moim zdaniem na przykład

właśnie efektem tego, jak do tej pory radziliśmy sobie

polska sztuka nowoczesna stworzyła taki język i między

z naszymi słabościami.

Marek Prawda – ambasador nadzwyczajny i pełnomocny, kierownik Stałego Przedstawicielstwa, stały przedstawiciel RP przy Unii Europejskiej, ekonomista, socjolog. Odznaczony
Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec.
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SPOŁECZEŃSTWO

Nauczyliśmy się
pomagać
JANINA OCHOJSKA

My, Polacy, nauczyliśmy się pomagać. Także
potrzebującym w innych krajach, często oddalonych o tysiące kilometrów od Polski. Przy
okazji sporo dowiedzieliśmy się o nas samych,
o naszym charakterze.

wnioski na przyszłość, bo to, jak pomagamy, sporo
mówi o nas samych, o naszym „narodowym charakterze” (jeśli taki charakter da się w ogóle zdefiniować).
Szczególnie dobrze widać to na przykładzie polskiej pomocy dla zagranicy, często bardzo odległej. To
obszar, w którym moja organizacja – Polska Akcja Humanitarna – specjalizuje się i z którym jest kojarzona.
Zaczęło się od Bośni. Pamiętam jak dziś: był rok
1992. Po raz pierwszy w nowej, niepodległej Polsce
udało się zorganizować publiczną zbiórkę pienię-

Kiedy Polska Akcja Humanitarna rozpoczynała działal-

dzy i wysłać konwój z pomocą do kraju ogarniętego

ność, do fundacji spływały przede wszystkim dary rzeczo-

wojną. Pamiętam, że wtedy nasza inicjatywa spotkała

we. Po latach odeszliśmy od zbiórek rzeczowych na rzecz

się z wielkim odzewem, widzieliśmy wielki entuzjazm

zbiórek pieniężnych – bo to właśnie dzięki nim jesteśmy

Polaków. Perspektywa pomocy dla Bośniaków, miesz-

w stanie działać skuteczniej, odpowiadając na realne

kańców Sarajewa, obudziła w Polakach coś dobrego.

potrzeby ludzi ubogich czy ofiar wojen i katastrof natu-

Ale pamiętam też, że kolejne wyjazdy konwojów

ralnych. PAH uczy konsekwencji w pomaganiu – stałego

pomocowych do Bośni były już trochę trudniejsze do

wspierania potrzebujących. Widzimy, że społeczeństwo

zorganizowania. Już nie cieszyły się takim entuzja-

Mamy prawo być dumni, że potrafimy wspierać
innych w potrzebie.
zwraca uwagę na to, że pomagać trzeba mądrze i stale,

zmem. Zwłaszcza ósmy wyjazd. Albo dziewiąty. Bo

ale z pewnością nie jest to przekonanie powszechne.

czy tego chcemy, czy nie, my, Polacy, jesteśmy bardzo

Rozwój sektora organizacji pozarządowych zajmujących się szeroko rozumianą pomocą jest niewątpliwy,

jest takie miejsce, są tacy ludzie, którym pomóc trzeba.

niepodważalny. Po latach prób i błędów okrzepliśmy.

Bo wojna, bo kataklizm naturalny, głód. Wciąż za mało

Nauczyliśmy się współpracować z sektorem rządowym

jest w nas nawyku konsekwentnego działania, konty-

– choć oczywiście nie zawsze ta współpraca układa się

nuowania akcji raz rozpoczętej – gdy kontynuować ją

tak, jak byśmy sobie tego życzyli.

trzeba. Bo przecież problemu głodu nie rozwiąże jeden

Mamy prawo być dumni, że potrafimy wspierać
innych w potrzebie. Ale powinniśmy wyciągać też
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„akcyjni”. Chętnie pomagamy, kiedy ktoś nam powie, że
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konwój z pomocą. To pierwsza lekcja, jaką powinniśmy
zapamiętać.

Mam takie własne przekonanie, które być może

ność. Znów podeprę się przykładem: niedawno udało

zasługuje na poważniejsze badanie naukowe: doświad-

nam się zebrać 2,5 miliona złotych na akcję pomocową

czenie naszych dotychczasowych akcji każe mi stwier-

w Rogu Afryki (między innymi w Somalii). I to w waka-

dzić, że wynik konkretnej akcji pomocowej – to, ile uda

cje! Dlaczego? Odpowiedź jest ta sama, jak w przypad-

się zebrać pieniędzy – jest wprost proporcjonalny do

ku pomocy po Fukushimie: akurat w tym konkretnym

zainteresowania daną sprawą mediów. Na początku

czasie prasa obszernie relacjonowała cierpienia ludno-

to zainteresowanie jest duże – tak jak wtedy, w latach

ści zamieszkującej tę część świata.

dziewięćdziesiątych, gdy po raz pierwszy organizowali-

Tak dochodzimy do drugiej lekcji, jaką moja organi-

śmy konwój. Potem jednak słabnie. Wpłaty od darczyń-

zacja wyciąga z własnego doświadczenia. My, pozarzą-

ców idą dokładnie tą samą ścieżką.

dowe organizacje specjalizujące się w pomocy, musimy

Czasem zainteresowania mediów nie ma wcale.

także edukować. Budować świadomość potrzeby

Wtedy od razu widzimy to po wynikach, bo nie ma też

pomocy, tłumaczyć Polakom świat – bo inaczej będzie-

wpłat. Nie tak dawno, w 2011 roku, gdy rozpoczęła się

my się „odbijać” od jednej medialnej akcji do drugiej.

wojna w Libii, w mediach było mało informacji, że ko-

Musimy przebijać się z wiedzą o tym, że są na świecie

nieczna jest pomoc humanitarna – i że także my, Polska

regiony, które potrzebują pomocy ze strony Polaków.

Pomagania i społecznego zaangażowania musieliśmy
się nauczyć.
Akcja Humanitarna, taką pomoc w Polsce organizuje-

Nasza Kampania Wodna (z której finansowany jest

my. Zebraliśmy wtedy 40 tysięcy złotych. Oczywiście

program budowy studni i ujęć wodnych – realizowany

każda złotówka się liczy, 40 tysięcy złotych nie chodzi

od 2004 roku) jest najlepszym przykładem, że Polacy

piechotą – ale to nie była duża suma. Zwłaszcza gdy

chcą taką wiedzę przyswajać, chcą się uczyć (co tylko

porównamy ją do środków, jakie udało się zebrać

potwierdza, że w głębi serca są wielcy). Tę Kampanię

w trakcie akcji pomocy dla ofiar katastrofy w japońskiej

prowadzimy konsekwentnie. Co roku, przy okazji Dnia

elektrowni atomowej w Fukushimie. Ja sama spodzie-

Wody, organizujemy dużą akcję promocyjną, którą

wałam się, że uzbieramy góra kilkadziesiąt tysięcy

potem rozwijamy między innymi na naszej stronie

złotych, tymczasem zebraliśmy 1 300 tysięcy złotych!

internetowej, na naszym profilu na Facebooku itp.

Dlaczego? Bo Polacy dowiedzieli się z mediów, że po-

Wyjaśniamy, jak ważne jest zapewnienie dostępu do

moc jest potrzebna i że każdy może kupić płytę-ce-

wody (i podstawowych sanitariatów) dla setek tysięcy

giełkę Solidarni z Japonią z muzyką Chopina. To było

mieszkańców Afryki albo Bliskiego Wschodu. Przeko-

dla nas zarazem budujące i pouczające. Gotowość się

nujemy, żeby oszczędzać i szanować „naszą” wodę.

pojawiła, bo media poinformowały, że w Japonii stało

Oczywiście nie będziemy jej przewozić do Afryki, ale

się coś bardzo, bardzo złego, i prosty gest, jak zakup

to, co zaoszczędzimy (a naprawdę da się zaoszczędzić

płyty, wystarczył.

na zwykłym, starannym dokręcaniu kranu!), możemy

Teraz znów mam wrażenie, że moje przekonanie
o bliskim związku przekazu medialnego ze skuteczno-
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przekazać na budowę studni na przykład w Sudanie.
Takie kampanie promocyjno-edukacyjne przynoszą

ścią pomocy się sprawdza. Przygotowujemy właśnie

rezultaty. Podczas pierwszej Kampanii Wodnej przez

pomoc dla Syrii. Informacji w mediach jest mało, Polacy

rok zebraliśmy 17 tysięcy złotych. Teraz zbieramy około

zdają się nie rozumieć przyczyn tego konfliktu ani jego

pół miliona złotych rocznie. I zaczynają się zdarzać

realnej skali. Efekt jest taki, że dociera do nas bardzo

sytuacje wyjątkowe, niespodziewane. Mieliśmy taką

mało przekazów. A przecież z własnego doświadczenia

w zeszłym roku: z naszym biurem skontaktował się

wiem, że gdyby nasi rodacy wiedzieli i rozumieli, co

przedsiębiorca. Prosił o anonimowość, więc na tym

dzieje się w Syrii, to kolejny raz okazaliby swoją hoj-

opisie poprzestanę. Zaoferował nam milion złotych.
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Okrągły milion! I wskazał konkretny cel: budowę studni

pierwsza ma nieograniczony dostęp do słodkiej wody.

wodnych. Te pieniądze dał z własnych oszczędności, bo

Że to wystarczy, by określić losy całych społeczeństw.

tak się składa, że jego firma już od dawna jest naszym
darczyńcą.

Mam wrażenie, że sami Polacy szybciej przekonują się do sensowności pomocy zagranicznej niż na

Oczywiście zapytaliśmy, skąd akurat taka decyzja

przykład firmy. Priorytetem firm działających w Polsce

(która, rzecz jasna, bardzo nas ucieszyła). Wyjaśnił nam,

jest pomaganie w najbliższym otoczeniu – i to też jest

że długo się nad tym z żoną zastanawiali i doszli do

ważne – jak chociażby dożywianie polskich dzieci,

wniosku, że chcą przeznaczyć swoje prywatne pienią-

które pozostaje nierozwiązanym problemem. Cieszymy

dze na taką pomoc, która daje konkretne, długotrwałe

się też ogromnie, że przedsiębiorcy zaczynają dostrze-

efekty. Zapewnienie dostępu do wody to właśnie

gać potrzeby poza granicami Polski. To budujące, że

gwarantuje. Nie tylko pomaga przeżyć, ale też pomaga

zaczynamy wspólnie dostrzegać globalne wyzwania

wyjść z biedy.

i odpowiadać na nie.

Pieniądze na nasze akcje wpłacają przede wszyst-

Pomagania i społecznego zaangażowania mu-

kim osoby średniozamożne, przedstawiciele klasy

sieliśmy się nauczyć. Czasy PRL-u nie przysłużyły się

średniej. Niekiedy tej wyższej średniej. Na przykład

– mówiąc delikatnie – społecznemu zaangażowaniu

w trakcie akcji pomocowej dla Somalii odnotowaliśmy

Polaków. Prace społeczne były traktowane jak przy-

Dawanie wędki, zamiast rozdawania ryb, może mieć
głęboki sens.
kilka wpłat po 10 tysięcy złotych, kilkanaście w prze-

mus. Braliśmy w nich udział, bo na przykład w ten spo-

dziale 1–5 tysięcy złotych. Raz przyszła do naszego

sób uzyskiwało się dodatkowe „punkty” potrzebne na

biura pani, która przyniosła 42 tysiące złotych. Ale liczy

studiach. Jednak uczestniczyliśmy w tym bez serca, bez

się każdy gest – także ofiarowanie 10 złotych.

zaangażowania, nawet jeśli akurat przypadkiem praca,

Czy Polacy rozumieją, dlaczego warto finansować
pomoc w krajach niekiedy bardzo odległych od Polski,

i potrzebna. Była narzucona, więc podchodziliśmy do

a nie koncentrować się tylko na pomaganiu rodakom?

niej bez serca, koniec kropka. Prawdziwe pomaganie

Owszem, takie pytanie się pojawia. Nie ma jednej

odbywało się w opozycji do reżimu. Pomagaliśmy

odpowiedzi. W przypadku osób starszych – dobrze

działaczom opozycji, znajomy młodym rodzinom, które

pamiętających czasy komunistyczne – przekonu-

nie miały gdzie zdobyć podstawowych mebli, dzieli-

jącym argumentem jest moralny imperatyw spłaty

liśmy się zapasami. Pomagaliśmy tym, których reżim

długu wdzięczności. Nam też kiedyś pomagano, czas,

zwalczał, oraz tym, którym PRL nie potrafił zapewnić

żebyśmy my pomogli innym. Ale taki sposób przeko-

godnych warunków życia.

nywania nie trafi do osób młodszych. Wielu naszych

Na to nakładało się zjawisko ogromnej pomocy,

darczyńców urodziło się po 1990 roku. Dla nich opo-

jaką Polska otrzymywała z innych krajów. Ciekawe, czy

wieści o maśle od prezydenta USA Ronalda Reagana

ktoś pokusił się o zliczenie, ile tej pomocy – o jakiej

to bajki o żelaznym wilku. Do młodych trafiają inne

wartości – w sumie dostaliśmy. Dziesiątki, jeśli nie setki

racje, te związane z chęcią poznania świata, wyjaśnie-

różnych organizacji konsekwentnie, przez lata zajmo-

nia tych mechanizmów, które powodują, że różnice

wało się wysyłaniem pomocy do Polski. Żywność, leki,

w rozkładzie bogactwa pomiędzy poszczególnymi spo-

ubrania – wszystko, co pomagało godnie żyć.

łecznościami są tak duże. Młodzi ludzie od nas mogą
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którą mieliśmy wykonać, była obiektywnie ciekawa

Właśnie na tym rosła nasza wrażliwość dla drugiego

się dowiedzieć, że prozaicznie prostym powodem, dla

człowieka. Także moja. Wychowywałam się w śro-

którego jedna społeczność jest relatywnie bogata,

dowisku duszpasterstwa jezuitów. Tłumaczyli mi, że

a druga relatywnie uboga, jest właśnie to, że tylko ta

młodość to czas, kiedy kształtujemy się intelektualnie.
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I że potem będziemy z tego czerpać. Dziś widzę, że

poczucie, że naprawdę można zrobić coś z niczego. Bo

w moim przypadku to się sprawdziło.

co my wtedy w Toruniu mieliśmy? Zapał, ręce do pracy

W 1989 roku nagle przyszła wolność. I zaraz pojawi-

i trochę używanych ubrań, które dostaliśmy. A powsta-

ła się świadomość, że my z tą wolnością musimy sobie

ła z tego duża akcja. Zgromadziliśmy wielu wolontariu-

jakoś poradzić. Bardzo szybko odkryłam, że jeśli my, Po-

szy, zebrane ze sprzedaży pieniądze przekazaliśmy na

lacy, nie będziemy próbowali sobie wzajemnie pomóc

wsparcie dla szpitala. A przecież liczyło się nie tylko to.

