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W  inicjatywach krytycznych wobec tego, co 
umownie nazywamy neoliberalizmem, ście-

rają się dwie koncepcje. Jedną wyraża tytuł niegdyś 
popularnej, choć zazwyczaj dość prostacko odczyty-
wanej książki Ernsta F. Schumachera „Małe jest pięk-
ne”. Drugą można spotkać w postaci przekonania, że 
piękne jest tylko duże – czy będzie to scentralizowa-
ne państwo, czy nadzieje pokładane we władzy o za-
sięgu kontynentalnym (Unia Europejska) lub wręcz 
światowym, czy globalny ruch oporu w wielu miej-
scach naraz zamiast postawy „moja chata z kraja”. 

W Polsce obecnie triumfuje raczej opcja pierwsza, 
szczególnie wśród liderów i strategów inicjatyw kry-
tycznych wobec status quo. Mało kto z nich wierzy 
w  państwo jako czynnik sprawczy zmian prospo-
łecznych, coraz mniej jest też osób przekonanych, 
że w takim kierunku może zmierzać polityka Wspól-
noty Europejskiej. Wśród rozmaitych buntowników 
kwitnie wiara w oddolność i spontaniczność, panuje 
niechęć do biurokracji i hierarchii, na topie są refe-
renda, partycypacje, mobilizacje społeczne i zdemo-
kratyzowanie wszystkiego, co się da. 

Jak to zwykle bywa z modami, znaleźć tam można 
sporo oczekiwań naiwnych lub bzdurnych. Wokół 
największego związku zawodowego kręcą się ludzie, 
którzy w imię walki z oligarchią polityczną propagują 
jednomandatowe okręgi wyborcze – czyli sprawdzony 
w kilku krajach sposób na ugruntowanie oligarchii. 
W tym i innych środowiskach zapanowała też wiara 
w referenda jako lek na całe zło. Niestety nie pojawia 
się tam refleksja, że dopóki media, pieniądze, wła-
sność oraz władza polityczna i kulturowa są skupione 
w rękach nielicznych, dopóty bezpośredni werdykt 
będzie zazwyczaj podobny do decyzji wyborców 
w kwestii przedstawicieli popieranych co 4 lata. Jesz-
cze inna zbawcza moc przypisywana jest tzw. budże-
tom partycypacyjnym i ruchom miejskim. Oto decyzje 
w sprawie usytuowania skweru lub wydatkowania 
kilkuset tysięcy złotych postrzegane są jako groźny 
rywal firm czy grup interesu, które podobne kwo-
ty przeznaczają na zawartość barku swoich szefów. 

Nie jest moim zamiarem negacja sensu takich 
postaw i działań. Dzisiejsza Polska to społeczna pu-
stynia, gdzie warto docenić niemal każdy odruch 
niezgody i aktywności publicznej. Jeśli nie z uwagi 
na ich cel, to przynajmniej z punktu widzenia kultu-
ry politycznej odmiennej niż obecna. Dzieci aktywi-
stów na rzecz JOW-ów mają o wiele większe szanse 
zostać aktywistami przeciwko JOW-owej i każdej in-
nej oligarchii niż dzieci rodziców spędzających czas 
wolny wyłącznie w  centrach handlowych i  przed 
telewizorem z bzdurnymi programami. Dopóki bę-
dziemy stadem biernych baranów, dopóty będą nas 
przeganiali w dowolny kąt pastwiska i strzygli z weł-
ny. Wszystko, co zamienia barany w obywateli, jest 
pozytywne. Dlatego też powyższa krytyka zafikso-
wania się na inicjatywach oddolnych dotyczy jedynie 
przesadnej wiary w tę czy inną metodę. 

Niniejszy numer „Nowego Obywatela” poświęcili-
śmy w dużej mierze refleksjom o tym, co i jak robić. 
Są w nim teksty o tym, że „małe jest piękne”, oraz 
wskazujące, iż „małe jest słabe”. Obszernie przed-
stawiamy nordycki model prospołeczny, bazujący 
na silnej roli państwa i instytucji publicznych. Poka-
zujemy też jednak, że w państwie słabym i liberal-
nym, czyli m.in. w Polsce, niekiedy lepiej sprawdzają 
się inicjatywy samorządowe, pozarządowe, chary-
tatywne, a nawet funkcjonujące w swoistej szarej 
strefie, jak alternatywne systemy ekonomiczne. Na 
przykładzie Szkocji i Quebecu wskazujemy, że de-
centralizacja może służyć wartościom egalitarnym. 
Natomiast analiza rządów brytyjskich liberałów 
świadczy, iż za hasłami „lokalizmu” skrywa się ko-
lejna ofensywa urynkowienia oraz wycofanie pań-
stwa z odpowiedzialności za godne życie obywateli. 
W  artykule o  studenckich protestach w  Kanadzie 
mowa jest o wartościach demokracji bezpośredniej 
i „płynnej”. Z kolei tekst o mediach społecznościo-
wych pokazuje słabości inicjatyw pozbawionych ja-
snej struktury i hierarchii decyzyjnej.

Małe czy duże? Oddolne czy wymuszone ustawą? 
Lokalne czy globalne? Prospołeczne. 

EDYTORIAL

Maszerować 
oddzielnie,  
uderzać razem
Remigiusz Okraska

Fo
t. 

K
at

ar
zy

na
 R

es
zk

a

1



 6 Droga do równości  
i dobrobytu
ROZMOWA Z PROF. WŁODZIMIERZEM ANIOŁEM

 18 Małe jest prospołeczne? Ruchy 
narodowe i polityka socjalna 
w Quebecu i Szkocji
DR TOMASZ MERING

Był to dokument unikalny jak na Wyspy 
Brytyjskie, gdyż nie tylko odwoływał się do za-
sady solidarności społecznej, ale stawiał za wzór 
ustrój społeczny państw nordyckich. Autorzy 
sugerowali, że Szkocja powinna pójść drogą 
modelu socjaldemokratycznego, odrzucając tym 
samym dziedzictwo brytyjskie, jako zbyt liberal-
ne i niesprawiedliwe społecznie. 

 24 Alternatywna deska ratunku
PRZEMYSŁAW WEWIÓR, JOANNA JURKIEWICZ

 34 Samorząd pracy chronionej
BARTOSZ OSZCZEPALSKI

 40 Z serca, ale z głową
MICHAŁ SOBCZYK, MAGDALENA WRZESIEŃ

Mądra filantropia nie tylko zaspokaja najbardziej 
podstawowe potrzeby osób w trudnej sytuacji, 
ale także uruchamia cały łańcuch pozytywnych 
i trwałych efektów, również w ich otoczeniu. 
Najbardziej oczywistą formą wsparcia dla 
cierpiących niedostatek jest pomoc material-
na. Niestety miewa ona szereg negatywnych 

„skutków ubocznych”. Można to wszystko zrobić 
inaczej.

 46 Katolickie, więc społeczne
IGNACY DUDKIEWICZ

Jest w tej kwestii bezlitosny: Jeśli mówimy o ro-
zumieniu pomocy społecznej i pomocy drugiemu 
człowiekowi, to w Kościele instytucjonalnym spo-
tykamy podejście bardzo tradycyjne, charytatyw-
ne. Ty masz, więc daj temu, który nie ma. A skoro 
ja mam i mnie stać, to ja jestem człowiekiem 
dobrej woli, a ty jesteś maluczki. To sytuacja za-
leżności, w której brakuje partnerstwa. W Emaus 
żyjemy razem i pracujemy razem. Jesteśmy part-
nerami, bo razem coś robimy.

SPIS TREŚCI

WyWiad

34

Polski model kapitalizmu generuje coraz większe bez-
robocie i brak dostatecznej ilości miejsc pracy. Niektóre 
samorządy, mając świadomość problemu, próbują wy-
pełnić tę lukę i wesprzeć najsłabszych mieszkańców.