– nastąpi katastrofa. Początkowo byłam przekonana,

Okazało się, że nasza akcja – możliwa dzięki darowa-

że taką obywatelską samopomoc uda się zorganizować

nym, używanym ubraniom – zjednoczyła wielu ludzi.

w ramach działalności politycznej. Zaangażowałam

Dla mnie to było fascynujące doświadczenie: ludzie

się w działalność Unii Demokratycznej. Szybko jednak

przychodzili, bo wiedzieli, że mogą coś od siebie dać.

zorientowałam się, że partia polityczna kieruje się wła-

To było spontaniczne. Mieliśmy bardzo ograniczone

sną, partyjną logiką. Że celem partii jest zdobywanie

możliwości, mogliśmy organizować jakieś parafialne

władzy, a niekoniecznie prowokowanie zmian społecz-

(w skali) akcje – loterie fantowe, festyny z udziałem

nych. Nie mam o to żalu: polityka jest polityką.

artystów itp. I udawało się. Dziś zastanawiam się, czy

Musieliśmy pójść inną drogą. Bardzo szybko po 1989

gdzieś po drodze tej spontaniczności nie zgubiliśmy.

roku w moim środowisku zaczęły pączkować inicjatywy

Organizacje, które dziś zajmują się szeroko rozumianą

ad hoc. Ludzie organizowali się, żeby pomóc w jednej,

pomocą – takie jak Polska Akcja Humanitarna – wy-

konkretnej sprawie. Raz chodziło o zgromadzenie

wodzą się właśnie z tego okresu. Okrzepły, stały się

środków na kupno respiratora dla toruńskiego szpitala

profesjonalne w swoim działaniu – i to cieszy.

dziecięcego, innym razem – o pomoc w budowie no-

Gdzieś po drodze zmieniło się także podejście do

wego budynku dla szkoły specjalnej. Ja sama zaczęłam

wolontariatu. Dziś organizacje pozarządowe, takie jak

od współpracy z francuską fundacją Equilibre. Ona

Polska Akcja Humanitarna, bardzo potrzebują wolon-

dawała nam używane (ale dobrej jakości) ubrania. My

tariuszy – ale zazwyczaj tylko specjalistów. Jest wiele

Jest wiele NGO-sów i instytucji, które potrzebują
ludzi otwartych, posiadających wielorakie
umiejętności i trochę wolnego czasu.
mieliśmy zorganizować sposób ich dystrybucji, ale nie

NGO-sów i instytucji, które potrzebują ludzi otwar-

takiej zupełnie darmowej – istotą pomysłu było to, że

tych, posiadających wielorakie umiejętności i trochę

te ubrania trzeba było kupić. Za naprawdę symbolicz-

wolnego czasu. Potrzeba wolontariuszy-informatyków

ną kwotę, odpowiednik dzisiejszej złotówki. Dziś, gdy

potrafiących zbudować stronę internetową. Albo

sklepy z używaną odzieżą są praktycznie wszędzie, na

wolontariuszy-księgowych, umiejących pomóc jakieś

nikim nie robią już wrażenia. Ale wtedy, na początku lat

organizacji w prowadzeniu ksiąg i sprawozdawczości

dziewięćdziesiątych, pomysł okazał się strzałem w dzie-

finansowej. PAH potrzebuje ludzi mogących wziąć na

siątkę. Ludzie czuli się lepiej, kiedy wypatrzone ubranie

siebie dużą odpowiedzialność za realizowanie projek-

kupowali, a nie dostawali zupełnie za darmo. Wtedy po

tów, z których większość wymaga konkretnej wiedzy

raz pierwszy pojawiła się myśl – zupełnie instynktowna,

z zakresu finansów, koordynacji działań czy inżynierii

niepodparta żadnymi badaniami – że pomagać można

wodnej.

w przemyślany sposób. Że dawanie wędki, zamiast rozdawania ryb, może mieć głęboki sens.
Dziś, bogatsza o 20 lat doświadczeń, nadal jestem
o tym przekonana. Doświadczenie współpracy
z Equilibre nauczyło mnie jeszcze jednego: dało nam
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Dziś zachodzi potrzeba zastanowienia się, jakimi
umiejętnościami dysponuje konkretna osoba i jakiej
organizacji w związku z tym może pomóc.
Wolontariat przysposabia młodych ludzi do życia
w społeczeństwie. Z kolei osobom starszym daje po-
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czucie, że wciąż są potrzebni, że ich życiowe doświad-

wyzwanie stojące przed nami, sektorem pozarządo-

czenie może być przydatne. Organizacje pozarządowe

wym. Jestem pewna, że będziemy umieli mu sprostać.

powinny wyrobić w sobie umiejętność „przekierowy-

Musimy tylko chcieć. Jesteśmy Polakami i nie z takimi

wania” chętnych tam, gdzie mogą się przydać. To jest

wyzwaniami sobie radziliśmy.

Janina Ochojska – założycielka i prezes Fundacji Polska Akcja Humanitarna. Zorganizowała pierwszą polską misję pomocy w Kosowie, potem w Czeczenii, Iraku, Iranie, Libanie,
na Sri Lance, w Afganistanie, Sudanie, Darfurze i Autonomii Palestyńskiej. Odznaczona
Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
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Liderzy w społeczeństwie
indywidualistów
MACIEJ DUSZCZYK

Skrajna indywidualizacja postaw, brak umiejętności współpracy, brak zaufania do polityków,
rządu i w ogóle wszelkiej władzy – to nie ułatwia
rozwoju naszego kraju. Żeby móc się rozwijać,
musimy ze sobą współpracować. Na szczęście
coraz częściej pojawiają się liderzy, którzy potrafią
nas do tego skłonić.

idee, którym przewodzili) co prawda nie zniknęły, ale ich
znaczenie zdecydowanie zmalało. Tak po prostu w naszym kraju jest. Jesteśmy społeczeństwem indywidualistów realizujących indywidualne projekty, które składają
się na obraz polskiego społeczeństwa.
Powinniśmy to zmienić. Powinniśmy niemal na siłę
narzucać konieczność współpracy. Bez łączenia potencjałów jednostek nie uda nam się dokonywać kolejnych
skoków, które przenoszą nas w dobrym kierunku na
drodze rozwoju.
Jesteśmy społeczeństwem indywidualistów – i tego
faktu nie da się zignorować. To oznacza, że konieczne
jest pojawienie się, a później współpraca z określonym

Jerzy Owsiak niezmiennie od kilku lat zajmuje pierw-

liderem-indywidualistą, który taką współpracę potrafi

sze miejsca w rankingach zaufania. Nie bez przyczyny:

zorganizować, nadać kierunek działaniom. A potem bę-

jest zaprzeczeniem tego wszystkiego, co wiąże się z poli-

dzie umiał wychować i wypromować swojego następcę.

tyką. Ucieka od niej albo ją kwestionuje – czym zdobywa

Z tym jest chyba w Polsce najtrudniej.

Owsiak jest wybitną jednostką. Dopiero za nim stoi
organizacja.
sobie poparcie większości Polaków. Owsiak jest wybitną
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To nie oznacza jednak, że tkwimy w błędnym kole

jednostką. Dopiero za nim stoi organizacja. Wielka Orkie-

niemocy. I że jesteśmy skazani na zrywy dokonywane

stra Świątecznej Pomocy to jednak Jerzy Owsiak – i tyle.

przez jednostki, które kończą się wraz z ich zmęczeniem

Można wskazywać, co prawda, profesorów medycyny

czy fizycznym odejściem. Moje doświadczenia są takie,

oraz liczne grono wolontariuszy, którzy tworzą WOŚP

że życie co chwila przynosi nam przykłady kolejnych

(i chwała im za to!), ale jednak lider jest tylko jeden i to

indywidualistów, którzy wbrew różnym przeciwnościom

od niego zależy sukces kolejnych edycji. Tak samo było

popychają nas do przodu i prowadzą projekty, które

w przypadku Marka Kotańskiego, Jacka Kuronia czy

wydawały się skazane na porażkę. Jeżeli tylko nauczą się

Andrzeja Bączkowskiego – liderów, którzy cieszyli się

oni współpracy, delegowania zadań i odpowiedzialności

ogromnym zaufaniem i szacunkiem dla ich działalności.

oraz będą wiedzieli, kiedy „ze sceny zejść”, przekazując

Po ich odejściu organizacje przez nich zakładane (czy

swoje dzieło innym – to będziemy mogli być spokojni

Liderzy w społeczeństwie indywidualistów

o dalszy rozwój naszego kraju, nawet przy słabości

przekonywali. Na przykład w jednej z gmin, około 130

naszej polityki i polityków.

kilometrów od Warszawy, w ramach gminnej strategii

Żeby nie być gołosłownym, postaram się podać kilka

postanowiono wspierać rodziny z dziećmi niepełno-

przykładów, gdzie takie podejście zadziałało i udało się

sprawnymi. Niektórzy radni oprotestowali ten pomysł,

stworzyć programy oparte na liderach-indywidualistach,

twierdząc, że jest przecież wiele innych ważniejszych

ale które dzięki umiejętności skłonienia uczestników

kwestii – a w ich gminie praktycznie takich osób nie ma.

do współpracy pozwoliły osiągnąć sukces – lub były od

Wówczas interweniowała liderka projektu: aby uzmysło-

niego bardzo blisko. Warto dodać, że były to szczególnie

wić radnym wagę problemu, postanowiła zorganizować

wymagające projekty społeczne, bo nastawione na po-

wystawę prac dzieci niepełnosprawnych, angażując do

moc osobom „wykluczonym” – czyli biednym, niepełno-

pomocy lokalne koło gospodyń wiejskich. Okazało się,

sprawnym, bezrobotnym, samotnym itp.

że po raz pierwszy w jednym miejscu zgromadziły się

Kilka lat temu zostałem poproszony o ocenę progra-

głównie matki ze swoimi dziećmi, które mogły poznać

mu, którego niezbyt trafnie dobrana nazwa – Poakcesyj-

się nawzajem i wymienić doświadczenia. I okazało się,

ny Program Wspierania Obszarów Wiejskich – sugerowa-

że jednak w tej gminie są rodziny z niepełnosprawnymi

ła tworzenie jakiegoś kompleksowego systemu pomocy

dziećmi (z czego część radnych prawdopodobnie nie

dla polskiej wsi. W rzeczywistości okazało się, że jest

zdawała sobie sprawy). Szybko okazało się, że osobiste

to projekt skierowany jedynie do 500 najbiedniejszych

problemy dzieci zdrowych i tych niepełnosprawnych

gmin w Polsce, którego celem była aktywizacja lokal-

są często podobne – a więc zostały niejako „oswojone”.

nych społeczności, prowadząca do utworzenia lokalnych

Radni, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, zmienili

Jedna z cech lidera to niepoddawanie się
przeciwnościom.
„wspólnot wsparcia”, nastawionych na rozwiązanie kon-

swoje poglądy o 180 stopni. Kiedy po pewnym czasie

kretnego problemu, kluczowego dla danej społeczności.

rozmawiałem z wójtem tej gminy, usłyszałem, że radni

Program ten okazał się dużym sukcesem, choć został

wręcz poprosili go o przesunięcie środków z inwestycji

w pewnym momencie znacznie ograniczony (z powodu

w lokalną infrastrukturę na wsparcie dla matek wycho-

całkowicie niezrozumiałej decyzji ówczesnej minister

wujących niepełnosprawne dzieci, na przykład, żeby

pracy i polityki społecznej).

stworzyć dla nich miejsca pobytu, w których mogłyby

W swoim głównym komponencie zakładał tworze-

informacje o możliwościach wsparcia. Może to nie jest

problemów społecznych. Można napisać: nic nowego.

jakiś spektakularny przełom – ale jednak coś ważnego.

Ot, kolejny typowy program, wymuszający jedynie

Kluczowa była zmiana myślenia. Nie byłoby jej bez lider-

biurokratyczną aktywność samorządów. Jednak w tym

ki, która umiała wykorzystać swoje doświadczenie i była

konkretnym projekcie wspierania obszarów wiejskich

konsekwentna w działaniu.

pojawiło się istotne novum. Był nim zewnętrzny lider
wspierający gminę w tworzeniu tego typu strategii.
Liderzy musieli spełniać kilka warunków. Nie mogli

Inny przykład, z zupełnie innego obszaru. W jednej
z gmin objętych opisywanym programem stwierdzono,
że w praktyce nie istnieje żadna oferta spędzania czasu

pochodzić z lokalnej społeczności, nie mogli być urzęd-

wolnego dla mężczyzn, co powodowało wiele różnych

nikami, musieli mieć doświadczenie w pracy z osobami

problemów. Nie trzeba tu opisywać, o jakie problemy

wykluczonymi i, last but not least, posiadać cechy lidera.

chodziło – każdy z czytelników może je sobie wyobrazić.

W zdecydowanej większości gmin osoby te były
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się wzajemnie spotykać oraz gdzie mogłyby uzyskać

nie przez poszczególne gminy strategii rozwiązywania

Także w tym przypadku kluczowa okazała się inicja-

przyjmowane z dużą nieufnością, jednak wójtowie

tywa lidera projektu. W tej miejscowości była nim osoba

oraz członkowie rad gminnych szybko się do nich

posiadająca doświadczenie w organizowaniu zespołów

Liderzy w społeczeństwie indywidualistów

artystycznych. I zaproponowała stworzenie lokalnego

Słowa „innowacyjność” i „kreatywność” zostały

zespołu muzyczno-artystycznego. Na początku głów-

zawłaszczone przez język biznesu, przez ekonomistów.

nym problemem okazał się brak pierwszych chętnych.

Tymczasem to właśnie w projektach społecznych są one

Jak można się było spodziewać, panowie nie garnęli

niezbędne dla odnoszenia sukcesu. Osoba kreatywna,

się do zespołu. Liderka zapewniła jednak, że w ramach

otwarta na innowacyjność i niezamykająca się na nowe

działalności zespołu będą organizowane wyjazdy. I ta

doświadczenia dokonuje rzeczy niezwykłych. Jeżeli

„marchewka” podziałała. Do przekonania wielu osób

takie osoby połączą się w zespół – z pewnością można

przysłużył się również proboszcz parafii, który poparł

oczekiwać sukcesu.

z ambony pomysł powołania zespołu. Namówiła go

Wiele takich zespołów powstaje w ramach ekonomii

do tego właśnie liderka. Próby zespołu odbywały się

społecznej – nowej dziedziny aktywności obywatelskiej

regularnie, a sami członkowie pilnowali, żeby nikt nie

nastawionej na samodzielne rozwiązywanie problemów

przychodził na nie „pod wpływem”. Z uzyskanego

społecznych. Mam szczęście prowadzić na Uniwersyte-

grantu sfinansowano między innymi stroje regionalne

cie Warszawskim zajęcia z liderami ekonomii społecznej,

(piękne szlacheckie żupany) oraz wyjazdy członków

którzy wspierają między innymi członków spółdzielni

zespołu na obchody różnych świąt w okolicy – zarówno

socjalnych (szczególnie w pierwszym okresie ich działa-

tych o charakterze państwowym, jak i religijnym.

nia) lub sami pracują w organizacjach pozarządowych.

Nasza przyszłość w dużej mierze zależy od dziesiątków
tysięcy indywidualistów.
W obu opisanych przypadkach najważniejsza okazała się inicjatywa lidera – tej indywidualności, która

ci, którzy aż tryskają różnymi pomysłami. Pochodzą

musiała wziąć na siebie ciężar nie tylko organizacji,

z różnych regionów Polski – zarówno z dużych miast, jak

ale także przekonania wielu oponentów o słuszności

i niewielkich miejscowości czy wiosek. Rozmowy z nimi

podejścia. Wbrew „czarnowidztwu” liderzy wierzyli, że

w czasie zajęć czy w czasie przygotowywania prac

zmiana jest możliwa, trzeba tylko zebrać wokół siebie

dyplomowych, gdy opowiadają o swoich pomysłach

grono osób, które ufając liderowi, zdecydują się na

albo realizowanych projektach, dostarczają gigantycznej

aktywność albo (w wariancie minimum) przynajmniej

dawki optymizmu.

zrezygnują z rzucania kłód pod nogi. Doświadczenie

Szkoda, że tego, co mówią, nie widać w przekazie

programu pokazuje, że można realizować z sukcesem

medialnym. Polska w ich opowieściach wygląda zupeł-

cele społeczne nawet w miejscach, w których wydawa-

nie inaczej niż ta, którą znamy z tabloidów. Oni mają

łoby się, że już nic się nie uda. Tak nie jest. Pod warun-

w sobie energię, siłę. Owszem, nie każdy projekt udaje

kiem, że jest lider.

im się zrealizować. Zdarzają się przykre historie, sytuacje,

Polskie prawo z zakresu polityki społecznej należy

gdy liderzy natrafili na nieuzasadniony opór, którego nie

do najbardziej zbiurokratyzowanych w Europie. Niewiele

byli w stanie pokonać. I zdarzało im się, że chcieli wszyst-

miejsca pozostawia na samodzielność, indywidualizm

ko rzucić i zająć się czymś innym. Ale jednak nie rzucali,

czy kreatywność osób realizujących konkretne działania

tylko wracali z nowymi pomysłami. To jest właśnie jedna

– często urzędników, którzy po kilku przykrych doświad-

z cech lidera: niepoddawanie się przeciwnościom.

czeniach wolą schować się za paragrafami.
Trudno im się dziwić. Często brakuje im siły, żeby

Na początku wspomniałem o wybitnych postaciach,
takich jak Jacek Kuroń czy Marek Kotański. Jednak osób,

pchnąć biurokratyczną machinę i narazić się na pro-

które mają podobne cechy charakteru – często niezna-

blemy. Tak już jest, że paragrafy zabijają aktywność.

nych szerszej publiczności – jest wiele.