Podstawowym zadaniem wszystkich tych przedsię-
wzięć jest przywrócenie lokalnym społecznościom 
wpływu na własne życie przez podporządkowanie 
ekonomii potrzebom mieszkańców. W sytuacji, gdy 
z krajowej gospodarki odpływają pieniądze, dzięki któ-
rym ludzie mogą wymieniać się dobrami i usługami, 
alternatywna ekonomia daje im nowe środki płatnicze. 

Skandynawskie państwo opiekuńcze opiera się na uni-
wersalnej regule: wszyscy korzystamy ze szczodrych 
świadczeń społecznych i usług publicznych, ale też 
wszyscy wnosimy do wspólnej kasy znaczące wkłady, 
by umożliwić ich finansowanie. Ludzie rozumieją, 
że na egalitaryzującej redystrybucji zyskują nie tylko 
grupy uboższe, lecz także ci zamożniejsi, a więc całe 
społeczeństwo. 
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 54 Niespecjalne traktowanie
RAFAŁ BAKALARCZYK

Choć szkoły specjalne są częścią polskiej rze-
czywistości oświatowej od blisko stu lat, wydają 
się prawie nieobecne w debacie edukacyjnej. 
Tymczasem w szkolnictwie specjalnym zacho-
dzą ciekawe procesy. Bynajmniej nie stanowi 
ono skansenu dawnych praktyk, lecz jest żywym 
i dynamicznym systemem instytucji, wrażli-
wym na zjawiska demograficzne, społeczne 
i edukacyjne.

 62 Od buntu do demokracji bezpośredniej. 
Refleksje po protestach studenckich 
w Quebecu
DR KATARZYNA GAJEWSKA

Oznacza to nie tylko sprzeciw wobec kapitali-
stycznych reguł i wartości, ale także praktyko-
wanie zasad demokracji bezpośredniej. Stoi za 
tym wizja systemu zdecentralizowanego, w któ-
rym decyzje podejmowane są przez obywateli 
w formie komitetów i zgromadzeń. Takie rozwią-
zanie stanowi odpowiedź na ograniczenia sys-
temu opartego na delegowaniu. Samorządność 
i samoorganizacja są głównymi zasadami ruchu. 

GOspOdarka spOłeczna

 70 Wszystkie ręce na pokład!
ROZMOWA Z KMDR. DR. HAB.  
TOMASZEM SZUBRYCHTEM

Państwa można podzielić na zorientowane 
na morze oraz te, które są zorientowane na 
ląd. Wśród naszych rodaków panuje przeko-
nanie, które dobrze oddaje cytat ze sztuki 

„Flisacy”: „Po co Polakowi morze, kiedy sieje 
i orze?”. Zapominaliśmy i nadal zapomina-
my o tym, co dawno zrozumieli Brytyjczycy, 
którzy twierdzą, że kto włada morzem, włada 
bogactwem.

 79 Oczy po mamie, bezrobocie po tacie?
MICHAŁ SOBCZYK

Badacze podkreślają, że niełatwo znaleźć 
rodzinę, w której choćby dwa kolejne pokole-
nia nigdy nie pracowały i były uzależnione od 

„socjalu”. W analizowanych gospodarstwach 
domowych w ogóle nie stwierdzono czegoś, 
co można by nazwać „kulturą bezrobocia” – 
ugruntowanych postaw, które uniemożliwiają 
zdobycie zatrudnienia, a jednocześnie wzmac-
niają uzależnienie od wsparcia socjalnego.

 84 Rozbój na autostradzie:  
partnerstwa publiczno-prywatne
DARWIN BONDGRAHAM

System chroni deweloperów przed ryzykiem 
związanym z finansowaniem płatnych dróg. 
Posiadają bowiem gwarancję finansowania 
bezpośrednio z kasy stanu przez kilka dekad. 
Pomimo że partnerstwa reklamuje się jako wy-
korzystywanie potencjału prywatnych rynków 
kapitałowych do inwestowania w infrastruktu-
rę publiczną, w rzeczywistości inwestorzy po 
prostu otrzymują ogromne państwowe dotacje.

 90 Kolej na państwo, państwo na kolej
ALEKSANDER BUCHOLSKI

W Polsce wywiera się na kolei presję „rentow-
ności”. O pomysłach „optymalizacji”, czyli 
likwidowania sieci drogowej, nikt nad Wisłą 
nie słyszał. Choćby po drodze poruszać się 
miały dwa-trzy samochody na dobę, to ze 
względu na funkcję społeczną, jaką owa droga 
spełnia, po prostu się jej nie likwiduje. Z koleją 
jest niestety inaczej.

 99 Odpowiedzialni w łańcuchach
NATALIA ĆWIK

Nierzadko zdarza się, że firmy chwalące się 
swoim etycznym zarządzaniem nie dbają o to, 
aby ich dostawcy z dalekich miejsc świata 
przestrzegali takich samych standardów – to 
dlatego co jakiś czas słyszymy o pracujących 
dzieciach, pożarach, wypadkach czy głodo-
wych płacach w fabrykach szyjących marko-
we ubrania czy produkujących telefony. 
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 106 Mały sens Wielkiego Społeczeństwa
ANDY GREGG

Big Society pozwoli mu na jednoczesne ocieple-
nie wizerunku Partii Konserwatywnej oraz na 
atak na sektor publiczny i ludzi biednych – atak 
bardziej radykalny niż ten, który przeprowadziła 
Margaret Thatcher. Taki rodzaj komunitaryzmu 
jest filozoficznym odpowiednikiem tańców lu-
dowych lub zabawy w harcerstwo. Jest to sposób 
na unikanie prawdziwych problemów zwią-
zanych z nierównością, dyskryminacją, klasą 
i wykluczeniem, które nadal są blizną na ciele 
naszego społeczeństwa. 

 115 Ekonomia polityczna spekulacji
KRZYSZTOF MROCZKOWSKI

Instrumenty pochodne mają olbrzymi wpływ 
na gwałtowne ruchy cen żywności i surowców, 
gdyż w przytłaczającej większości handel nimi 
jest wirtualny – w przypadku gry na zwyżkę cen 
żywność, towary i surowce nie są dostarczane 
do fizycznej sprzedaży, lecz przetrzymywane 
w portach i magazynach w nadziei na zwyżkę 
cen. To ma olbrzymie konsekwencje dla spo-
łeczeństw, kładąc ich przyszłość w ręku, jak to 
określił Alain Parguez, międzynarodowej gospo-
darki rentierów. 

 122 Dlaczego ruchy społeczne powinny 
zignorować media społecznościowe
JEWGIENIJ MOROZOW

Wiecie, co jest gorsze od zwyczajnych starych 
dobrych elit? Ledwo widzialna elita, która udaje, 
że nią nie jest i tym samym unika jakiejkolwiek od-
powiedzialności. Te elity nigdy nie wytworzyły 
wydajnego mechanizmu centralizacji, którego 
potrzebował Occupy Wall Street, by przemie-
nić miliony ludzi ciekawych jego postulatów 
w aktywnych członków ruchu. Porażkę można 
częściowo przypisać brakowi spójnych żądań, 
ale winić tu również powinno się dumną odmo-
wę zorganizowania tego ruchu, do czego często 
prowadzi ideologia decentralizacji. 
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z pOlski rOdeM

 130 Prorok narodowej rewolucji
DR JAROSŁAW TOMASIEWICZ

Dowodził, że internacjonalizm proletariacki 
nie wyklucza bynajmniej poczucia narodo-
wego – to proletariat staje się hegemonem, 
awangardą i rzecznikiem narodu. Rosja miała 
być tego przykładem. Brun-Bronowicz był 
tu prekursorski wobec współczesnej „teorii 
zależności”, rozpatrującej stosunki między-
narodowe w kategoriach konfliktu „rdzenia” 
i „peryferii”. System bolszewicki okazuje się 
być tylko metodą realizacji interesu narodo-
wego – rozciągnięciem suwerenności państwa 
na sferę gospodarczą.