Tym bardziej trzeba zwracać uwagę na przykłady, które
pokazują, że jednak „się da”.
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Uczestnicy moich zajęć są bardzo różni, ale dominują

Liderzy w społeczeństwie indywidualistów

W polskiej prasie często mówi się i pisze, że źródłem
sukcesu naszego kraju są mali i średni przedsiębiorcy,

którzy umieją dostosowywać się do zmieniającej się

Gdyby tylko pozwolono im działać w bardziej sprzy-

sytuacji. Na pewno tak jest. Ale to tylko część prawdy.

jających okolicznościach, odbiorcami tego sukcesu było-

Do sukcesu naszego kraju w równym stopniu przyczy-

by jeszcze więcej Polaków niż obecnie. Nasza przyszłość

niają się lokalni liderzy, których inicjatywa, pomysłowość

w dużej mierze zależy od dziesiątków tysięcy indywi-

i kreatywność są jednymi z kluczowych części składo-

dualistów. Gdyby ich zabrakło, mielibyśmy powody do

wych wspólnego sukcesu. Choćby wspomniani lokalni

niepokoju o przyszłość. Ale dziś takich obaw nie mamy.

liderzy, którzy potrafili zorganizować w małej wsi zespół
muzyczny albo pomoc dla dzieci niepełnosprawnych.

Maciej Duszczyk – ekspert ds. polityki społecznej, rynku pracy. Zastępca dyrektora Instytutu Polityki Społecznej UW. Autor licznych publikacji z zakresu europejskiej polityki
społecznej, rynku pracy, migracji zarobkowych.
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Demokracja, polski
produkt eksportowy
KRZYSZTOF STANOWSKI

Patrząc z perspektywy społeczeństw, które ciągle
walczą o prawo do współdecydowania o własnym
losie, Polska jest postrzegana jako państwo i społeczeństwo sukcesu. Dla Polaków, przeżywających
codzienne trudności i zabieganie, to może być
niespodzianka – ale tak właśnie jest.

w której najwyższe rezultaty edukacji osiąga młodzież
z tradycyjnie najbiedniejszej części kraju.
Dla wychodzących po ponad 20 latach z więzień
zwycięzców wyborów w Birmie z 1988 roku jesteśmy
dowodem na to, że mądrze przeprowadzona rewolucja
nie musi być okupiona krwią tysięcy zabitych czy zagrożeniem dla integralności terytorialnej państwa.
Wreszcie dla zachodnich demokracji Polska jest
jednym z niewielu krajów, które w ciągu niespełna
dwudziestolecia przebyły drogę od bankruta wspieranego interwencyjnymi kredytami i pomocą humanitarną

Dla uczestnika masowych manifestacji w Egipcie
Polska jest krajem, w którym zwykli obywatele, tacy jak
Lech Wałęsa – prosty elektryk z Gdańska – doprowadzili
do demokratycznych przemian.

w postaci używanej odzieży czy leków, do przewidywalnego, aktywnego i pożądanego członka europejskich
wspólnot, a jednocześnie dawcy pomocy rozwojowej1, wspierającego między innymi demokratyczne

Niemal natychmiast po wyborach 1989 roku
rejestrujące się masowo polskie organizacje
pozarządowe rozpoczęły wspieranie przemian
demokratycznych w Europie Wschodniej.
Dla ministrów w Indonezji, Mongolii czy Mołdawii

przemiany na Ukrainie i w Mołdawii, lokalne inicjatywy

jesteśmy krajem, który – jak pokazują międzynarodowe

obywatelskie w Tadżykistanie i Afryce Subsaharyjskiej,

badania – wyrównał szanse edukacyjne dzieci i mło-

niezależne media na Białorusi, w Mjanmie i Tunezji,

dzieży z terenów wiejskich i doprowadził do sytuacji,

lub udzielającego pomocy humanitarnej głodującym

1 Zgodnie z Ustawą z dnia 16 września 2011 roku współpraca rozwojowa to ogół działań podejmowanych przez organy administracji rządowej
w celu udzielania państwom rozwijającym się pomocy rozwojowej (polegającej w szczególności na promowaniu i wspieraniu rozwoju demokracji
i społeczeństwa obywatelskiego, w tym rozwoju parlamentaryzmu, zasad dobrego rządzenia i przestrzegania praw człowieka oraz wspieraniu ich
trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego; podejmowaniu działań zmierzających do redukcji ubóstwa i poprawy stanu zdrowia ludności oraz
podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności), pomocy humanitarnej oraz realizację działań edukacyjnych na rzecz
podniesienia świadomości i zrozumienia problemów i współzależności globalnych.
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mieszkańcom Somalii. Nieprzypadkowo w międzyna-

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Polska Akcja

rodowych rankingach – jak choćby Freedom House

Humanitarna, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

– skok od autorytaryzmu do demokracji jest uznawany

CASE, Instytut Spraw Publicznych czy Fundacja Inicjatyw

za najwyższy i najszybszy w historii właśnie w Europie

Społeczno-Ekonomicznych.

Środkowo-Wschodniej, której częścią jesteśmy.
Szukając nowożytnych korzeni polskiej solidarności

Działając początkowo w bezpośrednim sąsiedztwie
Polski, polskie organizacje pozarządowe stopniowo roz-

międzynarodowej, trzeba przypomnieć przyjęte przed

szerzały swoją obecność na Bałkanach, Kaukazie, w Rosji,

ponad 30 laty posłanie I Krajowego Zjazdu Delegatów

Azji Centralnej i Mongolii. Podejmując rolę ambasadorów

NSZZ „Solidarność” do ludzi pracy Europy Wschodniej.

Polski, polskie stowarzyszenia i fundacje wspierały tam

Zebrani na Zjeździe delegaci „Solidarności”, doprowa-

obrońców praw człowieka, wolne media, szkoliły sędziów

dzając do szewskiej pasji moskiewskich towarzyszy, nie

i policjantów (między innymi uwrażliwiając ich na kwestie

Wejście Polski do Unii Europejskiej rozpoczęło nowy
rozdział polskiej pomocy międzynarodowej.
tylko przesłali pozdrowienia dla robotników z innych

praw człowieka), pomagały budować lokalne i krajowe

krajów socjalistycznych. W ostatnim akapicie przesłania

polityki edukacyjne, doskonalić nauczycieli.

napisali wprost: „Naszym celem jest walka o poprawę

Na przełomie wieków środowisko organizacji specja-

bytu wszystkich ludzi pracy. Popieramy tych z was, któ-

lizujących się we współpracy transgranicznej stworzyło

rzy zdecydowali się wejść na trudną drogę walki o wolny

Grupę Zagranica (www.zagranica.org.pl) – koalicję

ruch związkowy. Wierzymy, że już niedługo wasi i nasi

niezależnych organizacji współdziałających przy wy-

przedstawiciele będą mogli się spotkać celem wymiany

pracowaniu standardów pracy, a jednocześnie poprzez

związkowych doświadczeń”. W ten sposób nie do końca

dialog z MSZ przygotowujących Polskę do włączenia się

świadomie Polska włączyła się w rozpoczętą w okre-

do oficjalnej pomocy rozwojowej adresowanej również

sie dekolonizacji międzynarodową debatę dotyczącą

do krajów Afryki Subsaharyjskiej. Sformalizowana w 2004

pomocy rozwojowej mającej prowadzić do redukcji ubó-

roku w postaci Związku Stowarzyszeń Grupa Zagranica,

stwa i do rozwoju postkolonialnego, ubogiego Południa

dziś skupia już ponad 50 organizacji pozarządowych,

dzięki wsparciu bogatej Północy.

aktywnie uczestniczy w tworzeniu kierunków polskiej po-

Niemal natychmiast po wyborach 1989 roku rejestru-

lityki rozwojowej, wypracowuje wspólne stanowiska sek-

jące się masowo polskie organizacje pozarządowe rozpo-

tora wobec dokumentów przygotowywanych przez MSZ,

częły wspieranie przemian demokratycznych w Europie

inicjuje i prowadzi działania z zakresu edukacji globalnej,

Wschodniej. W ciągu pierwszych kilku lat wykrystalizowa-

wreszcie reprezentuje Polskę w europejskiej Konfederacji

ła się grupa organizacji, która świadomie podjęła wysiłek

Organizacji Rozwojowych i Humanitarnych CONCORD.

dyplomacji społecznej. Są wśród nich między innymi

Wejście Polski do Unii Europejskiej rozpoczęło nowy

Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Fundacja im. Stefana

rozdział polskiej pomocy międzynarodowej. Od kilku lat

Batorego, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja

Polska jest dawcą oficjalnej pomocy rozwojowej2. Stwo-

Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Od połowy

rzona w latach sześćdziesiątych koncepcja oficjalnej

lat dziewięćdziesiątych w działania międzynarodowe

pomocy rozwojowej od ponad półwiecza jest ważnym

czynnie angażowało się coraz więcej organizacji pracują-

elementem współpracy między bogatą Północą a post-

cych dotychczas głównie na terenie kraju, między innymi

kolonialnym, ubogim Południem.

2 Ang. Official Development Assistance, ODA – darowizny i pożyczki udzielane krajom rozwijającym się przez oficjalne instytucje rządowe państw-dawców lub organizacje międzynarodowe, mające na celu wsparcie rozwoju gospodarczego i dobrobytu w krajach z listy ustalanej przez Komitet
Pomocy Rozwojowej OECD (Development Assistance Committee, DAC).
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Pomoc jest finansowana z rezerwy celowej budżetu

tariusze ofiarowują swój czas, wiedzę i umiejętności,

państwa przeznaczonej na współpracę rozwojową,

by służyć najbardziej potrzebującym w krajach Afryki,

środków MSZ, a także środków pozostających w dys-

Ameryki Południowej, Europy Wschodniej i Azji. Od

pozycji innych ministerstw. Choć wysokość pomocy

Mongolii, przez Ghanę, aż po Argentynę wspierają lokal-

rośnie (z 500 milionów złotych w 2004 roku do ponad

ne społeczności jako nauczyciele, służą potrzebującym

1,2 miliarda złotych w roku 2011), nadal jest niższa

jako lekarze i rehabilitanci, z rolnikami dzielą się wiedzą

niż zobowiązania podjęte przy wstępowaniu do UE3.

z zakresu uprawy i przetwórstwa, pomagają kobietom

Zdecydowaną większość pomocy stanowią środki

rozpocząć pierwszy biznes.

wydatkowane w ramach współpracy wielostronnej

Ważnym etapem dojrzewania systemu polskiej

realizowanej za pośrednictwem instytucji i organiza-

pomocy i pierwszą okazją do realnego wpłynięcia

cji międzynarodowych (głównie Unii Europejskiej).

na kształt systemu pomocowego w Unii Europejskiej

W ramach pomocy realizowanej bezpośrednio (pomoc

była polska prezydencja w Unii Europejskiej. Niemal

dwustronna) Polska przez działania administracji

natychmiast po brutalnym stłumieniu demokratycz-

państwowej, uczelni wyższych i organizacji pozarzą-

nych aspiracji społeczeństwa białoruskiego w czasie

dowych wspiera w szczególności kraje Partnerstwa

wyborów prezydenckich (grudzień 2010 roku) Polska

Tym, co wyróżnia działania realizowane w ramach
polskiej pomocy na świecie, jest jej obywatelski
charakter i uspołecznienie.
Wschodniego, a także wybrane regiony Afryki, Azji

zaprosiła do Warszawy przedstawicieli zachodnio-

i Bliskiego Wschodu.

europejskich rządów i organizacji pozarządowych

Tym, co wyróżnia działania realizowane w ramach

oraz przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego

polskiej pomocy na świecie, jest jej obywatelski charak-

Białorusi. Konferencja „Solidarność z Białorusią” była

ter i uspołecznienie. Istotna część pomocy dwustron-

nie tylko okazją do przedstawienia polskiej, unijnej

nej jest realizowana z zaangażowaniem samorządów

i amerykańskiej oferty dla demokratycznych środo-

i organizacji pozarządowych. Organizacji, które –

wisk białoruskich, ale przede wszystkim okazją do

w przeciwieństwie do wielu krajów – działają nie tylko

zastanowienia się, jaką politykę powinny prowadzić

na polu współpracy międzynarodowej, ale także w kra-

rządy i społeczeństwa demokratycznych krajów wo-

ju. Przykładami mogą być Helsińska Fundacja Praw

bec autorytarnych reżimów – szczególnie w krajach

Człowieka (wspierająca oraz kształcąca obrońców praw

sąsiednich. Na tej konferencji szukaliśmy odpowiedzi,

człowieka między innymi w Rosji, krajach Partnerstwa

jak pomagać, nie wspierając jednocześnie autorytar-

Wschodniego i Azji Centralnej) czy Fundacja Rozwoju

nych przywódców ani nie doprowadzając do izolacji

Demokracji Lokalnej, kształcąca polskich samorządow-

obywateli.

ców, ale też wspierająca samorządność między innymi

Odpowiedź udało się chyba znaleźć. Efektem konfe-

na Ukrainie. Innym przykładem jest Polska Akcja Hu-

rencji był innowacyjny system „inteligentnych”, wybiór-

manitarna, budująca studnie w Sudanie i jednocześnie

czych sankcji, uderzających w osoby i wybrane firmy

dożywiająca dzieci w Polsce.

zaangażowane w represje na Białorusi, a jednocześnie

Obywatelskim wymiarem polskiej pomocy jest też

program otwierania granic dla zwykłych obywateli,

wolontariat. Wysyłani przez polskie organizacje pozarzą-

pomocy represjonowanym, wsparcia dla niezależnych

dowe, takie jak Salezjański Wolontariat Misyjny, wolon-

mediów i organizacji obywatelskich.

3 W 2011 roku wartość środków wydanych na współpracę rozwojową stanowiła 0,08 procent polskiego dochodu narodowego brutto (DNB).
W związku z członkostwem w Unii Europejskiej wydatki na współpracę rozwojową powinny w 2010 roku osiągnąć współczynnik ODA/PKB na poziomie 0,17 procent, a w 2015 roku – 0,33 procent.
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W okresie Arabskiej Wiosny polskie przemyślenia

je działania Fundusz będzie kierować przede wszystkim

okazały się szczególnie aktualne. W świecie pomocy

do młodych liderów prowadzących aktywność prode-

rozwojowej przez dziesięciolecia powszechną praktyką

mokratyczną, do niezależnych mediów, dziennikarzy

było zasilanie budżetu (tak zwane wsparcie budżetowe)

oraz instytucji pozarządowych. Pierwszym dyrektorem

państw niedemokratycznych. Tymczasem już w pierw-

wykonawczym Europejskiego Funduszu na rzecz Demo-

szych dniach prezydencji – podczas nieformalnego

kracji jest Jerzy Pomianowski, do niedawna podsekre-

spotkania ministrów ds. rozwoju w Sopocie – Polska

tarz stanu w polskim MSZ.

zwróciła uwagę, że demokratyczne państwa (czyli daw-

Równolegle z aktywnym uczestnictwem w debatach

cy pomocy) muszą wymagać, by podstawowe wartości:

europejskich, w ciągu ostatnich lat w Polsce trwały prace

możliwości współdecydowania o swoim losie, podobnie

nad uporządkowaniem naszego krajowego prawa regu-

jak na przykład kwestia równości płci, były nieodłącz-

lującego pomoc dla zagranicy. Po dziesięciu latach sta-

nym elementem współpracy rozwojowej. W ciągu nie-

rań organizacji pozarządowych i MSZ udało się przyjąć

spełna pół roku prezydencji doprowadziliśmy do zmiany

ustawę o współpracy rozwojowej. Zdefiniowała ona

języka używanego przez Unię Europejską. Jak podkreślił

współpracę rozwojową, wskazując wsparcie demokracji

przy okazji Europejskich Dni Rozwoju w Warszawie

jako ważny element działań na rzecz rozwoju i redukcji

komisarz ds. rozwoju Andris Piebalgs: „Demokracja

ubóstwa. Jako elementy współpracy rozwojowej wska-

i prawa człowieka będą centralnym punktem naszej wizji

zane zostały też pomoc humanitarna oraz realizowana

dotyczącej dalszego prowadzenia polityki rozwojowej

w kraju edukacja globalna – działania na rzecz podnie-

UE, a spotkanie pomoże nam dopracować jej kształt

sienia świadomości i zrozumienia globalnych proble-

i metody jej praktycznego wdrażania”.

mów oraz współzależności.