 138 Z Polską zrośnięty. W stulecie 
„Kultury a natury”
DR HAB. RAFAŁ ŁĘTOCHA

To twórca oryginalny, znający doskonale 
światowy dorobek zachodnich badaczy i my-
ślicieli w różnych dziedzinach, którymi się 
zajmował, ale często wyprzedzający swoimi 
pomysłami trendy dominujące w jego cza-
sach w świecie zachodnim. Niejednokrotnie 
przejmowano u nas niektóre koncepcje 
z Zachodu – nie szczędząc „ochów i achów” – 
jako najaktualniejsze, najmodniejsze, ge-
nialne, nie wiedząc, że identyczne pomysły 
Pawlikowski wysuwał kilkadziesiąt lat wcze-
śniej, gdy na Zachodzie dominował zupełnie 
inny sposób myślenia. 

 146 Dwa młoty na liberalne  
czarownice
KRZYSZTOF MROCZKOWSKI

W czasie kryzysu popyt ten maleje: przedsię-
biorstwa nie inwestują (nie składają zamówień 
u podwykonawców) w obawie przed zbyt niską 
siłą nabywczą konsumentów. A ta spada w okre-
sie dekoniunktury, bo pracownicy otrzymują 
niższe płace lub są zwalniani. Nie są w stanie 
kupować większej ilości dóbr i usług, starając się 
oszczędzać. To jeszcze bardziej zwalnia proces 
obiegu pieniądza – koło recesji jest zamknięte. 
Z tego zaklętego kręgu można wyjść niemal wy-
łącznie dzięki państwowej interwencji: zwięk-
szeniu wydatków rządowych.

recenzJa
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 –„Model nordycki” często sprowadzany jest do tam-
tejszej wersji państwa opiekuńczego. Tymczasem 
w  książce „Szlak Norden. Modernizacja po skan-
dynawsku” pokazuje Pan, że ma on szerszy zasięg 
i obejmuje także inne wymiary polityki publicznej, 
a ponadto np. stosunki pracy. Jakie wspólne cechy 
wysoko rozwiniętych państw północnej Europy 
określają zatem model nordycki?

 – Włodzimierz Anioł: Użył Pan terminu „model”, któ-
ry jest zresztą często stosowany w tym i podobnych 
kontekstach, ale ja za tym pojęciem, mówiąc szcze-
rze, nie przepadam. Po pierwsze dlatego, że zakłada 
ono pewną statyczność, niezmienność określonych 
rozwiązań. Po drugie dlatego, że sugeruje ono, iż 
kraje te mogą stać się całościowym wzorem, swo-
istym prototypem możliwym do wiernego odtwo-
rzenia gdzie indziej, w całkiem innych warunkach 
lokalnych.

Wolę mówić o  drodze, ścieżce rozwoju, szlaku  – 
stąd też tytuł mojej książki. Droga, jak to droga, za-
zwyczaj zmienia się – jest czasem równa, czasem 
wyboista, prowadzi niekiedy pod górkę, czasem 
w dół. Bywa, że wije się, krzyżuje z innymi traktami 
albo biegnie jakiś czas równolegle do nich; tak czy 
inaczej zachowuje pewną swoistość. Ma swój histo-
ryczny początek, ale i otwartą przyszłość.

Kiedyś, zgodnie z modnymi po ii wojnie światowej 
teoriami modernizacji, wierzono na ogół, że rozwój 
społeczeństw i państw ma charakter jednoliniowy 
i konwergentny, tzn. wszyscy poruszają się mniej 
więcej w  tym samym kierunku, choć w  różnym 
tempie, ale dystans między nimi powoli się zmniej-
sza. Czyli odmienności ustępują stopniowo miejsca 

podobieństwom. Dziś zdecydowanie przeważa po-
gląd, że rozwój jest raczej wieloliniowy i dywergent-
ny, a więc panuje tu bardzo duża – zdaniem wielu 
nawet narastająca – różnorodność.

Co się tyczy „modelu nordyckiego”, czyli specy-
ficznego dla pięciu państw nordyckich – Danii, Fin-
landii, Islandii, Norwegii i  Szwecji  – to od lat 60. 
ubiegłego stulecia, to znaczy od czasu, kiedy wyra-
żenie to pojawiło się w rozważaniach akademickich, 
różni autorzy w  rozmaity sposób określali dotąd 
jego specyfikę, eksponując te czy inne atrybuty nor-
dyckiej filozofii czy strategii rozwoju. Nie chodzi tu 
tylko o wąsko rozumiane państwo opiekuńcze, ale 
także o inne aspekty, bo mówi się i pisze również np. 
o nordyckim modelu demokracji, społeczeństwa, za-
rządzania korporacjami albo o skandynawskim mo-
delu dyplomacji pokojowej czy zagranicznej pomocy 
humanitarnej itp.

Nie wchodząc w detale i multum rozmaitych in-
terpretacji, pozwolę sobie ująć najbardziej dziś cha-
rakterystyczne cechy nordyckiego paradygmatu 
rozwojowego w lapidarnej formule „7 × e-rOzWóJ”:
1. Egalitarne społeczeństwo.
2. Empowering lub enabling welfare state. To takie 

państwo opiekuńcze – zwane też państwem do-
brobytu czy socjalnym – które wspomaga, otwiera, 
usamodzielnia, uwalnia ukryty potencjał, uła-
twia realizację ludzkich aspiracji, wyposaża ludzi 
w nowe umiejętności i możliwości, mówiąc po-
tocznie – daje im „power”.

3. Edukacja.
4. Efektywna praca.
5. E-gospodarka.

Droga do równości 
i dobrobytu

z prof. Włodzimierzem Aniołem 
rozmawia Michał Sobczyk
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6. Ekologia i energia odnawialna.
7. Etyczna polityka zagraniczna, inaczej: empatycz-

ne zaangażowanie i aktywność międzynarodowa.

Ów zestaw cech i  właściwości to według mnie 
bardziej busola niż kanoniczny model. W większym 
stopniu wartości i zasady niż dalekosiężny, wyide-
alizowany cel. Raczej sposób podejścia i metoda, mo-
dus operandi i zespół dyrektyw aniżeli jakiś genialny 
schemat czy plan, jakaś nienaruszalna konstrukcja.

W tym też sensie określam w książce tę formułę 
rozwojową mianem Konsensusu Nordyckiego, bo 
chodzi tu przede wszystkim o pewien wspólny mia-
nownik, o generalne priorytety, o wspólną ogólniej-
szą orientację, o kierunkowe wytyczne do działania 
i rekomendacje. 

 – Polityka społeczna krajów takich jak Szwecja czy 
Norwegia kojarzy się wielu Polakom głównie z wy-
sokimi zasiłkami.

 – Sieć zabezpieczenia społecznego to tylko jeden 
z wymiarów nordyckiej polityki społecznej; bardzo 
ważny, ale daleko nie jedyny. Sieć ta odgrywa rolę 
ochronną, niekiedy wręcz ratunkową, gdy – mówiąc 
metaforycznie – dochodzi do upadku z dużej wyso-
kości. Pełni funkcję podobną do tej, jaką spełnia siat-
ka w cyrku, która ratuje zdrowie lub życie artystom 
dokonującym skomplikowanych ewolucji pod kopułą 
namiotu. Z tym aspektem kojarzymy najczęściej za-
siłki socjalne.

Ale szerzej rozumiana sensowna polityka spo-
łeczna może być także – i tak właśnie jest w krajach 
skandynawskich – trampoliną. Pomaga odbić się od 

ziemi, nabrać wysokości, rozwinąć skrzydła. Używa-
jąc fachowych, anglojęzycznych terminów – oprócz 
protective welfare jest jeszcze productive welfare, czyli 
produktywistyczna i aktywizująca misja świadczeń 
i usług społecznych. One mają nie tylko amortyzować 
możliwe wstrząsy i upadki, nie tylko neutralizować 
negatywne skutki rozmaitych tzw. ryzyk socjalnych 
(jak choroba, wypadek przy pracy czy utrata środków 
utrzymania), ale i skutecznie je ograniczać, najlepiej 
wręcz zapobiegać ich występowaniu.

Z orientacji prewencyjnej wypływa cała, tak popu-
larna w Skandynawii, filozofia „inwestycji społecz-
nych”. Czyli zapobiegliwe antycypowanie przyszłych 
problemów i zagrożeń (jak np. zapaści demograficz-
nej lub postindustrialnych zawirowań na rynku pra-
cy) każe dziś kierować poważne środki finansowe 
na żłobki i  przedszkola, na wspomaganie obojga 
rodziców w łączeniu ról zawodowych i domowych, 
na rozwój edukacji i kształcenie ustawiczne (lifelong 
learning), na profilaktykę zdrowotną itp.

Summa summarum, zwłaszcza w dłuższej perspek-
tywie, taka strategia sprawdza się i bardzo opłaca, 
gdyż pozwala uniknąć dużo kosztowniejszych inter-
wencji publicznych w przyszłości. Pomaga także, na 
przykład, rozbrajać odpowiednio wcześniej tykającą 
dziś – we wszystkich krajach europejskich – zegaro-
wą bombę geriatryczną albo stosownie przygotować 
się do wyzwań związanych z nieuniknioną restruk-
turyzacją gospodarki, bezrobociem strukturalnym 
czy wciąż narastającą mobilnością na rynku pracy.

Kraje nordyckie są programowo „państwami 
inwestycji społecznych” (social investment sta-
tes), zabiegającymi o  rozwój kapitału ludzkiego 
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i  społecznego. O  bardzo konkretnych instrumen-
tach takiej orientacji – w polityce rodzinnej, zatrud-
nienia, oświatowej czy innowacyjnej – piszę szerzej 
w swej książce. Tu podkreślę tylko generalną zasadę 
przyświecającą tym działaniom: „Już dziś warto sa-
dzić lasy, a nie tylko krótkowzrocznie je wycinać”.

 – Wróćmy do wspomnianych na początku stosunków 
pracy. Proszę opowiedzieć, jakie rozwiązania na 
rzecz walki z bezrobociem, stabilności zatrudnie-
nia, podnoszenia kwalifikacji pracowników etc. są 
stosowane w interesującej nas części Europy. W na-
szym kraju słychać czasem głosy, że powinniśmy 
wzorować się na specyficznym dla Danii modelu 

„elastycznego bezpieczeństwa”.
 – Duńska koncepcja „elaspieczeństwa”, jak krócej 
proponuję ją określać w  nawiązaniu do oryginal-
nego neologizmu angielskiego (flexicurity), to rze-

czywiście bardzo głośna idea, bodaj najbardziej 
innowacyjna w ostatnim dwudziestoleciu w ramach 
ewoluującej skandynawskiej polityki zatrudnienia. 
Stara się ona godzić narastającą niestabilność i płyn-
ność rynków pracy z bezpieczeństwem socjalnym 
i wsparciem dla bezrobotnych.

Duńczycy mówią w  tym kontekście o  „złotym 
trójkącie”. Na jego trzy boki składają się: po pierw-
sze – elastyczne regulacje dotyczące zatrudniania 
i zwalniania pracowników, po drugie – hojny system 
zabezpieczenia społecznego, pozwalający tracącym 
pracę nie tracić poczucia bezpieczeństwa, po trzecie 
wreszcie – tzw. aktywna polityka rynku pracy, któ-
rej prekursorem jeszcze w latach 50. była Szwecja. 
W tym ostatnim przypadku chodzi przede wszyst-
kim o pomoc w podnoszeniu kwalifikacji dzięki roz-
maitym szkoleniom, stażom zawodowym itp., ale 
także o wsparcie w poszukiwaniu nowego zatrud-
nienia oraz o zachęcanie do podjęcia lub kontynu-
owania pracy (jak w przypadku osób starszych czy 
młodych matek).

W 2011 r. w Danii aż jedna trzecia całej populacji 
w przedziale wiekowym 24–64 lata w ciągu ostatnie-
go roku brała udział w jakichś formach kształcenia, co 
było najwyższym wskaźnikiem w całej Unii Europej-
skiej przy średniej na poziomie niecałych 10%.

W Polsce przy różnych okazjach mówi się o flexi-
curity, m.in. w związku z aktywnym promowaniem 
tej idei od jakiegoś czasu przez Unię. W  praktyce 
oznacza to jednak najczęściej tylko uelastycznianie 
rynku pracy oraz póki co zaniedbywanie i lekcewa-
żenie dwóch pozostałych boków wspomnianego 
trójkąta. Asymetria ta przynosi naturalnie profity 
przede wszystkim pracodawcom, osłabia zaś pozy-
cję i bezpieczeństwo pracowników, ogranicza rów-
nież ich „zatrudnialność” (employability). Otwiera 
też pole dla nadmiernej ekspansji tzw. umów śmie-
ciowych oraz szybkiego przyrostu liczby tzw. złych 
stanowisk pracy (bad jobs). To dlatego niektórzy 
w Europie ostrzegają, iż flexicurity – przy kulawym 
zastosowaniu – może zamieniać się we „fleksploata-
cję” (flexploitation).

Podkreślę jednak, że istota „elaspieczeństwa” 
sprowadza się nie do unikania bezrobocia w ogóle, 
lecz do przeciwdziałania bezrobociu długotermino-
wemu. Inaczej mówiąc – chodzi o długookresowe 
bezpieczeństwo zatrudnienia, a nie o bezpieczeń-
stwo konkretnego, zajmowanego aktualnie miejsca 
pracy. Postępująca restrukturyzacja gospodarki, 
w tym szczególnie dynamiczny rozwój sektora usług, 
wymaga dziś ciągłych zmian i dostosowań, co musi 
dotykać także siłę roboczą. Rzecz w tym, by w pro-
cesie tych przekształceń pomagać przede wszystkim 
ludziom, a nie upadającym, niekonkurencyjnym fa-
brykom. Zgodnie zresztą ze starą żeglarską zasadą, b

 R
ob

er
t C

ou
se

-B
ak

er
, fl

ic
kr

.c
om

/p
ho

to
s/

29
23

36
40

@
N

07
/2

82
91

73
15

9/

8

NOWY BYWATEL · NR 9 (60) · LATO 2013



która mówi, że kiedy tonie statek, to marynarze ra-
tują najpierw pasażerów, a nie okręt.

 – Jakie są inne charakterystyczne cechy nordyckich 
stosunków przemysłowych, np. w zakresie dialogu 
społecznego, partycypacji pracowników w  zarzą-
dzaniu przedsiębiorstwami itd.?

 – Skandynawski korporatyzm zakłada bardzo bliską 
współpracę zorganizowanych grup interesu (zwłasz-
cza pracodawców i pracowników) zarówno między 
sobą, jak i między nimi a instytucjami państwowy-
mi. To jeden z podstawowych filarów ustrojowych 
nordyckiego państwa opiekuńczego. Rokowania 
i porozumienia zbiorowe, które określają stosunki 
przemysłowe, szczegółowe warunki pracy itp., mają 
długoletnią tradycję. Pierwszy w  Skandynawii 
kompleksowy tzw. układ ogólny duńska centrala 
związków zawodowych wynegocjowała z organiza-
cją pracodawców jeszcze w XiX w., bo w 1899 r. Dziś 
porozumienia zbiorowe obejmują w pięciu krajach 
nordyckich zdecydowaną większość pracowników – 
najwięcej w  Islandii (99%), stosunkowo najmniej 
w  Norwegii (74%). Poziom uzwiązkowienia siły 
roboczej wprawdzie w  ostatnim okresie nieco się 
zmniejszył, ale wciąż pozostaje – na tle innych krajów 
w Europie i na świecie – relatywnie bardzo wysoki 
(Islandia – 85%, Szwecja – 71%, Finlandia – 69%, Da-
nia – 68%, Norwegia – 52%, według danych z 2009 r.).