W ostatnich dniach prezydencji, niemal w tym samym momencie, kiedy w warszawskim Centrum Koper-

Innym nowym narzędziem polskiej polityki rozwojowej jest działająca pod patronatem prezydenta

Międzynarodowa solidarność spowodowała, że
dziś beneficjentami udanej polskiej transformacji
są nie tylko obywatele Rzeczypospolitej, ale także
mieszkańcy Europy Wschodniej, Azji i Afryki.
nika dyskutowali uczestnicy Europejskich Dni Rozwoju,

RP Fundacja Solidarności Międzynarodowej (www.

kończyły się trudne negocjacje dotyczące utworzenia

solidarityfund.pl).

Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy – EED).
Inicjatywę stworzenia Funduszu przedstawił Rado-
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Fundacja działa na granicy dyplomacji „tradycyjnej”
i publicznej. Jest użytecznym narzędziem w relacjach
ze społeczeństwami i krajami w okresie transforma-

sław Sikorski w styczniu 2011 roku, tuż po brutalnym

cji (Mołdawia, Tunezja, Mjanma) oraz we wspieraniu

stłumieniu przez władze protestów na Białorusi oraz po-

prodemokratycznych działań polskich organizacji

czątku Arabskiej Wiosny. Mimo oporu wielu środowisk,

obywatelskich w krajach autorytarnych (jak Białoruś).

Polsce udało się wypracować europejski konsensus.

Umożliwia efektywną współpracę z innymi donatora-

Dziś EED już działa i ma zagwarantowane finansowa-

mi oraz zachowanie niezbędnej poufności, chroniąc

nie ze strony państw unijnych. Fundusz będzie służyć

beneficjentów i realizatorów pomocy na terenie krajów

wspieraniu przemian demokratycznych w południo-

niedemokratycznych.

wym i wschodnim sąsiedztwie Unii Europejskiej. Został

Fundacja realizuje swoje cele głównie poprzez

zaplanowany do elastycznego działania w warunkach,

wsparcie finansowe dla projektów polskich organiza-

w których inne instytucje europejskie są bezradne. Swo-

cji pozarządowych, wybieranych w drodze na przy-
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kład otwartych konkursów grantowych. Do tej chwili

Mjanmie). Trzecim obszarem aktywności Fundacji jest

wsparliśmy ponad sto projektów polskich organizacji

wzmacnianie potencjału wspólnot lokalnych, samorząd-

pozarządowych, na łączną kwotę 19 milionów złotych,

ności i demokracji lokalnej.

głównie w krajach Partnerstwa Wschodniego, ale także

Międzynarodowa solidarność spowodowała, że dziś

w Afryce Północnej i Azji. Większość naszych projektów

beneficjentami udanej polskiej transformacji są nie tylko

koncentruje się wokół trzech obszarów tematycznych.

obywatele Rzeczypospolitej, ale także mieszkańcy Eu-

Po pierwsze, wspieramy represjonowanych (głównie na

ropy Wschodniej, Azji i Afryki. Dołączając do elitarnego

Białorusi) oraz działalność organizacji broniących praw

klubu dawców pomocy, Polska mogła zaoferować własny

człowieka. Po drugie, wspieramy niezależne media (mię-

wkład: przypomnieliśmy znaczenie praw człowieka,

dzy innymi na Białorusi, w pozostałych krajach Partner-

demokracji i samorządności w rozwoju społeczno-eko-

stwa Wschodniego, w Tunezji, Tadżykistanie oraz Birmie/

nomicznym.

Krzysztof Stanowski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
(2010–2012), podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej (2007–2010). Od
1989 roku czynnie zaangażowany w prace Fundacji Edukacja dla Demokracji. Inicjator
i współtwórca Education for Democracy International Network – międzynarodowej sieci
zespołów trenerskich wspierających społeczności lokalne poprzez edukację obywatelską
w krajach Europy Wschodniej i Azji Centralnej.
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Bez Dzikich Pól
MYKOŁA RIABCZUK

Mimo setek lat ciężkiej pracy totalitarnych reżimów
– najpierw carskiego, potem bolszewickiego – by
w głowach Ukraińców zakorzenić negatywny
wizerunek Polski i Polaków, w ukraińskich mediach
dominuje ogólnie pozytywny obraz zachodniego
sąsiada. Jest to przede wszystkim zasługa samych
Polaków.

Bardziej zabawny zbieg okoliczności mógłby doprowadzić do spotkania obu inżynierów na jakimś bazarze, a nawet utworzenia czegoś w rodzaju wspólnego
biznesu. Smutny zbieg okoliczności mógłby skazać ich
na śmierć od noża jakichś drobnych rekieterów, zwanych
„ruską mafią”.
Wyszło jednak, jak wyszło. Jeden wozi teraz pasażerów lanosem do Boryspola, drugi – skodą ze Starachowic. Jeden przeklina Gorbaczowa, który wszystko
zepsuł, drugi – Balcerowicza, który pół kraju wysłał na
bezrobocie.
Są do siebie bliźniaczo podobni, jednak gdy pytam
Polaka, czy chciałby powrotu komuny, odpowiada

Niedawno zbieg okoliczności sprawił, że tego same-

także odpowiada stanowczo, ale coś wręcz przeciwego:

i polskim – z których każdy był dyplomowanym inżynie-

„Stalina by na nich trzeba!...”.

rem. Pierwszy za komuny kierował działem BHP w dużej

I pozostaje mi tylko domyślać się, czy tęskni za Sta-

bazie handlowej w Kijowie, drugi pracował w kopalni

linem dlatego, że żadne reformy się u nas nie udały, czy

koło Wrocławia. Obaj mieli podstawy do tęsknoty za

przeciwnie – żadne reformy się u nas nie udały dlatego,

piękną przeszłością i narzekania na teraźniejszość – i to

że mój taksówkarz (jak i miliony jemu podobnych) do

nie tylko dlatego, że stracili pracę w zawodzie, ale też

dziś tęskni za Stalinem.

dlatego, że wówczas mieli dostęp do mało dziś zrozumiałej kategorii „towarów deficytowych”.
Ukraiński taksówkarz z rozczuleniem wspominał,
jak w ostatnich latach pierestrojki przerzucał do Polski
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stanowczo: „A skąd, niech ich szlag trafi!”. Ukrainiec

go dnia jechałem z dwoma taksówkarzami – ukraińskim

Dwa reżimy imperialne – carski i bolszewicki – wielkim nakładem sił nieustannie podkreślały ukraińsko-rosyjskie pokrewieństwo, a nawet identyczność.
Polacy natomiast zawsze byli przedstawiani jako

całe ciężarówki towarów żelaznych, żeby sprzedać je

zarozumiali „panowie”, krętacze i podjudzacze, niezdolni

po cenie złomu – a i tak dawało to niezły dochód, bo

ani do pracy, ani do efektywnego zarządzania, za to

ich tak zwana „państwowa” cena w ZSRR była jeszcze

chętni, jak wskazuje sama etymologia słowa, do pano-

niższa. A polski taksówkarz z taką samą nostalgią opo-

wania nad nieszczęsnymi Ukraińcami i Białorusinami.

wiadał, jak wraz z innymi górnikami dostawał deficy-

Nawet po przemianie Polski w „bratnie państwo

towe samochody i telewizory po tej samej oderwanej

obozu socjalistycznego” antypolska propaganda na po-

od rzeczywistości państwowej cenie, i sprzedawał

ziomie nieoficjalnym – polegająca przede wszystkim na

je po cenie realnej, czyli rynkowej, przyjeżdżającym

rozpowszechnianiu różnych prowokacyjnych plotek, tak

„Ruskim”.

zwanej „szeptance” – nigdy się nie skończyła. Za fasadą

Bez Dzikich Pól

oficjalnej „przyjaźni narodów” krył się banalny rosyjsko-

wieku i zinterpretowała konflikty stanowe i religijne na

-sowiecki imperializm, szowinizm i antyzachodniość,

terenach Ukrainy jako „polsko-ukraińskie”. Ahistoryczna

których ważnym elementem zawsze była polonofobia.

interpretacja przednowoczesnych wydarzeń w no-

Jako dziewiętnastoletni student znienacka spotka-

woczesnych kategoriach dominuje, niestety, do dziś,

łem się z tym zjawiskiem podczas przesłuchania w KGB,

karmiąc resentymenty z obu stron i, co gorsza, zacierając

gdy naiwnie próbowałem udowodnić niewinność

istnienie Rzeczypospolitej jako pewnej całości, w której

naszego samodzielnie wydanego czasopisma literac-

wystarczało miejsca nie tylko na konflikty, ale także na

ko-artystycznego i odwołałem się w szczególności do

różnorodną współpracę i kontakty.

opublikowanego w nim przekładu sztuki Tadeusza

W efekcie nawet dziś mało kto na Ukrainie ma świa-

Różewicza oraz do faktu, że takie rzeczy całkowicie

domość faktu, że Hetmańszczyzna była instytucjonalną

oficjalnie drukuje się w socjalistycznej Polsce. Śledczy

kontynuacją Rzeczypospolitej, od której oderwała się

uśmiechnął się krzywo, dając mi do zrozumienia, że mój

po wojnach kozackich, ale zachowała w istocie ten sam

argument jest nic niewart, i rzucił: „Nu, dobrze wiemy, co

system administracyjny, podatkowy, prawny i oświa-

to takiego ta cała Polska!”.

towy. Mało kto w Kijowie wie dzisiaj, że w pierwszych

Dwa reżimy imperialne – carski i bolszewicki –
wielkim nakładem sił nieustannie podkreślały
ukraińsko-rosyjskie pokrewieństwo, a nawet
identyczność.
Dodatkowo postrzeganie Rzeczypospolitej jako
w pewnym stopniu także ukraińskiego dziedzictwa

(dzisiaj) miasto rozmawiało głównie po polsku (oraz

utrudniała nie tylko oficjalna antypolska propagan-

oczywiście po ukraińsku i w jidysz) i że pierwsi Rosjanie

da, ale także pewne istotne cechy kształtowania się

pojawili się tu w roli stałych mieszkańców dopiero pod

ukraińskiej tożsamości narodowej. U jej podstaw

koniec XVIII wieku. Ogólnie rzecz biorąc, w ukraińskim

ukraińscy romantycy – od Gogola do Szewczenki –

społeczeństwie istnieje pewna niechęć i pewien lęk

położyli kozacki mit o nadzwyczaj silnych motywach

przed uznaniem polskich wpływów. Niechęć bierze się

antypolskich, antyszlacheckich i antykatolickich. Mit

z imperialnego dziedzictwa i prorosyjskiej orientacji

ten kształtował się na początku XIX wieku w ramach

dużej części ludności, a lęk – ze słabości części proukra-

całkowicie lojalnego wobec imperium małorosyjstwa –

ińskiej i jej braku pewności siebie.

ideologii, która starała się traktować Ukraińców (wyższe

Antypolskie resentymenty również dziś są na

warstwy kozackie) jako współtwórców i współwłaścicieli

Ukrainie podsycane przez różne siły polityczne. Na

„rosyjsko-ruskiego” imperium, na równi z Wielkorusami.

wschodzie – przez tak zwaną „lewicę”, zorientowaną na

Z biegiem czasu (i wraz ze stopniowym nacjonalizo-

tradycyjne imperialne narracje i dzisiejsze, nieprzychylne

waniem imperium przez Wielkorusów) ukraiński ruch

Polsce (oraz Zachodowi jako takiemu) rosyjskie media.

patriotyczny stracił wspomnianą lojalność, jednak nie

A na zachodzie Ukrainy są one pielęgnowane przez tak

stracił immanentnej, genealogicznie uzasadnionej

zwaną „prawicę”, odwołującą się do żywej tu jeszcze

antypolskości. Jej przełamaniu nie sprzyjała ani trwająca

pamięci poniżenia i dyskryminacji.

dominacja polskiej szlachty nad ukraińskim chłopstwem
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30 latach XIX wieku to przeważnie rosyjskojęzyczne

Mimo to w ukraińskich mediach dominuje ogólnie

na Prawobrzeżu, Wołyniu i w Galicji, ani – tym bardziej

pozytywny obraz Polski – co oczywiście jest przede

–dyskryminacyjna polityka II Rzeczypospolitej wobec

wszystkim zasługą samych Polaków, którzy skutecznie,

Ukraińców w okresie międzywojennym. „Epoka nacjo-

a niekiedy wręcz wzorcowo przeprowadzają postkomu-

nalizmów”, jak nazwał XIX wiek Hans Kohn, nałożyła ana-

nistyczne reformy i aktywnie dzielą się swoim doświad-

chroniczne kategorie narodowe na wydarzenia XVI–XVII

czeniem w tym zakresie ze wschodnimi sąsiadami.

Bez Dzikich Pól

Częściowo jest to także zasługa dziennikarzy i środowisk

i Ukraińców, co przejawiło się w zdumiewających

intelektualnych ogółem, które przejawiają wyraźne

aktach solidarności polskiego społeczeństwa

(choć w żadnym razie niewystarczające) zainteresowanie

z pomarańczowym Majdanem. I chociaż ewentualna

wydarzeniami w Polsce i nie marnują oferowanych przez

klęska tej rewolucji nie pozwolila radykalnie zmienić

polską stronę różnorodnych możliwości – szkoleń, staży,

polskiej opinii z negatywnej na całkiem pozytywną,

wymian zawodowych, konkursów artystycznych itd.

miara negatywności została istotnie obniżona i nigdy już

Co charakterystyczne, również ukraińscy oligarchowie,

nie wróciła do fatalnych wskaźników z lat dziewięćdzie-

mimo że wyraźnie wzorują się na Rosjanach – zarówno

siątych.

pod względem mentalności, jak i orientacji kulturowych

Oczywiście opinia publiczna jest kształtowana nie

i politycznych – nie pielęgnują jednak w swoich mediach

tylko przez media, ale również – być może najbardziej

typowego dla sąsiadów antypolskiego dyskursu. Powód

efektywnie – dzięki doświadczeniom osobistym.

tej lojalności może być zupełnie prozaiczny: Polska

Kiedy po raz pierwszy wypuszczono mnie do Polski

pozostaje chyba jedynym europejskim adwokatem ukra-

– wiosną 1989 roku – widziałem brudne ulice, puste

ińskiego systemu, a polscy prezydenci jedynymi chyba

sklepy i spekulantów, którzy skupowali radzieckie ruble

zachodnimi politykami, którzy jak na razie nie unikają

po cenie wyższej niż w banku. Wszystko to było częścią

spotkań z poddanym ostracyzmowi Wiktorem Januko-

tego samego świata, tej samej rozpaczliwej sowieckiej

wyczem (podobnie jak wcześniej z Leonidem Kuczmą).

cywilizacji. Teraz wszędzie widzę różnice: w pociągu,

Pomarańczowa rewolucja była wydarzeniem, które
istotnie zmieniło na lepsze nastawienie Polaków wobec
Ukrainy i Ukraińców.
Badania socjologiczne potwierdzają ogólnie pozytywny stosunek Ukraińców wobec Polaków (w przeci-

a ukraińscy – jak zawsze, po sowiecku; w kawiarniach

wieństwie do ogólnie negatywnego stosunku Polaków

i sklepach, w których polska obsługa troszczy się przede

wobec Ukraińców – według danych CBOS). Według skali

wszystkim o wygodę klienta, a nie własną; wreszcie

Bogardusa, która pozwala zmierzyć dystans społeczny

w urzędach – do tego stopnia, że nawet nie muszę

między różnymi grupami, Polacy znajdują się wśród na-

zaglądać do badań socjologicznych, by wiedzieć, że

rodów najbliższych Ukraińcom – na czwartym miejscu,

zdecydowana większość Polaków ufa dziś swoim urzęd-

zaraz po Rosjanach, Białorusinach i Żydach, czyli naro-

nikom, sądom, policji, w przeciwieństwie do Ukrainy,

dach zupełnie zwyczajnych i niewątpliwie „swoich”.

gdzie wszystkim instytucjom państwowym ufa najwyżej

Polski CBOS w swoich badaniach stosuje nieco inną

kilkanaście procent obywateli.

metodę, która zachęca respondentów, by oceniali inne

Fachowcy twierdzą, że najlepsze wyniki nauczania

narodowości w sposob bardziej abstrakcyjny. Ukraińcy

osiąga się dzięki praktyce. W naszym przypadku oznacza

tutaj regularnie trafiają w dolną część listy, tuż nad

to, że im więcej Polaków i Ukraińców weźmie udział we

Romami, Arabami i Rumunami, co tylko częściowo

wspólnych programach edukacyjnych, zawodowych czy

można uznać za skutek antyukrainskiej propagandy

kulturalnych, w przedsięwzięciach biznesowych czy wy-

PRL-u i jej dzisiejszych „antyupowskich” kontynuatorów.

prawach turystycznych, tym większa będzie szansa na

Większe znaczenie ma prawdopodobnie sytuacja

osiągnięcie po jednej stronie masy krytycznej niezbęd-

polityczna i gospodarcza w kraju, która przekłada

nej dla radykalnych przemian społecznych, a po drugiej

się też na negatywny wizerunek jego obywateli.

– dla kardynalnej zmiany opinii publicznej o swoim

Pomarańczowa rewolucja była pod tym względem

najbliższym sąsiedzie.

bardzo ważnym wydarzeniem, ponieważ istotnie
zmieniła na lepsze nastawienie Polaków wobec Ukrainy
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w którym polscy konduktorzy zachowują się uprzejmie,

Bez Dzikich Pól

Jako analityk wiem, że taksówkarze to mało wiarygodne źródło danych socjologicznych, bo często mówią

klientowi dokładnie to, co ten chciałby usłyszeć. Ale jako
pisarz zawsze chętnie ich słucham, bo sam styl, sama
forma ich wypowiedzi często bywają bardziej wymowne
od treści. Polscy taksówkarze, podobnie jak nasi, mogą
narzekać na cały świat, na życie, na władzę, jednak robią
to przeważnie z humorem, jakby mimochodem, bez
typowego dla naszych taksówkarzy rozdrażnienia.
Podczas ostatniej podróży z Boryspola rodak powiedział mi, że „i tak nic się nie zmieni”, że „ta banda nieprędko odejdzie” i że „bez napalmu ich się nie wykurzy”.
– Ale Polacy – odpowiadam – przecież jakoś wszystko zmienili. I teraz to zupełnie inny kraj!...
– Bo to Polacy – taksówkarz na to. – Cała Europa im
pomagała!
– Europa wszystkim trochę pomaga. Tylko nie

– Przecież to Cyganie! – nastroszył się taksówkarz.
– ... i w Bułgarii – spieszę przywrócić rozmowie poprawny politycznie bieg.
– Polacy bardziej trzymają się razem – wyraża przypuszczenie taksówkarz.
– No nie, czasem też ze sobą walczą, nie gorzej niż
Tymoszenko z Juszczenką – zaprzeczam.
Taksówkarz milknie, a potem wygłasza aforystyczne
zdanie, godne podręcznika politologii:
– Ciekawe, czego by się dowojowali, gdyby mieli
swojego Janukowycza!...
„I swoje Dzikie Pola” – chcę dorzucić, ale w porę
orientuję się, że nasze największe problemy biorą się nie
z tych Dzikich Pól, które można znaleźć na mapie, tylko
z tych, które tkwią w naszych głowach.

wszyscy dobrze na tym wychodzą. Byłem niedawno
w Rumunii...

Przeł. Katarzyna Kotyńska

Mykoła Riabczuk – ukraiński krytyk literacki, eseista i publicysta. Autor licznych książek
i artykułów na temat społeczeństwa obywatelskiego, tożsamości narodowej, nacjonalizmu
i transformacji postkomunistycznej w byłych republikach radzieckich. Trzy jego książki
ukazały się po polsku: Od Małorosji do Ukrainy (Kraków 2002), Dwie Ukrainy (Wrocław 2004;
wyd. II: Wrocław 2006), Ogród Metternicha (Wrocław 2010).
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Bez Dzikich Pól

KULTURA I NAUKA

Na co komu kultura?
PAWEŁ POTOROCZYN

Dla marki „Polska” kultura jest wymiarem fundamentalnym, najcenniejszym i o największym
potencjale komunikacyjnym.

misją była promocja kultury polskiej za granicą. Od tamtego momentu zmieniło się wszystko: i misja, i kultura,
i Polska. A także sam Instytut.
Jako jedyna spośród narodowych instytucji kultury
działamy w oparciu o spójny, ambitny, ale racjonalny
dokument strategiczny, w którym zapisaliśmy wizję,
misję, cel i nasze wartości. Wizja składa się z czterech

Ważna gazeta przynosi artykuł Ważnego Bankiera.

zagłębiem Europy. Nasza misja to uwiarygodnienie

pracuje bankowiec. Bankier to ktoś, kto p o s i a d a bank.

Polski jako niezastąpionego ogniwa międzynarodowego

Pierwszy akapit kończy się słowami: „świat zwariował”.

obiegu idei, wartości i dóbr kultury najwyższej próby,

Oto Bankier mówi nam, że jakaś część tego kryzysu,

przy czym, jak sądzimy, najważniejsze w tym komunika-

może nawet znaczna, wywodzi się z aksjologicznej

cie jest wyrażenie „niezastąpione ogniwo”. Bo z jednej

słabości kultury. Dalej logicznie wskazuje, że jakaś część

strony nie sposób wyobrazić sobie kultury europejskiej

drogi wyjścia z kryzysu może i powinna prowadzić przez

bez kultury polskiej, z drugiej strony zaś zbyt długo wy-

wzmocnienie wartości kultury. Jeśli takie rzeczy mówi

obrażano sobie, że w programach wielkich międzynaro-

kaznodzieja, pięknoduch czy filozof, ma to zupełnie inną

dowych instytucji prezentujących kulturę świata można

etyczną i poznawczą rangę, niż kiedy wygłasza je gość,

ją bez większych strat zastąpić kulturą z dowolnego

który jest właścicielem banku.

innego państwa naszego regionu. Wreszcie, naszym

Dożyliśmy czasów kiedy to nie przywódca poli-

celem strategicznym jest wzrost wartości marki „Polska”.

tyczny czy duchowy, ale właśnie Bankier reprezentuje

W czasach, kiedy termin „promocja” budzi już tylko złe

wyższy rodzaj odpowiedzialności, odwołuje się do idei

skojarzenia, niechęć lub wręcz podejrzenia o propa-

innych niż słupki w Excelu, którego makrotroska składa

gandową sacharynę, a polityka marginalizuje kulturę

się tyleż z liczb, co z wartości, który dostrzega orga-

i oszczędza na niej, IAM związał się z bytem daleko

niczny związek kapitału z kapitałem społecznym. Przy

okazalszym, ontologicznie większym niż sama kultu-

dotkliwym deficycie przywództwa – a nie jest to tylko

ra – z marką narodową. Przejęliśmy troskę o jeden z jej

polska specyfika, ale zjawisko znacznie szersze – może

najbardziej rozpoznawalnych i atrakcyjnych wymiarów.

trzeba słuchać Bankiera, bo zdaje się, że on już wie, na co
komu kultura.
Kiedy 13 lat temu dwaj wybitni mężowie stanu,
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słów, dumnych, ale wyważonych: Polska kreatywnym

Bankier to nie jest ktoś, kto pracuje w banku – w banku

W badaniach typu „top of mind” przeprowadzonych
w 2005 roku na bardzo licznej i bardzo ciekawej grupie
885 dziennikarzy (opinion-makers) i agentów biur podró-

intelektualiści i wizjonerzy – ówczesny minister kul-

ży (trend-setters) na kulturę jako pierwsze spontaniczne

tury Andrzej Zakrzewski i ówczesny minister spraw

skojarzenie ze słowem „Polska” wskazało aż 104 respon-

zagranicznych Bronisław Geremek – wspólną decyzją

dentów, na naturę – 90. Marki, które my sami uważamy

powoływali do życia Instytut Adama Mickiewicza, jego

za najbardziej rozpoznawalne czy wręcz graniczące ze

Na co komu kultura?

stereotypem, wypadły zaskakująco słabo: Chopin – 17,

zdanie doktora Szomburga z równym powodzeniem

wódka – 17, Wałęsa – 16.

mogłoby brzmieć: „Narody konkurują marką”. Dla wie-

Na marce w Polsce znają się wszyscy, podobnie jak
na „promocji” i na PR. Ten ostatni skrót daje się wręcz
rozszyfrować jako „Prosta Robota”. Nic bardziej błędne-

lu europejskich społeczeństw i rządów to już truizm.
Teraz kolej na nas.
Mniej więcej wtedy, kiedy wylejemy ostatnie metry

go. Komunikacja, zwłaszcza komunikacja marki, to za-

sześcienne betonu, w całym regionie, a z czasem pew-

równo sztuka, jak i rozległa, złożona, intelektualnie wy-

nie i na całym kontynencie wyrównają się koszty siły

szukana wiedza, to intuicja i skodyfikowane know-how,

roboczej i jej kwalifikacje oraz jakość infrastruktury. Jeśli

natchnienie i rygorystycznie przestrzegane protokoły.

i produkt, i koszty będą wszędzie takie same lub bardzo

Na kulturze też znają się wszyscy, bo przecież chodzimy

podobne, czym będziemy wówczas konkurować? Skąd

do kin, teatrów i sal koncertowych, coraz rzadziej, ale

weźmiemy motory wzrostu? Co zapewni Polsce rozwój?

jednak coś tam czytamy, a także mamy w kablowym

Nie od dziś wiadomo, że atrakcyjność kulturalna

pakiecie TVP Kultura. IAM jest o tyle unikalną organiza-

danego kraju jest ogromnie istotnym parametrem

cją, że skutecznie łączy wiedzę o architekturze, dynami-

decyzji o lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagra-

ce i mechanice marki z doświadczeniem w kreowaniu

nicznych, bardzo wysoko notowanym na check-listach

zjawisk kultury i antycypowaniu jej nowych trendów.

korporacyjnych globtroterów, zaraz za takimi „twar-

Definicje zawsze sprawiają kłopoty – ilu autorów, tyle

dymi” czynnikami, jak rozmiar rynku wewnętrznego

definicji. Ile definicji, tyle kłopotów. Niemniej, wszyscy,

i dostęp do rynków trzecich, rezerwuar siły roboczej

którzy zawodowo zajmują się marką, są zgodni, że składa

i jej kwalifikacje oraz stabilizacja polityczna, prawna

się ona z wartości, emocji i tożsamości. Wszyscy, którzy

i podatkowa. Wiele lat temu pewien globalny inwestor

Dla marki „Polska” kultura jest wymiarem
fundamentalnym, najcenniejszym i o największym
potencjale komunikacyjnym.
zawodowo zajmują się kulturą, są zgodni mniej więcej

(wówczas w czwartej dziesiątce najbogatszych według

w tym samym: wartości, emocje, tożsamość… Marki mają

amerykańskiego „Forbesa”), zapytany, jakim cudem

swoją kulturę, kultura ma swoje marki. Dla marki „Polska”

kultura znalazła się tak wysoko w procesie decyzyj-

kultura jest wymiarem fundamentalnym, najcenniejszym

nym, odpowiedział ze zdziwieniem: „Jak to? Jeśli ja

i o największym potencjale komunikacyjnym.

coś w jakimś kraju kupię, zbuduję lub sprywatyzuję,

„Bo tak naprawdę narody konkurują przede

to być może polecę tam przeciąć wstęgę. Mój middle

wszystkim swą kulturą”. Jeśli to zdanie wypowiada,

management – a do nich należy 90 procent decyzji –

poeta, artysta lub duchowny, ma ono zupełnie inny

będzie tam mieszkał trzy, cztery, pięć, a może i dziesięć

sens, niż kiedy wygłasza je Jan Szomburg, prezes po-

lat. Muszą mieć kino, teatr, filharmonię, operę, balet,

ważnego i poważanego, arcyliberalnego think tanku

muzea, galerie, jazz, festiwale rockowe, dobrą kuchnię,

reprezentującego tak zwane „środowisko gdańskie”.

pole golfowe i szkołę angielską dla dzieci – standardy,

Kiedy o makroekonomicznym walorze kultury mówią

do których przywykli”.

jej twórcy i jej menedżerowie, rozlegają się komenta-
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To wszystko, dodajmy, jest kultura. Dla licznych –

rze, że oto dochodzi do głosu zmowa pięknoduchów

komunał. Kolej na nas. Marka kultury i kultura marki

albo spisek darmozjadów. Posłuchajmy więc głosu

stają się polem takiej samej konkurencji, jak „twarde”

ekonomisty z doktoratem i pokaźnym dorobkiem:

parametry. To, co było „miękkie” jeszcze dwie dekady

mówi to samo, co „pięknoduchy” powtarzają od

temu, na naszych oczach staje się „twarde”, jak te tysiące

ponad 20 lat. Jeśli dowiedliśmy, że w naszym polskim

metrów sześciennych betonu, w które tak uwierzyliśmy,

przypadku marka to kultura, a kultura to marka, to

że rozwiążą rozwojowe wyzwania stojące przed Polską.

Na co komu kultura?

Dla kustosza marki, jakim staramy się być, ta dekada
przyniosła sekwencję wielkich kotwic komunikacyjnych,
o jakiej zawodowcy mogą tylko pomarzyć: najpierw Rok

to również polska polityka i czy chce wykorzystać tę
szansę?
„Nie wszystko, co się liczy, da się policzyć. Nie

Chopinowski, potem prezydencja i Euro 2012, ostatnio

wszystko, co da się policzyć, się liczy” (Albert Einstein).

otwarcie Muzeum Historii Żydów Polskich, wkrótce inau-

To, że zachodzi związek między siłą marki narodowej

guracja Europejskiego Centrum Solidarności i Muzeum

a popytem na produkty z tego kraju, to kolejny komu-

II Wojny Światowej, a wreszcie wisienka na torcie – rok

nał. Kto nie wierzy, niech zapyta szwajcarski scyzoryk

2016, kiedy to Wrocław zostanie Europejską Stolicą Kul-

albo włoskie buty, dlaczego są takie drogie. Tymczasem

tury. Chcę wierzyć, że umieliśmy wykorzystać te kotwice,

wciąż zbyt często doskonałej jakości polski produkt

które są już za nami, i jeszcze skuteczniej skonsumujemy

jest sprzedawany pod obcą flagą lub cudzoziemsko

te, które przed nami.

brzmiącą marką. To nie jest tylko wina producentów

Polska ma twarz: młodą, witalną i kreatywną,
uśmiechniętą do Europy i świata.
Nasza prezydencja w Radzie Unii Europejskiej za-

giem a tożsamością. To również słabość marki narodo-

Wyprodukowaliśmy 400 projektów w 100 dni w 10

wej i zbyt słaba obecność w międzynarodowym obiegu

strefach czasowych. To nie był jakiś programowy czy

kultury, która tę markę konstytuuje. Jest jakiś powód, dla

artystyczny plankton, ale 400 dużych prezentacji.

którego samochód nadal powinien być niemiecki, wino

W 100 dni, bo tyle de facto trwała polska kulturalna pre-

mimo wszystko musi być francuskie, whisky tylko szkoc-

zydencja: pierwszy tydzień lipca, wrzesień, październik,

ka, a czekolada belgijska. W tym samym duchu polska

listopad. Działaliśmy od Londynu po Tokio – to 10

jest poezja i polski jest teatr, polska będzie prawdziwa

stref czasowych, czyli praca na trzy zmiany, nie tylko

wódka (a jakże, jest częścią kultury!) i oryginalny design,

podczas samej prezydencji, ale w poprzedzających

gry komputerowe i niektóre dyscypliny sportu, farmacja

ją trzech latach przygotowań. Ten bezprecedensowy

i komiks, meble i muzyka etno. W tym sensie kultura ma

wysiłek komunikacyjny przyniósł blisko 20 milionów

prawo i wszelki potencjał, by być polska, jako fundament

bezpośrednich uczestników naszych prezentacji,

marki narodowej, rozpoznawalnej, cennej i szanowanej.

ale przede wszystkim 7 500 artykułów, zapowiedzi
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szukających kompromisu między skutecznym marketin-

owocowała skokowym wzmocnieniem marki „Polska”.