Dialogu społecznego nie wyczerpuje jednak tyl-
ko uzgadnianie regulacji pracowniczych. Partne-
rzy społeczni są także aktywni w fazie wdrażania 
wypracowanych decyzji, np. w ramach szwedzkiej 
Krajowej Rady Pracy ich przedstawiciele angażu-
ją się w proces zarządzania biurami zatrudnienia. 
Związki zawodowe administrują afiliowanymi przy 
nich funduszami ubezpieczeniowymi i  zasiłkami 
dla bezrobotnych (system nazywany gandawskim). 
Nie tylko związkowcy i przedsiębiorcy, ale i inne or-
ganizacje pozarządowe i segmenty społeczeństwa 
obywatelskiego są włączane w proces kształtowania 
i wcielania w życie różnorodnych polityk publicz-
nych. Ich reprezentanci biorą aktywny udział w pra-
cach różnych ciał doradczych, komisji eksperckich 
i badawczych – także tych powoływanych przez rząd 
i parlament – których zadaniem jest np. konsulto-
wanie projektów ustawodawczych (praktyka zwana 
remiss) lub monitorowanie implementacji podjętych 
decyzji.

W ostatnich dwóch dekadach sporo mówi się o kry-
zysie korporatyzmu nie tylko w krajach skandynaw-
skich. Tradycyjne instytucje i mechanizmy dialogu 
nie zawsze zadowalająco radzą sobie z nowymi zja-
wiskami, jakie niosą choćby umiędzynarodowienie 
rynków i stosunków pracy, migracje zarobkowe, tzw. 
dumping płacowy i socjalny, outsourcing, rosnąca 

konkurencja w  zakresie usług transgranicznych 
itp. Z jednej strony powstaje potrzeba ustanowienia 
międzynarodowych czy wręcz ponadnarodowych 
regulacji w tych dziedzinach (np. na poziomie Unii 
Europejskiej), z  drugiej zaś  – poszczególne firmy 
i  sektory gospodarki wymagają bardziej zindywi-
dualizowanych reakcji i dostosowań do presji wy-
wieranych przez otoczenie zewnętrzne. Stąd też 
obserwowany także w Norden trend decentraliza-
cyjny w zbiorowych negocjacjach i porozumieniach 
pracowniczych. Generalnie osłabły krajowe struktu-
ry dialogu, wyraźnie wzrosło natomiast znaczenie 
rokowań branżowych i na poziomie firm w takich 
kwestiach jak wysokość płac, restrukturyzacja za-
kładów pracy czy programy szkoleniowe. Rozstrzy-
gnięcia zapadające na niższym szczeblu pozwalają 
w większym stopniu uwzględniać lokalną specyfikę.

 – Państwo opiekuńcze nie jest możliwe bez relatywnie 
dużych obciążeń podatkowych. Zgodnie z tym, co 
słyszymy w radiu i telewizji lub czytamy w gazetach 

Włodzimierz Anioł (ur. 1955) – politolog specjalizujący 
się w polityce społecznej. Profesor zwyczajny, wykładowca 
w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu War-
szawskiego. Zajmuje się międzynarodowymi aspektami 
polityki społecznej, w tym m.in. społecznym wymiarem 
globalizacji i integracji europejskiej, socjalną działalnością 
Unii Europejskiej, migracjami międzynarodowymi, skan-
dynawskimi państwami dobrobytu. Długoletni ekspert 
i doradca w Kancelarii Prezydenta RP i Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych, reprezentował Polskę w misjach i na 
wielu konferencjach Rady Europy, Organizacji Bezpie-
czeństwa i Współpracy w Europie, Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. Prezes powstałej w 2011 r. Fundacji 
Naukowej Norden Centrum, popularyzującej osiągnięcia 
krajów nordyckich w zakresie polityk publicznych. Autor 
kilkunastu książek i ok. 200 innych publikacji, m.in. takich 
jak: „Narody Zjednoczone wobec problemów społecz-
nych” (1988), „Paradoksy globalizacji” (2002), „Europejska 
polityka społeczna. Implikacje dla Polski” (2003) czy 
„Szlak Norden. Modernizacja po skandynawsku” (2013).

Anioł

9



głównego nurtu, powinno to skutkować mało dyna-
miczną gospodarką, wysokim bezrobociem itd.

 – Skandynawskie państwo opiekuńcze opiera się na 
uniwersalnej regule: wszyscy korzystamy ze szczo-
drych świadczeń społecznych i usług publicznych, 
ale też wszyscy wnosimy do wspólnej kasy znaczące 
wkłady, by umożliwić ich finansowanie. Przy czym 
bogatsi płacą więcej, biedniejsi mniej; idea podatku 
liniowego nie znajduje tam poparcia ani opinii pu-
blicznej, ani klasy politycznej. Ludzie rozumieją, że 
na egalitaryzującej redystrybucji zyskują nie tylko 
grupy uboższe, lecz także ci zamożniejsi, a więc całe 
społeczeństwo. Przekonująco pokazali to np. Richard 
Wilkinson i Kate Pickett w swej książce „Duch rów-
ności” (wyd. pol. 2011), która stała się głośna, bo to, 
o czym pisali autorzy, dla wielu czytelników wycho-
wanych w epoce neoliberalnej hegemonii było nie-
spodziewanym odkryciem.

Teza, że wyższe podatki bezwzględnie muszą ha-
mować wzrost gospodarczy i zwiększać bezrobocie, 
to oczywiście mitologia wolnorynkowego funda-
mentalizmu. Nie ma takiej prostej zależności. O wie-
le ważniejsze od wysokości podatków jest to, na co 
wydawane są publiczne pieniądze, czy nie są gdzieś 
po drodze marnotrawione, na ile system budżetowy 
jest szczelny i nie uprzywilejowuje – często w drodze 
nieprzejrzystych przetargów – silniejszych politycz-
nie grup itd. Żeby nie być gołosłownym, przytoczę 
tylko jedno porównanie. Według danych Oecd w la-
tach 2002–2011 dynamika wzrostu pkb była średnio 
o niemal 1 punkt procentowy wyższa w Szwecji niż 
w USA, gdzie podatki są znacznie niższe.

Inna sprawa, że stereotyp astronomicznych po-
datków i ich niewyobrażalnej gdzie indziej progresji, 
łączony ze współczesnymi krajami nordyckimi, też 
rozmija się z rzeczywistością. Owszem, podstawa po-
datkowa jest tam szeroka, relatywnie wysoki jest Vat, 
podatki od konsumpcji, dziedziczenia czy wzbogace-
nia, ale opodatkowanie dochodów przedsiębiorstw 
jest tam tradycyjnie umiarkowane i w dodatku ostat-
nio spada. Na przykład w  Szwecji zapowiedziano 
zmniejszenie w tym roku cit z 26,3 do 22%.

Znacząco wyższe niż w innych krajach są nato-
miast podatki od dochodów osób fizycznych, więk-
sza też jest ich progresywność, choć ona również 
jest ostatnio ograniczana. Pozostając przy przykła-
dzie szwedzkim, maksymalna stawka pit wynosi 
tam obecnie 57%, podczas gdy w 1983 r. sięgała na-
wet 84%.

Jeśli spojrzeć porównawczo na tzw. klin podat-
kowy w krajach europejskich, to okaże się, że jego 
skala wcale nie jest najwyższa w  państwach nor-
dyckich. Z raportu Oecd z 2011 r. wynika, że podatki 
i składki ubezpieczeniowe stanowią w Szwecji około 
43% średnich zarobków, a w Danii i Norwegii – 38% 

(czyli niewiele więcej niż w Polsce, gdzie wynoszą 
nieco ponad 34%). Natomiast wskaźnik ten jest 
zdecydowanie wyższy w takich krajach jak Belgia 
(56%), Niemcy (50%), Francja (49%) czy Włochy 
(48%). Z drugiej strony warto pamiętać o relatywnie 
wysokim udziale wydatków na politykę społeczną 
w pkb – w przypadku Szwecji i Danii na poziomie 
28–31% (wyższy wskaźnik odnotowała tylko Fran-
cja – 32%), przy średniej dla wszystkich krajów Oecd 
w wysokości 22%. Dla porównania Polska osiągnęła 
tu tylko 20%. Wszystkie te szacunki dotyczą 2012 r.