Marka, jeśli ma trwać i krzepnąć, musi być blisko

i recenzji w międzynarodowych, opiniotwórczych me-

klienta, inwestora czy opiniotwórczych mediów. Jeste-

diach, które dotarły do setek milionów odbiorców. Ta

śmy tam, gdzie ty, nasz drogi targecie, bo chcemy być

zbudowana przez program kulturalny masa krytyczna

blisko ciebie, chcemy stale być w twoim polu widzenia,

dała Polsce wizerunek. W IAM jesteśmy gotowi wziąć

w relacji poznawczej. To rola IAM, by komunikować

odpowiedzialność za każde słowo w tym zdaniu –

markę „Polska” w jej najbardziej atrakcyjnym wymiarze

Polska ma oblicze. Polska ma twarz: młodą, witalną

naszemu konkurencyjnemu otoczeniu. Termin „konku-

i kreatywną, uśmiechniętą do Europy i świata. Odwaga,

rencja” nie pada tu przypadkiem. Jeśli bowiem porzuci-

upór i solidarność, ale przede wszystkim – duch nie-

my fetysz „współpracy”, mit „wymiany” czy recytatywy

zwykłej przedsiębiorczości. Tak nas postrzegano i tak

politycznej poprawności, okaże się, że operujemy

nas opisano. Jesteśmy na początku bardzo obiecujące-

w szalenie konkurencyjnym środowisku. W przekonaniu,

go procesu wykuwania się marki „Polska”. To dopiero

że polska kultura zasługuje, by być prezentowana pod

szansa. Można ją wykorzystać i można ją zmarnować.

najbardziej prestiżowymi adresami, ścigamy się z kilku-

Narodowe instytucje kultury, organizacje biznesowe

nastoma innymi zawodnikami o prime time, o miejsce na

i turystyczne, samorządy i NGO-sy są przygotowane,

najważniejszych festiwalach, w najlepszych galeriach,

by to momentum wykorzystać. Pytanie brzmi: czy widzi

muzeach i salach koncertowych. Zabiegamy o tę samą

Na co komu kultura?

publiczność, która w największych aglomeracjach świata

zabawna. W tym sensie jesteśmy bardziej projektem

ma do wyboru od kilkudziesięciu do kilkuset wydarzeń

aksjologicznym niż marketingowym. Propaganda już

każdego wieczora. Wreszcie, walczymy o uwagę tych

naprawdę nikogo nie interesuje, a prawda jeszcze tak.

samych mediów, które międzynarodowym wydarze-

Gotowość naszych interesariuszy do zaakceptowania

niom kulturalnym mogą poświęcić zaledwie jakąś część

tego faktu jest kolejnym przełomem sprzyjającym

uwagi, czasu antenowego czy papieru. Chcę wierzyć,

dojrzałej obecności polskiej kultury w dużym, międzyna-

a nawet potrafię udowodnić, że zupełnie nieźle radzimy

rodowym obiegu.

sobie w tej konkurencji. W przewidywalnej przyszłości

Henry Ford, jeden z największych innowatorów

nie otrzemy się o budżety naszych największych kon-

w dziejach, zapytany, czego potrzebują jego klienci,

kurentów: British Council, Goethe Institut czy Instytut

odpowiedział: szybszych koni. Trwa globalny wyścig

Cervantesa. Polem, na którym zyskujemy przewagę kon-

do kapitałów, technologii i surowców. Tego wyścigu

kurencyjną, jest motywacja, pasja, kompetencja i talenty

nie wygrają „szybsze konie”. W naszej kategorii wago-

ludzi, którzy tę pracę dla Polski wykonują. W IAM udało

wej wygrają marki i tworzące je atrakcyjne poznawczo

nam się zgromadzić najlepszych z najlepszych, i to jest

kultury. W naszym opowiadaniu Polski i jej wartości

jeden z największych sukcesów tej organizacji.

musimy przejść od śledzenia dobrych praktyk do ich

Polska kultura zasługuje, by być prezentowana pod
najbardziej prestiżowymi adresami.
W ciągu ostatnich kilku lat, wzorując się na modelu

wyznaczania, od studiów nad konkurencyjnym oto-

brytyjskim i niemieckim, zdołaliśmy osiągnąć status

czeniem do rozbudowy przewag konkurencyjnych,

organizacji typu arms length. Przekonaliśmy naszych

od adopcji wzorów do ich kreowania, od zaspokajania

interesariuszy, że kuratorskie ambicje władzy poli-

potrzeb wpływowej międzynarodowej publiczności do

tycznej szkodzą zarówno kulturze, jak i władzy. Dzięki

ich generowania, od wyszukiwania benchmarków do

temu środkami dyplomacji kulturalnej realizujemy cele

bycia benchmarkiem. Dla zaprojektowania takiej zmiany

państwa, pozostając poza podejrzeniem, że uprawiamy

potrzebne jest polityczne wsparcie, które zintegruje ko-

propagandę, na którą immunizowane są i międzynaro-

munikat wokół kluczowych pojęć: kultura, wiedza, inno-

dowa publiczność, i opiniotwórcze media. Tradycyjna,

wacja, doświadczenie, kreatywność, odpowiedzialność.

konwencjonalna dyplomacja służy do załatwiania spraw.

Polityczne wsparcie, które zaakceptuje nieempiryczny,

Dyplomacja kulturalna służy do mówienia prawdy. Bez

niepoliczalny i niedowodliwy metafakt, że w dobie tek-

względu na to, jak bardzo ta prawda potrafi być kłopotliwa,

tonicznych przeobrażeń cywilizacji wszelka zmiana musi

złożona, nadwrażliwa czy w polskim przypadku również

mieć solidny fundament aksjologiczny. Kulturę.

Paweł Potoroczyn – dyplomata i menedżer kultury, wydawca i producent muzyczny.
Od 2008 roku dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Pełnił funkcję konsula ds. kultury
w Konsulacie Generalnym RP w Los Angeles, następnie zakładał od podstaw Instytut
Kultury Polskiej w Nowym Jorku, jako jego pierwszy dyrektor. W 2005 roku objął funkcję
dyrektora Instytutu Kultury Polskiej w Londynie.
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Na co komu kultura?

Polska pełna kultury
PATRYCJA DOŁOWY

Z polską sztuką nie jest najgorzej, choć jeszcze nie
czas na strzelanie korkami od szampana. Maszyna
polskiej kultury i sztuki pokazuje światu Polskę
jako kraj złożony, ale pełen wewnętrznej siły, woli
zmian i poszukujący nowych dróg. Ale ta maszyna
potrzebuje trochę większego wsparcia.

tualnej sytuacji; wiedziała, czego chce, nie ulegała presji
mas i była eksportowana (oficjalnymi lub podziemnymi
kanałami) w świat. Choć oczywiście kultura instytucjonalna była mocno zcentralizowana, „upaństwowiona”
i funkcjonowała w niej cenzura.
Rok 1989 przyniósł zmiany polityczne, gospodarcze, a te pociągnęły za sobą zmiany społeczne
i kulturowe. Transformacja stworzyła dla kultury nowe
możliwości, chociażby otwarcie na grupy ludzi, ośrodki
kulturotwórcze wcześniej nieobecne w przestrzeni publicznej. Otwarcie wolnego rynku na sztukę

Na zakończonych niedawno światowych targach

spowodowało, że powstało wiele małych prywatnych

wzornictwa przemysłowego w Mediolanie polski design

galerii i nowych ośrodków (na przykład Galeria Foksal,

święcił triumfy. W Hawanie odbywa się duża wystawa

Galeria Czarna, Galeria Program w Warszawie, Galeria

polskiego plakatu. Wiadomości z ostatnich tygodni

Pies w Poznaniu, Entropia we Wrocławiu, Manhattan

potwierdzają, że polska szkoła projektowania jest na

w Łodzi czy Zderzak w Krakowie), które wsparły nowe

świecie pożądanym towarem. Nie od dziś: to w Polsce

talenty, zbudowały i popchnęły młodą polską sztukę

odbyło się kilka istotnych międzynarodowych konfe-

na zagraniczne rynki. Nastąpiła niewątpliwa demokra-

rencji na ten temat, a polscy projektanci są zapraszani

tyzacja kultury i jej otwarcie na spełnianie zróżnicowa-

za granicę. Polski design stał się czymś więcej niż tylko

nych potrzeb społecznych.

projektowaniem. Zanikają w nim tradycyjne podziały
na kulturę „niską” i „wysoką”, projektowanie staje się

uspołecznienia sztuki). Pojawiła się możliwość reinter-

bardziej emanacją zjawisk społecznych i politycznych.

pretacji historii, stworzenie nowego języka symbolicz-

Podobnie jest i w innych dziedzinach sztuki. 24-lecie
wolności (przypadające w 2013 roku) okazuje się być
bardzo dynamicznym czasem w polskiej kulturze.
Niespełna ćwierć wieku temu artyści z pokoleń two-
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Następowały też inne, pozytywne zjawiska (obok

nego.
Ale wielka transformacja, rozpoczęta w 1989 roku,
przyniosła też ograniczenia dla kultury. Wolny rynek
spowodował, że na wartości zyskała kultura popularna,

rzących w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych

niezadająca pytań, charakterystyczna dla społeczeństwa

byli pełni obaw, jak będzie wyglądało przejście w nową

konsumpcyjnego. Zaczęła ograniczać sztukę wysoką,

epokę. W poprzedniej (słusznie minionej) istniał dość

która – niedofinansowana – musiała szukać nowych

dobrze funkcjonujący mecenat państwa, ale też obieg

dróg ekspresji. Malało grono odbiorców, trzeba było

alternatywny. Sztuka polska – zarówno ta oficjalna, jak

wkładać wiele energii i nowego sposobu myślenia, by

i ta z drugiego obiegu – mówiła silnym głosem, używała

ją upowszechniać. Na to jeszcze nałożyły się społeczne

uniwersalnych metafor, nawiązując jednocześnie do ak-

konsekwencje i koszty przemian społeczno-gospo-

Polska pełna kultury

darczych – oraz związane z nimi obawy i konieczność

na atakowanie sztuki oraz na ingerowanie Kościoła w ży-

znalezienia języka na nazwanie ich.

cie obywateli, to jednak nadal pojawiają się w polskiej

W sztukach wizualnych w tym czasie zmieniło się

sztuce mniejsze lub większe skandale, cenzurowanie

bardzo wiele, gdyż transformacja ustrojowa zbiegła się

wystaw i niszczenie prac. Taki los spotkał na przykład ar-

ze zmianą pokoleniową. Pojawili się więc nowi, inaczej

tystę o pseudonimie Peter Fuss, który zasłynął wcześniej

myślący artyści i nowi krytycy sztuki, nowe instytucje,

z rozprawiania się z polskim antysemityzmem. Ostatnio

środki wyrazu i wreszcie tematy. Sztuka krytyczna

jego praca – poprzebijany gwoździami krzyż postawiony

odzwierciedla nastroje społeczne. Artyści krytyczni

w trakcie „wojny krzyżowej” pod Pałacem Prezydenc-

zaczęli opisywać nową rzeczywistość w sposób często

kim po katastrofie smoleńskiej – została zlikwidowana

niełatwy, pokazując wykluczenie tych, którym wolność

przez „anonimowych sprawców”. Z kolei Krzysztof

nie przyniosła dobrobytu. Pierwsi z nich: Mirosław Bałka,

Kuszeja, podejmujący drażliwe społecznie tematy, jak

Alicja Żebrowska, Piotr Uklański, Grzegorz Klaman,

na przykład pedofilia wśród katolickich księży, został

Katarzyna Kozyra, Zbigniew Libera czy Artur Żmijewski,

oskarżony o szerzenie pornografii, zaś jego prace skon-

ujawniali relacje władzy, posługiwali się sztuką ciała,

fiskowano. Atakowana była też Elżbieta Janicka za swoją

ukazywali kalectwo, śmierć, rozprawiali się ze spo-

Festung Warschau. Ujawnianie polskiego antysemityzmu

Polityczność i głos społeczny polskiej kultury są
dziś jej mocną stroną, wyróżniającą ją na arenie
międzynarodowej.
łecznymi normami. Społeczeństwo było na tę sztukę

drażni zresztą we wszystkich rodzajach sztuki. Ostatnio

nieprzygotowane, budziła spore kontrowersje, z którymi

przypuszczono ataki Jana Tomasza Grossa i jego książki

nie umieli sobie poradzić ani teoretycy i mecenasowie

Strach oraz Złote żniwa czy na twórców filmu Pokłosie –

sztuki, ani umiarkowani politycy, natomiast ci radykalni

reżysera Władysława Pasikowskiego i odtwórcę głównej

szybko zrozumieli, że mogą je wykorzystać do celów

roli Macieja Stuhra.

politycznych. Sztuka zaczęła być atakowana za obrazę

ców i burzliwych dyskusji w kraju, przysparza polskiej

ści. Libera te narastające konflikty nazwał „zimną wojną

kulturze rozgłosu za granicą, gdzie jest ona doceniana,

sztuki ze społeczeństwem”.

a jej zaangażowanie społeczne i polityczne, poru-

Ale to właśnie polityczność i głos społeczny polskiej

szanie istotnych społecznie tematów, negocjowanie

kultury są dziś jej mocną stroną, wyróżniającą ją na

z kształtem demokratycznej wspólnoty staje się

arenie międzynarodowej. Ataki na artystów często

naszym swoistym znakiem rozpoznawczym. Widać też,

miały poważne konsekwencje, jak głośny proces Doroty

że polska kultura potrafiła nadążyć za rzeczywistością.

Nieznalskiej, oskarżonej o obrazę uczuć religijnych przez

A każda akcja powoduje reakcję. Polscy twórcy krytycz-

pokazanie swojej pracy „Pasja”, dekonstruującej prezen-

ni są pokazywani i cytowani za granicą. Ostatnio dużą

tacje męskości w patriarchalnej kulturze (w gdańskiej

wystawę w Londynie miał Wilhelm Sasnal, który jest też

galerii Wyspa), czy cenzurowanie i zamykanie wystaw

jednym z polskich twórców zaangażowanych, wymie-

Katarzyny Kozyry, Mirosława Bałki, Piotra Uklańskiego,

nianym obok Pawła Althamera, Mirosława Bałki, Piotra

Maurizia Cattelana w warszawskiej Zachęcie, wreszcie

Uklańskiego i Pauliny Ołowskiej w „Art Now” słynnego

dymisja dyrektorki Galerii Narodowej Andy Rottenberg.

wydawnictwa Taschen.