Znamienne jednak, że trzy czwarte ankietowa-
nych niedawno Norwegów zadeklarowało, że byli-
by gotowi poprzeć nawet podwyżkę podatków, jeśli 
miałoby się to przyczynić do utrzymania państwa 
opiekuńczego. Jest to zatem kwestia zaufania do 
władzy publicznej i przekonania, iż warto godzić się 
na spore obciążenia podatkowe w zamian za wysoki 
standard świadczeń i usług społecznych. Mówiąc 
nieco żargonowo, nie żal wkładać dużo do systemu, 
jeśli jest niemal pewne, że kiedyś się z niego sporo 
wyciągnie.

 – Rzadkim przypadkiem, kiedy nasi politycy wprost 
mówili, że „powinniśmy naśladować Skandyna-
wię”, była polityczna akcja na rzecz podwyższe-
nia wieku emerytalnego. Powstaje jednak pytanie 
o to, do jakiego stopnia sytuacja polskich seniorów 
jest porównywalna z położeniem ich rówieśników 
z Północy. Jakie rozwiązania, np. w zakresie wspie-
rania zatrudnienia osób 50+, towarzyszą w krajach 
nordyckich wysokiemu wiekowi przechodzenia na 
emeryturę?

 – Wiek emerytalny był rzeczywiście w ostatnich la-
tach w krajach skandynawskich, podobnie jak prawie 
wszędzie w Europie, podnoszony. Wobec wydłuża-
nia się przeciętnej długości życia jest to, także we-
dług mnie, nieuniknione i zrozumiałe. Ale tendencja 
ta ma w Norden swoją specyfikę, wbudowana jest 
bowiem w szerszy system innych działań i rozwią-
zań. Wypracowuje je i wprowadza w życie władza 
publiczna w porozumieniu ze związkami zawodowy-
mi, pracodawcami, samorządami, organizacjami po-
zarządowymi, środowiskami naukowymi i mediami.

Na przykład w Szwecji wiek emerytalny jest obec-
nie elastyczny, rozciągnięty między 61. a  67. rok 
życia. Wcześniejsze przejście na emeryturę powo-
duje, iż świadczenie jest proporcjonalnie niższe, o ok. 
9% z każdym rokiem. Corocznie każdy pracownik 
otrzymuje informację o tych szacunkach (tzw. po-
marańczową kopertę). Nie dotyczy to jednak tzw. 
emerytury gwarantowanej (obywatelskiej), do któ-
rej uprawnienia uzyskuje się dopiero po ukończeniu 
65 lat. Skłania to do przedłużania aktywności zawo-
dowej. Faktyczny przeciętny wiek przechodzenia na 
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emeryturę wynosi w Szwecji 64 lata, wyższy w Euro-
pie jest tylko w Islandii (66 lat), a na świecie – w Japo-
nii. Według opracowania Eurostatu z 2012 r. dwa lata 
wcześniej Szwecja miała najwyższe w UE wskaźniki 
zatrudnienia osób w przedziale wiekowym 55–59 lat 
(81%) oraz 60–64 lata (61%). Dla porównania w Polsce 
stopy te wynosiły odpowiednio 46 oraz 19%.

Starszych Szwedów do pozostawania na rynku pra-
cy skłania wiele dodatkowych okoliczności. Wśród 
nich wymienić można: wspieranie przez państwo 
możliwości przekwalifikowania (publiczny, w tym 
organizowany przez samorządy, system edukacji dla 
dorosłych), wzmacnianie profilaktyki i opieki zdro-
wotnej, redukowanie utrudnień przy ponownym 
zatrudnianiu emerytów czy uelastycznianie czasu 
pracy seniorów. Do tego dochodzą dotacje i ulgi po-
datkowe dla przedsiębiorstw zatrudniających takie 
osoby. Po osiągnięciu przez pracownika 72. roku 
życia pracodawca nie musi odprowadzać za niego 
składki emerytalnej. Ze zwolnień podatkowych ko-
rzystają także indywidualne osoby, które nadal pra-
cują mimo nabycia prawa do emerytury.

W zakładach pracy przywiązuje się dużą wagę do 
tzw. zarządzania wiekiem (age management). Chodzi 
m.in. o stwarzanie odpowiednich warunków pracy, 
np. w koncernie Volvo powstały osobne stanowiska 
dla seniorów, z nieco zwolnionym tempem przesu-
wu taśmy montażowej. W Danii utworzono specjal-
ny fundusz prewencyjny, z którego finansowane są 
posunięcia ograniczające wcześniejsze odchodze-
nie z pracy z powodu fizycznego i psychicznego wy-
czerpania. O pieniądze mogą ubiegać się podmioty 
prywatne i publiczne, które chcą wprowadzić takie 
ułatwienia i zabezpieczenia w pracy dla starszych 
osób, jak np. odpowiednie krzesła czy klawiatury. 
Gwarantowane są doroczne bezpłatne badania stanu 
zdrowia. Podejmowane są działania zapobiegające 
monotonii i stresowi, zniechęcającym do kontynu-
owania zajęć zawodowych. Niektóre firmy zapew-
niają godzinę gimnastyki w  tygodniu w  ramach 
płatnych godzin pracy itp. Szwedzka Konfederacja 
Pracodawców realizuje specjalny program pt. „Rynek 
pracy dla ludzi w każdym wieku”. Także związki za-
wodowe są na ogół przekonane, iż dalszą pomyślność 
kraju może zapewnić tylko praca dłużej wykonywa-
na, ale też lepiej zorganizowana i dostosowana do 
starzejącej się siły roboczej.

W Norwegii od 2011 r. elastyczny wiek przechodze-
nia na emeryturę mieści się między 62. a 75. rokiem 
życia – im później się to zrobi, tym wyższe jest świad-
czenie. Duńskie rozwiązania przewidują indekso-
wanie wieku emerytalnego, w miarę jak wydłuża 
się przeciętna długość życia obywateli. Zbliżone 
regulacje dotyczące automatycznego ograniczania 
wysokości wypłacanych świadczeń, w  zależności 

Szwedzi, Norwegowie czy Duńczycy 
uznali, że nie stać ich na niezajmowanie 
się polityką rodzinną, edukacją 
czy polityką rynku pracy.
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od przewidywanej długości życia, wprowadzono 
w Finlandii. Likwidowane są wczesne i pomostowe 
emerytury. W efekcie w ciągu ostatnich sześciu lat 
zatrudnienie Finów w grupie wiekowej 55–64 lata 
wzrosło z 35 do 50%.

 – Jak wygląda organizacja systemów zabezpieczenia 
emerytalnego w krajach Norden?

 – Warto zwrócić uwagę, iż w krajach skandynawskich 
nie występują takie jak w  Polsce przywileje eme-
rytalne dla wybranych kategorii zawodowych. Na 
przykład szwedzcy żołnierze i policjanci wstępujący 
do służby w wieku 20 lat, aby otrzymać emeryturę, 
muszą przepracować minimum 41 lat, a nie 15, jak 
przewiduje dotychczasowy system dla pracowników 
naszych służb mundurowych.

Co do finansowej konstrukcji systemu szwedz-
kiego, to jego reforma z 1999 r. – uznawana często 
za wzorcową nie tylko w Skandynawii – choć miała 
sporo zbieżności z wprowadzoną w tym samym roku 
reformą w Polsce, charakteryzowała się jednak pew-
nymi swoistościami. Na pierwszy rzut oka mogły-
by one wydawać się mało istotne, acz w kontekście 
blamażu naszego mechanizmu Ofe, o czym ostatnio 
coraz głośniej, warto o nich wspomnieć. Niezależ-
nie bowiem od podobnego głównego założenia obu 
reform, jakim było przejście od „zdefiniowanego 
świadczenia” do „zdefiniowanej składki”, widać tu-
taj szereg różnic.

Po pierwsze w okresie przechodzenia do systemu 
repartycyjno-kapitałowego szwedzki rząd uruchomił 
znaczne środki specjalne z Funduszu Rezerw, utwo-
rzonego jeszcze w latach 60. Po drugie ze składki 
emerytalnej w  wysokości 18,5% wynagrodzenia 
brutto od samego początku tylko 2,5% trafia do fila-
ru kapitałowego (Premiepension), pozostałe zaś 16% 
pozostaje w filarze repartycyjnym. Pierwsza część 
zasila maksymalnie pięć funduszy emerytalnych, 
które każdy ubezpieczony wybiera spośród ok. 800 
obecnie działających (przy możliwej w każdej chwili 
zmianie nie ponosi się żadnych kosztów). Informuje 
i doradza w tej sprawie, a także kontroluje politykę 
inwestycyjną, nadzoruje i administruje funduszami 
specjalny Urząd Emerytalno-Rentowy (Pensionsmyn-
digheten), który połączył zadania zlikwidowanego 
w  2010 r. Urzędu Emerytur Kapitałowych i  część 
kompetencji szwedzkiego odpowiednika zus-u. Po 
trzecie warto podkreślić, iż w kompleksowym sys-
temie bezpieczeństwa dochodowego szwedzkich 
seniorów występują także emerytura gwarantowa-
na (Garantipension) oraz obowiązkowy filar zawodo-
wego ubezpieczenia emerytalnego. Pierwsza z nich 
w Polsce praktycznie nie istnieje, zaś do przypomina-
jących ten ostatni dobrowolnych programów należy 
u nas zaledwie ok. 2% pracowników.

 – Bodaj najczęstszym argumentem przeciwko nawią-
zywaniu przez Polskę do wzorców nordyckich jest to, 
że nas na to nie stać – wedle takich opinii egalitarne 
polityki mają być możliwe do realizacji dopiero po 
osiągnięciu wysokiego poziomu rozwoju ekono-
micznego.

 – Podobna argumentacja to w moim przekonaniu jesz-
cze jeden klasyczny, neoliberalny zabobon. Że niby 
dopiero jak się wzbogacimy, to będzie można pomy-
śleć o polityce społecznej, albo że materialny awans 
najzamożniejszych grup w naturalny sposób przeło-
ży się na poprawę sytuacji bytowej najbiedniejszych, 
zgodnie z tzw. teorią skapywania (trickle down con-
cept), której to teorii praktyka jednak nie potwierdza 
etc. Otóż w tym zakresie nie ma żadnego automaty-
zmu. Wzrost gospodarczy sam z siebie nie wyrów-
nuje warunków życia w społeczeństwie, nie usuwa 
starych i nowych dysproporcji, dyskryminacji czy 
różnic w statusie. Mówiąc metaforycznie, przypływ 
fali wcale nie podnosi równomiernie wszystkich ło-
dzi na morzu, jak próbują obrazowo przekonywać 
niektórzy ekonomiści. On może też podtapiać i zata-
piać mniejsze czy gorzej wyposażone łódki.

Jest taki pogląd, że kraje nordyckie zaczęły w latach 
30. XX w. budować na dobre swoje systemy opiekuń-
cze już po osiągnięciu stosownego poziomu zasob-
ności, a więc mogły sobie pozwolić na pewien luksus, 
konsumpcyjne fanaberie i rozrzutność. Niezależnie 
od słabej akuratności tej analizy historycznej oraz 
mylenia skutku z przyczyną (lub jedną z przesłanek) 
na tym rozumowaniu ciąży przez cały czas wadliwe 
przekonanie, że polityka społeczna jest tylko obcią-
żeniem, balastem czy właśnie fanaberią, na którą 
nie wszystkich, na określonym etapie rozwoju, stać. 
Tymczasem wyznawcom podobnej logiki można by 
zadać pytanie dokładnie odwracające cały ich tok 
myślenia. A mianowicie: czy kraje na dorobku, po-
dejmujące modernizacyjny wysiłek, próbujące prze-
dzierać się do europejskiej czy światowej czołówki 
stać jest w ogóle na NIEPOSIADANIE ambitnej, do-
brze przemyślanej i rozwiniętej polityki społecznej?

Szwedzi, Norwegowie czy Duńczycy  – tworzą-
cy zręby swych państw opiekuńczych w pierwszej 
połowie XX wieku – odpowiadali negatywnie na to 
pytanie. Uznali wówczas po prostu, że nie stać ich 
na niepoważne traktowanie społecznych czynników 
rozwoju, czyli na niezajmowanie się polityką rodzin-
ną, edukacją czy polityką rynku pracy.

 – Inną z często wskazywanych barier dla wzorowania 
się na krajach nordyckich jest ich fundament kultu-
rowy, różny od naszego. Przywoływany jest także 
argument stosunkowo niewielkiej liczby ludnosci 
poszczególnych krajów regionu, mającej ułatwiać re-
alizację niektórych egalitarnych polityk publicznych.
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 – Przeszkód i utrudnień jest tu oczywiście bez liku. Ale 
wszystkie one nie oznaczają, że nie warto podejmo-
wać prób transferowania przez Polskę sprawdzonych 
gdzie indziej wzorów społecznych, tzw. najlepszych 
praktyk (best practices), także tych pochodzących 
z Norden. Na tym właściwie w dużej mierze polega 
przecież cywilizacyjny postęp.

Jeśli zaś chodzi konkretnie o zasadność i możliwo-
ści przenoszenia do naszego kraju rozwiązań skan-
dynawskich, to wyróżniłbym w tej sprawie cztery 
podstawowe stanowiska.

Pierwsze z nich stwierdza, iż nie warto, wręcz nie 
należy inspirować się „modelem nordyckim”, bo 
jest szkodliwy i skazany na porażkę. Bywa on kry-
tykowany i oskarżany z różnych „paragrafów”. A to 
ekonomicznych – monstrualne podatki i wydatki 
państwa, nieefektywna i  przeregulowana gospo-
darka, przerośnięty sektor publiczny itp. A to mo-
ralnych – powszechna demoralizacja i rozleniwienie 
ludzi z powodu biurokratycznej nadopiekuńczości. 
A to w końcu politycznych – ograniczanie wolności 
i prywatności ludzi nieodwołalnie musi prowadzić 
do państwa policyjnego czy wręcz totalitarnego.

Od wielu rodzimych ekonomistów, publicystów 
i polityków po 1990 r. nieraz słyszeliśmy, że model 
skandynawskiej „trzeciej drogi” niechybnie popro-
wadziłby nas wprost do Trzeciego Świata. Ignorowa-
no go bądź ośmieszano, nierzadko wciąż wybrzydza 
się na „szwedosklerozę”, na „szwecjalizm”, jako 
swoistą krzyżówkę komunizmu z faszyzmem itp. 

Przedstawicieli tej orientacji myślowej – zresztą nie 
tylko polskich, ale i rozrzuconych po świecie – okre-
śliłbym mianem „nordfobów” albo „nordgrabarzy”, 
bo już od dawien dawna, niekiedy najwyraźniej 
obsesyjnie, próbują złożyć do grobu nordyckie pań-
stwo opiekuńcze. Tymczasem ono wciąż jakoś nie 
poddaje się tym zabiegom, wstaje, prostuje się i stra-
szy – niczym Frankenstein – swoich zagorzałych 
antagonistów.

Drugie stanowisko  – bardziej umiarkowanych 
„nordsceptyków” – zakłada, że może i byłoby warto 
czerpać inspiracje z tych krajów z racji niekwestio-
nowanych walorów wielu tamtejszych rozwiązań, 
ale sam proces ich przeszczepiania na polski grunt 
nie rokuje żadnych szans. To jest po prostu niereal-
ne, „nie da się” tego zrobić. I tu znów pojawiają się 
rozmaite uzasadnienia. A to że Polski, przynajmniej 
na razie, na to nie stać, a to z powodu ograniczeń 
społeczno-kulturowych – inna mentalność, religia 
(katolicyzm tak różny od protestantyzmu), inny sto-
sunek do państwa oraz poziom zaufania społecznego, 
pozycja kobiet w rodzinach i życiu zbiorowym itp.