Najbardziej współczesna polska sztuka nadal nie
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To wszystko jednak, oprócz przykrości dla twór-

uczuć religijnych i oskarżana o odchodzenie od polsko-

Jeśli mówimy o polskiej sztuce zaangażowanej, uwa-

unika głosu politycznego, społecznego i kulturowych

żam, że nie możemy zapomnieć o sztuce feministycznej.

dekonstrukcji. I chociaż zmienił się układ sił na scenie po-

Transformacja przyniosła upragnioną wolność, ale rów-

litycznej i nie ma już takiego społecznego przyzwolenia

nież zapoczątkowała podziały społeczne i ograniczenia

Polska pełna kultury

praw kobiet – na przykład zakaz aborcji, zmniejszenie

pojęcia „artysta” łączy się twórczość (tworzenie, stwa-

dotowania antykoncepcji, wycofanie wychowania seksu-

rzanie), uniesienia, sprawy nieprzyziemne – bycie ponad

alnego – wzmacniając przy tym zakorzenione kulturowo

nimi, egocentryzm, zabawa, nieodpowiedzialność, poza

stereotypy dotyczące ról społecznych kobiet i mężczyzn,

obowiązkami. Pojęcie „matka” i szerzej „kobieta” łączy

ale też postrzegania cielesności, fizyczności poddanej

się z codziennością, organizacją, poświęcaniem się

mechanizmom władzy. Nierespektowanie prawa mniej-

dla innych, krzątaniem się, menedżerowaniem życiem

szości do zachowania swojej tożsamości prowadzi do

codziennym. Twórczość, uniesienia, wena są przypisane

marginalizowania jej problemów, umacniania podziałów

sztuce i mężczyznom. Domowe pielesze, bezpieczeń-

między prywatnym a publicznym, odpolityczniania

stwo, opiekuńczość, stałość, spokój są przypisane kobie-

problemów mniejszości, w tym kobiet.

tom, macierzyństwu i jednocześnie są zaprzeczeniem

Sztuka feministyczna jako sztuka krytyczna zajęła
się przywracaniem tych problemów do sfery publicznej,

tego, co przypisane sztuce. W tym podziale zawarte
są stereotypy kobiecości i męskości, które w obecnych

Swoistym spécialité de la maison polskiej zaangażowanej
kultury jest jej rozprawianie się z wielkimi narodowymi
mitami i budowanie antymitów.
tworząc mocne manifesty, jak w przypadku Anny Baum-

czasach transformacji społecznych ulegają powoli zmia-

gart czy Alicji Żebrowskiej, czy uwidaczniając sprzeczne

nom i rozmyciu w wielu sferach życia. Jednak nadal na

tożsamości, jak u Moniki Mamzety, Katarzyny Górnej,

granicy podziału na „publiczne” i „prywatne” konstrukty

Violi Tycz, które rozprawiają się z tabu cielesności,

te są słabo uświadomione.

płciowości, grają z utrwalanym przez kulturę masową

fotografująca sitka z resztkami jedzenia, Julita Wójcik,

ale też mieszają sacrum z profanum, nadając wizerunkom

obierająca ziemniaki w Zachęcie, Bo Dzierwa, poka-

indywidualność i osobność. Dużym tematem jest macie-

zująca swoje bojowe autoportrety naszyte na tetrowe

rzyństwo i kwestia codzienności w sztuce – zagubione

pieluchy, czy Monika Drożyńska, haftująca na ślicznych

w morzu historii „herstories” (codzienne, zwykłe historie

tamborkach wulgarne teksty z miejskiego graffiti. Bawią

kobiet).

się przy tym, bo podnoszenie codzienności do rangi

W ciągu ostatnich 10 lat matki, z grupy zawsze głośno

sztuki to rzecz niezwykle istotna i rewolucyjna, ale też

omawianej i mającej swoje ważne miejsce w świadomości

dodająca sztuce powabu zabawy i lekkości, prowokująca

społecznej, ale do niedawna prawie całkowicie przypisa-

pytanie o to, jak bardzo sztuce jest potrzebny niedo-

nej sferze domowej (i okołodomowej – przeznaczonym

stępny piedestał. Artystki wprowadzają w obszar sztuki

dla nich na przykład placom zabaw), nagle stały się

wysokiej to, co było w niej wcześniej nieobecne, zostało

grupą określaną jako „ekspansywna”. Ich prywatne pro-

uznane za zbyt zwyczajne – typowo kobiece czynności

blemy są roztrząsane i omawiane jakby były kwestiami

zostają wykorzystane i zamienione na to, co zabawne,

publicznymi i z poziomu dyskusji publicznych. Coś, co

przyjemne i beztroskie.

przez część społeczeństwa jest odbierane jako ekspan-
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Rozprawiają się z nimi artystki: Elżbieta Jabłońska,

wizerunkiem kobiet, przypisywaniem im ról i znaczeń,

Monika Drożyńska w wywiadzie, którego mi udzieliła

sja w przestrzeni, jest po prostu obecnością w miejscach

dla „Tytułu Roboczego. Otwartego Magazynu Sztuki”,

do niedawna matkom nieprzypisanych – na ulicach,

mówiła wprost, że sztuka sprawia jej frajdę. W Polsce

w urzędach, w pracy, w galerii sztuki. W sferze kultury

nazwiska tych artystek giną gdzieś między nazwiskami

ten konstrukt jest doskonale widoczny. Macierzyństwo

innych ważnych twórców, ale ich prace znajdują się

jest dziś tematem dla malarzy, ale nie dla samych matek-

w znaczących światowych kolekcjach, a zagraniczni

-artystek. Barierą jest postrzeganie sztuk przez pryzmat

znawcy sztuki, zagadnięci o polską twórczość, bez

pierwiastków męskich. Tradycyjnie ze znaczeniem

namysłu wymienią Jabłońską, Wójcik czy Mamzetę. Hi-

Polska pełna kultury

storie kobiet odkrywają też inne dziedziny. W literaturze

Swoistym spécialité de la maison polskiej zaanga-

pojawiają się takie książki, jak Kieszonkowy atlas kobiet

żowanej kultury jest jej rozprawianie się z wielkimi

Sylwii Chutnik, za który słusznie została nagrodzona

narodowymi mitami i budowanie antymitów. „Sorry, Pol-

Paszportem Polityki, czy świetny projekt krakowskiej

sko!” – śpiewa na swojej najnowszej płycie Maria Peszek.

fundacji Przestrzeń Kobiet Przewodniczka miejska po

I przyznaje, że „po kanałach z karabinem nie latałabym

Krakowie. Kraków emancypantek – publikacja mająca już

(…) Sorry, Polsko, wybacz mi. Wystarczająco przera-

cztery tomy (i na tym się raczej nie skończy). Osobiście

żająco jest żyć”. Sylwia Chutnik pokazuje monstrum

nie mogę się już doczekać filmu dokumentalnego Marty

– dzidzię, chorą i zdeformowaną. Dzidzia jako trup, jako

Dzido i Piotra Śliwowskiego Solidarność według kobiet.

święta. Polska katolicka hipokryzja, antysemityzm, wo-

Nie bez znaczenia były też autobiografie literackie

jenne traumy, winy i kary, poświęcenia i ofiary. „Dodajcie

Danuty Wałęsy Marzenia i tajemnice i Grażyny Jagiel-

Polskę do swojego newslettera” – pisze Chutnik. „Dajcie

skiej Miłość z kamienia, dzięki którym możemy prawie

jej szansę, a czeka was możliwość wzięcia udziału w wy-

dotknąć współczesnych, realnych doświadczeń kobiet,

graniu wspaniałych nagród” – wyjazd stąd na zawsze.

tak powszechnie na co dzień pomijanych.
Zaangażowanie we współczesne problemy stało

Antymitologizacja przybiera też lżejsze formy –
u Doroty Masłowskiej czy Michała Witkowskiego. Staje

się też specjalnością polskiego teatru. Niegdyś pełen

się z kolei pomostem między przeszłością a teraźniejszo-

inscenizacyjności i wielkich metafor, ale zawierających

ścią u Jacka Dehnela, Piotra Pazińskiego czy w rewela-

aktualne aluzje i symbolikę, polski teatr od dawna

cyjnej Morfinie Szczepana Twardocha, albo pomostem

cieszył się uznaniem nie tylko w Europie, ale i poza

między mitem, czasem a rzeczywistością u Olgi Tokar-

Trzeba docenić ludzi, tych, którzy tworzą tak naprawdę
dla małej grupki odbiorców, ale nadają znaczenia
o wiele szerszym zasięgu.
nią, na przykład w Japonii. Dziś ceniony jest właśnie

czuk. Z katolickimi fetyszami, polską wrogością, niełatwą

za to, że nie stracił ambicji społecznego zaangażowa-

ciążącą historią rozprawia się też w swojej ostatniej,

nia i wiary w możliwość wpływania na rzeczywistość.

niezwykłej powieści Ciemno, prawie noc Joanna Bator.

Młodzi twórcy zaczęli mówić głosem odrzuconych,
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Wspominam tych autorów, gdyż ich książki są tłu-

formułować skargi. Polityczność teatru razi czasem

maczone na obce języki i wydawane za granicą. Nasza

naszych krytyków, którzy wytykają mu wręcz wchodze-

demitologizacja, mimo że taka „nasza”, taka polsko-

nie w sferę publicystyki. Rzeczywiście, czasem może

-polska, okazuje się być interesująca nie tylko w kraju.

się to ocierać o banalność, jednak z tego chóru można

To ważne. Bo jeśli upowszechnianie kultury poza Polską

wyłowić głosy bardzo mocne, ważne i własne, bez

ma być sposobem na pokazywanie pewnych sytuacji,

uproszczeń. Tym bardziej że jest to teatr ambitny, uka-

przybliżanie „nas”, byśmy stali się mniej obcy, lepiej

zujący współczesne patologie, który będąc politycz-

rozpoznawalni, zrozumiali – to właśnie w takim podej-

nym i aktualnym, odwołuje się do kulturowych korzeni,

ściu jest pewna spójność. Kultura krytyczna i zaanga-

symboli i nieoczywistych znaczeń. Spektakle Grze-

żowana w przepracowywanie narodowych mitów jest

gorza Jarzyny, Krzysztofa Warlikowskiego, Jana Klaty,

potrzebna zarówno zdrowemu społeczeństwu, jak i dla

Krystiana Lupy, Pawła Passiniego, Agnieszki Glińskiej,

budowania dobrego wizerunku na zewnątrz. Jest to tym

Mai Kleczewskiej, Iwony Kempy, Moniki Strzępki i Pawła

ważniejsze, póki stanowi drugi biegun dla wystąpień

Demirskiego budują niezwykle ważny i rozpoznawalny,

polskich chrześcijańskich i prawicowych radykałów na

ceniony w Europie teatr. Szkoda, że wielu z tych reży-

arenie europejskiej, które powodują, że Polska może być

serów nie ma w Polsce nawet swojej stałej przestrzeni,

odbierana jako ciemnogród, zaścianek, miejsce, gdzie

w której mogliby tworzyć.

nie szanuje się wolności jednostek, a więc i demokracji.
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Zaangażowana kultura pokazuje siłę, sens, potrzeby,

torami, ale i przekaźnikami najważniejszych problemów

ważność różnorodnych głosów – jednym zdaniem,

i tendencji w kulturze. Przestrzeń publiczna stawia przed

naświetla problemy i szuka na nie odpowiedzi.

nami ogromne wyzwania. Pojawiają się coraz bardziej

Warto zauważyć jeszcze jeden istotny rys polskiej

nazwane i uświadamiane problemy segregacji przestrze-

kultury ostatnich lat. Jej główną areną, nową sceną, na

ni, dzielenia jej, zawłaszczania. Pojawiają się pytania,

której doskonale przenikają się mity, płaszczyzny czaso-

czym jest miasto i czyje jest miasto, kto ma do niego

we, ludzkie losy, ideologie, reprezentacje różnorodnych

prawo, czyje potrzeby są w nim realizowane. Zaczęło

grup społecznych – tych odrzuconych i wykluczanych

się od instalacji Joanny Rajkowskiej: w samym centrum

obok tych ekspansywnych i dominujących – jest miasto.

stolicy, na skrzyżowaniu ul. Nowy Świat i Alej Jerozo-

Miasto widoczne na scenie (na przykład u Piotra Cieplaka,

limskich, wyrosła wielka palma. Mieszkańcy Warszawy

Agnieszki Glińskiej), ale też miasto, w które scena wcho-

nie pozwolili jej usunąć. Chcą ją mieć tam nadal. Z kolei

dzi: na przykład u Pawła Passiniego z jego ostatnim Port

Cecylia Malik razem z Galerią Miejską Bunkier Sztuki

Miron i wcześniejszą Alicją w krainie czarów, w literaturze

robi z Krakowa miejski rezerwat. Ważni są w mieście

Twardocha, Chutnik, Ingi Iwasiów, Stefana Chwina czy

już nie tylko ludzie, ale i przyroda, która w nim i z nim

Pawła Huelle, w muzyce, na przykład gdy Stanisława

koegzystuje. Jak bardzo ważne pytania o miasta stawia

Celińska śpiewa o Warszawie, czy w wielu działaniach

kultura, pokazuje ogromne zainteresowanie „Warszawą

miejsko-kulturalno-partyzanckich – tworzeniu miejskich

w Budowie” i już czwarty rok istnienia tej inicjatywy, or-

ogródków (w co zaangażowane są też instytucje, na przy-

ganizowanej przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej, gdzie

kład Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie), murali,

najważniejszy jest Departament Propozycji – możliwość

zakopywaniu „widoczków” (w różnych miastach na świe-

partycypowania mieszkańców w projektowaniu miasta

cie robi to na przykład Magdalena Franczak), wycieczek

i myśleniu o jego kształcie.

interaktywnych po dawnych, zapomnianych śladach.

Z kulturą polską naprawdę jest nie najgorzej. Ale to

Zwłaszcza ten ostatni rodzaj działań jest ciekawy,

nie czas na strzelanie szampanem. Bo na samym entu-

gdyż polskie miasta są bardzo specyficzne. Pełno w nich

zjazmie twórców, na ich społecznym zaangażowaniu

śladów nieobecności – blizn po wojnie – ich dawnych

i – co tu dużo mówić – wkurzeniu, daleko nie zajedzie-

mieszkańców: Żydów, Niemców. Nieobecności codzien-

my. Ta machina potrzebuje lepszego finansowania

nych historii, jakby zasłoniętych wielkimi narodowymi

i promocji. Potrzebuje wspierania ludzi, nie budynków,

dramatami – brakuje w nich osobistych śladów, pamiątek,

nie nowoczesnych sal koncertowych czy przestrzeni

prostych opowieści. Brakuje kobiet, dzieci, osób starszych

wystawienniczych. Trzeba docenić ludzi, tych, którzy

i niepełnosprawnych. Nie ma dla nich przestrzeni już

tworzą tak naprawdę dla małej grupki odbiorców, ale

choćby z powodu budowy polskich metropolii, pełnych

nadają znaczenia o wiele szerszym zasięgu. Nie ma co

architektonicznych barier. Przez lata wypierana przyroda

liczyć, że to, co robią, „dobrze się sprzeda”. Jedno się

daje o sobie znać. Odzywają się zapomniane potrzeby

sprzeda, a inne nie. Co nie znaczy, że nie będziemy tego

spokoju, harmonii, kontaktu z naturą.

potrzebować. Będziemy, i lepiej, byśmy nie przegapili

Na tak przygotowany grunt kultura wchodzi w miasto. Bo przecież współczesne miasta są właśnie inkuba-

momentu, gdy to paliwo pod tytułem „entuzjazm” lub
„wkurzenie” się skończy.

Patrycja Dołowy – artystka, popularyzatorka wiedzy, działaczka społeczna, wiceprezeska
Fundacji MaMa, członkini Rady Upowszechniania Nauki PAN. Publikuje w magazynach
popularnych i kulturalnych, jest współautorką kilku publikacji z dziedziny kultury. Współpracuje z Centrum Kultury Jidysz i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Laureatka
nagrody im Karola Sabatha (2011), stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (2012).
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Po 1989 roku polskie szkolnictwo wyższe przeżyło
rewolucję umasowienia. Jej efekty wydają się być
jednoznacznie pozytywne. Teraz czas na kolejną
głęboką zmianę: otwarcie się uczelni na czterdziestolatków i wielki powrót do badań naukowych.

Apokaliptyczne wizje przyszłości polskiego szkolnictwa wyższego również pozostaną jednak niespełnionymi scenariuszami. Tym bardziej że nie są przedstawiane
po raz pierwszy. Narzekanie na uniwersytety mamy –
można powiedzieć – we krwi.
W świecie szkolnictwa wyższego zawsze istniało
silne przekonanie, że kiedyś było lepiej – i ten stan nie
zmienia się od dekad. Wiele dzieł dotyczących uniwersytetów obwieszczało ich głęboki kryzys, że wspomnę
choćby University in Ruins Billa Readingsa czy Umysł

Ostatnie pół wieku to dla europejskiego szkolnictwa
wyższego okres niezwykły ze względu na umasowienie,

Sentymentalizm był silnie obecny także w dysku-

internacjonalizację oraz urynkowienie, które wypchnęło

sjach o polskim szkolnictwie wyższym. Widać to było

uczelnie spod opiekuńczych skrzydeł państwa narodowe-

choćby podczas przedwojennych (!) obrad Zjazdów

go w kierunku mechanizmów państwa menedżerskiego.

Nauki Polskiej, które gromadziły kwiat polskiej nauki.

Dla polskich uczelni proces gwałtownych zmian

Odwoływano się do koncepcji uniwersytetu zapropono-

rozpoczął się z opóźnieniem, dopiero na początku lat

wanej przez Wilhelma von Humboldta, a także wyrażano

dziewięćdziesiątych, i miał charakter rewolucyjny, bo-

ogromne niezadowolenie z… umasowienia szkolnictwa

wiem przebiegał gwałtowniej i bardziej spontanicznie

wyższego, niepokojącego uzawodowienia studiów oraz

niż w większości krajów UE, a do tego wszystkie zmiany

niewystarczających środków publicznych.

zachodziły niemal jednocześnie. Zmiany w polskim
szkolnictwie wyższym spowodowały, że znacząco wzrosły oczekiwania wobec państwa jako strategicznego

Minęło prawie sto lat, a główne problemy polskiego
szkolnictwa wyższego w zasadzie się nie zmieniły.
Badania wskazują, że w ciągu ostatnich trzech dekad

aktora w polityce publicznej, wobec uczelni jako auto-

szkolnictwo wyższe w Europie przeszło dramatyczne

nomicznych podmiotów na badawczym i edukacyjnym

zmiany. Ich efektem jest swoisty paradoks, który spro-

rynku, ale przede wszystkim wobec uczonych, którzy

wadza się do tego, że w ostatnich 30 latach gwałtownie

zostali wtłoczeni w szalone tryby globalnej konkurencji.

wzrosły społeczne oraz ekonomiczne oczekiwania wo-

Zmiany, jakie zaszły w polskim szkolnictwie wyższym, wzbudzają wiele kontrowersji, a narracje oferowane na łamach prasy popularnej, a nawet opinio-
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zamknięty Allana Blooma.

bec szkolnictwa wyższego, przy jednoczesnym pogorszeniu się warunków pracy na uczelniach.
Źródeł tego paradoksu jest kilka. Przede wszyst-

twórczej przedstawiają dość jednostronny obraz, który

kim wynika to z kryzysu państwa opiekuńczego, które

dla zewnętrznego obserwatora może jawić się równie

tradycyjnie rozpościerało parasol bezpieczeństwa nad

katastroficznie jak stan greckiej gospodarki czy cypryj-

uczelniami, gwarantując im stabilność oraz względną

skiego systemu bankowego.

autonomię. Państwo nie było jednak w stanie nieskoń-
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czenie długo finansować szkolnictwa wyższego, którego

brytyjskich uczelni, które w ten sposób podbiły wiele

koszt – ze względu na proces umasowienia – przekraczał

krajów rozwijających się, sprzedając tam swoje usługi

możliwości budżetowe. Uczelnie zaczęły stopniowo

i (pośrednio) dyplomy.

ewoluować od funkcjonowania w spokojnych i przewi-

Umasowienie polskiego szkolnictwa wyższego

dywalnych warunkach państwa opiekuńczego w kie-

oparło się na bazie niepublicznych uczelni, które

runku dynamicznych i niepewnych warunków rynkowej

stworzył polski kapitał. Same uczelnie powstały również

konkurencji.

w miejscach, w których nie było innych instytucji mogą-

Niepewność i niestabilność stały się trwałymi ele-

cych budować kapitał intelektualny. Miały one znaczący

mentami nowego szkolnictwa wyższego, a społeczne

wkład w gospodarczy oraz kulturalny rozwój Polski

oczekiwania wobec uczelni ogromnie się zwiększyły

lokalnej. Zgoda: jakość kształcenia w nowo powstałych

i zróżnicowały; wraz z nimi wzrosła również liczba intere-

uczelniach bywała skrajnie różna, ale trzeba pamiętać,

sariuszy, którzy te oczekiwania artykułują. Innymi słowy,

że oprócz uczelni, których poziom niekiedy pozostawia

w stosunkowo krótkim czasie uczelnie stały się central-

wiele do życzenia, są wśród nich również takie, jak Aka-

Koniec edukacyjnego eldorado stwarza realną perspektywę
powrotu do stanu równowagi pomiędzy kształceniem
studentów i prowadzeniem badań naukowych.
nym elementem rozwoju gospodarczego w tworzącej

demia Leona Koźmińskiego, wysoko notowana w rankin-

się gospodarce opartej na wiedzy.

gu programów biznesowych Financial Times. O nich się

Rewolucja, która nastąpiła w Polsce po 1989 roku –
umasowienie szkolnictwa wyższego – najpierw stała się

jednego worka edukacyjnej tandety. Tymczasem trzeba

flagowym sukcesem III RP, a potem zaczęła być uważana

jednak pamiętać, że w umasowionym szkolnictwie

za źródło wszelkiego zła na polskich uczelniach.

wyższym poziom edukacji jest silnie zróżnicowany, co

W relatywnie krótkim czasie nie tylko kilkukrotnie

też odwzorowuje później rynkowa wartość dyplomów.

zwiększyła się liczba studentów, ale również jak grzyby

Naiwne jest myślenie, że w Wielkiej Brytanii wszystkie

po deszczu zaczęły powstawać niepubliczne uczelnie,

uczelnie kształcą i prowadzą badania na poziomie

znacząco zwiększając dostęp do kształcenia na pozio-

kolegiów w Oksfordzie czy Cambridge – co jednak nie

mie wyższym. Transformacja z elitarnego do masowego

zmienia zasadniczo faktu, że są one społecznie użytecz-

czy wręcz powszechnego modelu kształcenia na pozio-

ne. Wiele z nich – których próżno szukać w światowych

mie wyższym jest w Europie zjawiskiem dobrze znanym,

rankingach – pomogło odbudować gospodarczo miasta

ale jej polska emanacja stwarza powody do solidnego

w północnej Anglii, stając się forpocztą postindustrial-

optymizmu z przynamniej dwóch powodów.

nych przemian. Podobnie w Polsce upowszechnienie

Po pierwsze, w stosunkowo niezamożnym kraju

szkolnictwa wyższego i tworzenie nowych uczelni nale-

obywatele masowo i dość szybko zrozumieli, że warto

ży traktować jako zjawisko jednoznacznie pozytywne,

inwestować w edukację. Większość z nich finansowała ją

które jest źródłem politycznej stabilności i gospodarcze-

z własnej kieszeni, zwłaszcza ci, którzy nie mieli w rodzi-

go rozwoju kraju.

nach bogatych tradycji edukacyjnych. Dla nich była to
mentalna rewolucja.
Po drugie, prywatyzacja polskiego szkolnictwa wyż-
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często zapomina, wrzucając cały sektor niepubliczny do

Niż demograficzny mocno przetrzebi niepubliczny
sektor szkolnictwa wyższego. Ale dojdzie do paradoksalnej sytuacji: spadająca liczba studentów może się

szego odbyła się – w przeciwieństwie do wielu innych

okazać dla Polski bardzo korzystna, bo zmusi niepu-

obszarów gospodarki – bez przejmowania za bezcen

bliczne uczelnie do otwarcia się na studentów w wieku

upadających państwowych instytucji. W Polsce nie

„nietradycyjnym”, oferując im profesjonalne kursy

pojawiły się wydziały zamiejscowe amerykańskich czy

podyplomowe. Będzie to trudne zadanie, bowiem o ile
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Polacy tłumnie ruszyli na studia licencjackie i magi-

Polaków, rosnący popyt na wiedzę oraz sprzyjającą

sterskie, to rzadko i niechętnie wracają na uczelnie po

sytuację demograficzną. Koniunktura jednak minęła,

rozpoczęciu zawodowej kariery. Dlatego Polska należy

zaległości edukacyjne zostały odrobione, i choć nadal

do krajów o wysokim poziomie skolaryzacji, ale niskim

jest popyt na kształcenie, to jednak silnie skorygowany

poziomie partycypacji w kształceniu osób starszych.

przez niż demograficzny, który będzie nam towarzyszył

Według OECD w Polsce wskaźnik ten wynosi 1,8 procent,

przez kolejnych 15 lat.

co nie wygląda dobrze na tle liderów europejskich: Danii

Koniec edukacyjnego eldorado stwarza realną

(10 procent) i Wielkiej Brytanii (8,4 procent). Kształce-

perspektywę powrotu do stanu równowagi pomiędzy

nie przez całe życie – często lekceważone – ma istotny

kształceniem studentów i prowadzeniem badań nauko-

wpływ na rozwój kapitału ludzkiego, który jest podsta-

wych. Jest to ogromna szansa dla młodych naukowców,

wą gospodarki opartej na wiedzy. Pozostaje tylko kwe-

którzy przede wszystkim nie muszą rozpoczynać swojej

Współczesne szkolnictwo wyższe stało się fenomenem
globalnym.
stią czasu, kiedy dorośli Polacy zaczną tłumnie podnosić

przygody z nauką od kilkudziesięciu godzin dydaktyki

swoje umiejętności i aktualizować wiedzę z pożytkiem

w tygodniu, drenującej ich nie tylko z czasu, ale przede

dla siebie i polskiej gospodarki. I można być pewnym, że

wszystkim z energii.

to właśnie niepubliczne szkoły wyższe wyjdą z odpowiednią ofertą.
Umasowienie szkolnictwa wyższego podreperowa-

wcześniej – polityka wspierania młodych naukowców,
którzy dotychczas nie mieli tak komfortowej sytuacji.

ło finanse zaniedbanych przez dziesięciolecia polskich

Ustawa o Narodowym Centrum Nauki zakłada, że co

uczelni, podniosło z finansowej zapaści spauperyzowa-

najmniej 20 procent budżetu NCN jest przeznaczane dla

ne środowisko uczonych, ale równocześnie sprawiło,

młodych naukowców (w rzeczywistości jest to już blisko

że misja badawcza uczelni – zwłaszcza uniwersytetów

40 procent), a dodatkowo została wydzielona pula (w su-

– została zaniedbana.

mie jakieś 100 milionów złotych) z dotacji statutowej.

Dotyczy to głównie obszaru nauk społecznych

Wielu „starszych” badaczy może być zbulwersowa-

i humanistycznych, w których odnotowano rekordowy

nych, że państwo zdecydowało się wyraźnie kierować

wzrost liczby studentów. O ile zbudowanie infrastruktu-

strumienie finansowania badań naukowych, wspierając

ry uczelnianej, nowoczesnych budynków i sal wykłado-

w pierwszej kolejności młodych badaczy. To jednak

wych jest możliwe w relatywnie krótkim okresie, o tyle

z pewnością zaprocentuje w nadchodzących latach –

rozwój kadry wymaga dłuższego czasu, którego przy

umiejętność pozyskiwania środków finansowych na ba-

tak gwałtownym wzroście popytu na wiedzę zasadniczo

dania staje się kluczowym czynnikiem sukcesu w nauce.

nie było. Stąd zarówno publiczne, jak i niepubliczne

Jednak ani niż demograficzny, ani specjalne strumie-

uczelnie skorzystały z mniej kosztownego rozwiązania

nie finansowania dla młodych naukowców nie byłyby

i kształcenia rosnącej liczby studentów dokonano przy

w stanie rozwinąć polskiej nauki bez zdrowych instytu-

pomocy istniejącej kadry akademickiej, zatrudnionej

cji. Jak wielką rolę odgrywa porządek instytucjonalny,

w publicznych uczelniach.

widać najlepiej w krajach, w których wpompowano

Setki godzin dydaktycznych przepracowanych rocz-
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W ich miejsce pojawiła się – niestosowana

miliony euro w ramach programów pomocowych – bez

nie przez każdego z pracowników na umasowionych

żadnych trwałych efektów. Dlatego wielkim sukcesem

kierunkach odbiły się negatywnie na ich zaangażowa-

polskich reform stało się powołanie do życia dwóch

niu badawczym, a co za tym idzie – na efektach pracy

rządowych agencji odpowiedzialnych za finansowanie

badawczej. Uczelnie i uczeni wykorzystali koniunkturę

badań: Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Cen-

na rynku edukacyjnym: lata zaległości w kształceniu

trum Badań i Rozwoju. Był to ważny krok w kierunku re-
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orientacji strategii polskich uczelni i ukierunkowaniu ich

w stronę „kwantyfikacji” osiągnięć naukowych. Polskie

na – zaniedbaną przez lata – misję badawczą uczelni.

uczelnie, do 2007 roku koncentrujące się na kształceniu,

Funkcjonowanie obu agend – choć nie bez wad,
ale kto ich nie ma! – jest milowym krokiem w kierunku

zaczęły to dostrzegać stosunkowo późno.
Świadomość istnienia indeksowanych baz czaso-

profesjonalizacji finansowania badań naukowych w try-

pism, współczynników wpływu czy indeksów cytowań

bie konkursowym, budowania czytelnych standardów

była w polskiej nauce niewielka, podobnie jak niewielki

ubiegania się o publiczne środki na badania, a przede

był odsetek osób publikujących w czasopismach o za-

wszystkim czytelnym drogowskazem dla uczelni i uczo-

sięgu globalnym. Nie było instytucjonalnych, czytelnych

nych.

sygnałów, aby publikować w czasopismach między-

Instytucje pełnią istotną rolę w świecie nauki.

narodowych, zwłaszcza że akurat w tych obszarach

Tworząc stałe podstawy systemu finansowania badań

czynnik językowy odgrywa ogromną rolę. Dlatego

naukowych, zmieniają nawyki uczonych i wpływają na

wszelkie próby bibliometrycznego wskazywania pozycji

politykę zatrudniających je uczelni.

poszczególnych dyscyplin w świecie nauki pokazują, że

Na świecie fundusze na badania uzyskuje się

tam, gdzie dyskurs naukowy był wyłącznie międzynaro-

z grantów w ramach konkursów na projekty badawcze,

dowy (chemia, biologia, weterynaria), rozpoznawalność

których stworzenie wymaga nie tylko pomysłu nauko-

dokonań polskiej nauki jest duża, a jej pozycja wysoka.

wego, ale również umiejętności menedżerskich oraz

Natomiast tam, gdzie przez lata dyskurs był zamknięty

elementarnej wiedzy z zakresu prawa i finansów. Umie-

i ograniczony głównie do polskiego obszaru językowe-

jętność pozyskiwania zewnętrznych środków na badania

go (nauki społeczne oraz humanistyczne), rozpoznawal-

jest obecnie jednym z kluczowych czynników sukcesu

ność jest znacznie słabsza, a pozycja niska.

Dopiero od początku ubiegłej dekady Polska rozpoczęła
budowę nowego porządku instytucjonalnego, który
będzie w stanie sprostać zupełnie nowym wyzwaniom
świata nauki.
w świecie nauki, a ubieganie się o środki zewnętrzne
niemal koniecznością. Budowanie świadomości, kształ-

czy filozofów też mogą zostać dostrzeżone. Ale wymaga

towanie tego nawyku, a przede wszystkim doskonalenie

to wyjścia poza wąskie grono odbiorców i publikowanie

umiejętności wymaga czasu, gdyż przez 15 lat eduka-

w językach znacznie szerzej znanych niż polski – co nie

cyjnego eldorado istniały łatwiejsze, lepsze i pewniejsze

jest ani łatwe, ani szybkie.

sposoby pozyskiwania środków finansowych.
Współczesne szkolnictwo wyższe stało się feno-

Dopiero od początku ubiegłej dekady Polska rozpoczęła budowę nowego porządku instytucjonalnego,

menem globalnym, co oznacza, że w coraz większym

który będzie w stanie sprostać zupełnie nowym wyzwa-

stopniu podlega zestandaryzowanym miernikom suk-

niom świata nauki, takim jak akredytacja uczelni, ocena

cesu, takim jak choćby współczynnik wpływu czy liczba

parametryczna czy redystrybucja środków finansowych

cytowań.

na badania w konkursach grantowych.

Rolą agencji rządowych finansujących badania jest

Budowanie tych instytucji, a także doskonalenie

nie tylko przyznawanie funduszy w oparciu o transpa-

sposobu ich funkcjonowania nie tylko wymaga czasu,

rentne reguły, ale również – poprzez te reguły – wpły-

ale również cierpliwości, zrozumienia, a przede wszyst-

wanie na strategie publikacyjne wyników badań.

kim życzliwego wsparcia środowiska naukowego,

Gdy polskie uczelnie przepełnione były studentami,
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Dokonania polskich historyków, literaturoznawców

którego zniecierpliwienie może wynikać z faktu, że jego

a polscy uczeni pracowali (dydaktycznie) na trzy etaty,

przedstawiciele często równolegle widzą, jak podobne

w świecie dokonywała się dynamiczna zmiana, ruch

instytucje – działające od lat – funkcjonują w krajach
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Europy Zachodniej. Niestety, bez środowiskowego

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej

zaufania do instytucji trudno zyskać przychylność po-

(na lata 2014–2020) jest dla polskich uczelni ogromną

datników oraz prywatnych inwestorów, a to znaczy, że

szansą na dołączenie do europejskich uczelni pierwszej

może być trudno o pozyskanie większych funduszy na

prędkości.

badania naukowe.

Dominik Antonowicz – socjolog, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania naukowe: szkolnictwo wyższe, społeczeństwo wiedzy.
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