Jedni przekonują, że „import” z  Północy był-
by dziś tylko przedwczesny, inni – że jest w ogóle 
wykluczony ze względu na historyczno-kulturową 
specyfikę, wyjątkowość tamtejszej ścieżki rozwojo-
wej. Kraje nordyckie – małe, geograficznie peryfe-
ryjne, jednorodne etnicznie, luterańskie, morskie 
itd. – nie mogą zatem stać się dla nas źródłem in-
spirujących zapożyczeń, bo Polskę charakteryzują 
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uwarunkowania i parametry akurat całkiem różne 
od wymienionych.

Trzeci pogląd to, w porównaniu z dwoma poprzed-
nimi, skrajność w drugą stronę – czyli przekonanie, 
że możliwa jest szybka, mechaniczna, ślepa imita-
cja nordyckich wzorów, na zasadzie „kopiuj-wklej”. 
O manowcach takiej „kseromodernizacji” i myśle-
nia w tym duchu – mając za punkt odniesienia wiele 
historycznych przykładów, a także współczesnych 
przypadków w innych regionach świata – napisano 
wiele opracowań.

Nie rozwijając zatem tematu, poprzestanę na uwa-
dze, domyśle czy przestrodze, która mówi, że także 
w relacjach nordycko-polskich podobny scenariusz 
musiałby zapewne prowadzić do – żeby posłużyć się 
tu obrazową metaforą – kiepskiego karaoke. Zabawa 
ta, jak wiadomo, polega na tym, że amatorzy starają 
się naśladować supergwiazdy piosenki, ale z reguły 
nie wychodzi im to najlepiej. Przygodni soliści, bez 
stosownego przygotowania, zwykle śpiewają nie-
poradnie, fatalnie przy tym fałszując. Taki sam los 
może zatem czekać naiwnych „nordentuzjastów”.

Czwarte stanowisko  – nie ukrywam, że mi naj-
bliższe – można by sformułować następująco. Nie-
zależnie od wszystkich ograniczeń warto jednak 
próbować przenosić najlepsze skandynawskie prak-

tyki do Polski oraz twórczo je adaptować do miejsco-
wych warunków. Korzystne inspiracje i  transfery 
z zewnątrz są zawsze możliwe, nie jesteśmy skazani 
tylko na lokalne źródła modernizacji ani na prze-
mieszczanie się wyłącznie po starej, własnej, trady-
cyjnej trajektorii rozwojowej. Wracając do metafory 
drogi: dzięki zagranicznym ideom i innowacjom uda-
je się nieraz skierować marsz w  innym, bardziej 
obiecującym kierunku. Impulsy zewnętrzne często 
pomagają wytrącić kraj z dotychczasowej, słabo ro-
kującej na przyszłość koleiny – błotnistej, zapadającej 
się, a więc takiej, w której można na dobre ugrzęznąć.

 – Część komentatorów ekonomicznych zwraca uwa-
gę na fakt, że kraje północnej Europy stosunkowo 
dobrze oparły się światowemu kryzysowi, który nie 
oszczędził przecież wielu innych państw klasyfiko-
wanych jako najwyżej rozwinięte. Tymczasem kry-
tycy Konsensusu Nordyckiego zwykli sugerować, że 
on się coraz bardziej załamuje, a przynajmniej jest 
nie do utrzymania w dłuższej perspektywie, choćby 
ze względu na presję globalnej konkurencji. Jak to 
zatem jest – czy istnieją przekonujące podstawy, by 
dowodzić szczególnej żywotności „modelu nordyc-
kiego”, czy też raczej obserwujemy jego erozję, która 
wymusi korektę tej koncepcji?

Niezależnie od wielu zmian 
skandynawski Dom Ludu nie 
zawalił się, a jego fundamenty 
pozostały stabilne.
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 – Nic oczywiście nie stoi w miejscu, panta rhei – jak 
przekonywał Heraklit. Zmienia się także skandynaw-
skie państwo opiekuńcze. Jest pytaniem otwartym, 
czy przetrwa ono pod naporem obecnych i  przy-
szłych wyzwań. Czy zachowa swą tożsamość, swe 
fundamentalne wartości i  zasady, cele i  mechani-
zmy? Czy też ulegnie ciśnieniu np. „wyścigu do dna” 
(race to the bottom) w polityce społecznej pod wpły-
wem zaostrzającej się globalnej konkurencji ekono-
micznej? Nic tu nie jest przesądzone raz na zawsze.

W  swojej książce przyjrzałem się ewolucji „nor-
dyckiego modelu” w  ostatnich dwóch dekadach. 
I skonkludowałem, iż niezależnie od wielu zmian 
skandynawski Dom Ludu – by posłużyć się tu zna-
nym hasłem Folkhemmet, jakie wysunął w 1928 r. 
lider szwedzkich socjaldemokratów i późniejszy pre-
mier Per Albin Hansson – nie zawalił się ani nie uległ 
rozbiórce. Podlegał on raczej remontowi, odnowie 
swej fasady. Jego fundamenty pozostały natomiast 
stabilne, nie naruszyły ich ani poważne wstrząsy 
z początku lat 90. (zwłaszcza w Finlandii i Szwecji), 
ani tlący się od 2008 r. w Europie i na świecie obecny 
kryzys finansowo-gospodarczy.

W różnych analizach eksperckich i opracowaniach 
naukowych nierzadko oczywiście mówi się o zagro-
żeniu „modelu nordyckiego” postępującą erozją, jak 
piszą niektórzy – „paradygmatycznym dryfem”, reko-
modyfikacją (w nawiązaniu do terminologii znanego 
duńskiego badacza welfare state Esping-Andersena), 
stopniowym odchodzeniem od uniwersalizmu lub 
podskórnym, wywrotowym neoliberalizmem (sub-
versive neoliberalism). Pewne zaniepokojenie wzbu-
dza wzrost nierówności dochodowych i społecznych 
w  krajach skandynawskich, choć podziałom tym 
jeszcze daleko do średniej europejskiej.

Ogólnie przeważa jednak pogląd o  zasadniczej 
trwałości i  żywotności Konsensusu Nordyckiego. 
Swoisty facelifting, jakiemu on ostatnio podlegał, 
bynajmniej nie unieważnił, a  w  wielu miejscach 
wręcz wzmocnił w praktyce takie typowe dla niego 
pryncypia jak równość społeczna (np. między kobie-
tami a mężczyznami), powszechny dostęp do dóbr 
i usług publicznych (np. w zakresie opieki nad dzieć-
mi), pielęgnowanie kapitału ludzkiego i społecznego 
(przywiązywanie jeszcze większej wagi do edukacji) 
czy ideał „społeczeństwa pracy” (wysokie wskaźniki 
zatrudnienia).

Osobiście przychylam się do tej ostatniej tezy, 
traktując pojawiające się nieraz doniesienia o zgonie 
nordyckiego welfare state – by sparafrazować znane 
powiedzenie Marka Twaina – za cokolwiek przesa-
dzone.

 – Które z rozwiązań charakterystycznych dla Półno-
cy uważa Pan za szczególnie godne naśladowania 

i możliwe do owocnej adaptacji w polskich warun-
kach? Mam tutaj na myśli konkretne instrumenty, 
ale także ogólne kierunki rozwoju społeczno-gospo-
darczego, filozofię myślenia o poszczególnych sfe-
rach czy nadrzędne wartości obecne we wszystkich 
realizowanych politykach publicznych.

 – Cztery centralne rozdziały książki poświęciłem ko-
lejno czterem wybranym nordyckim politykom pu-
blicznym, według mnie najbardziej nowatorskim, 
w których po 1990 r. pojawiło się stosunkowo naj-
więcej nowości i które mają znaczny potencjał inspi-
rujący dla innych krajów, w tym dla Polski. Chodzi 
tu, po pierwsze, o szwedzką politykę prorodzinną – 
stawiającą na „kapitał dziecięcy”, promującą równo-
uprawnienie płci i solidarność międzypokoleniową. 
Po drugie  – o  wspomnianą już duńską koncepcję 

„elaspieczeństwa” w polityce rynku pracy. Po trze-
cie – o fińską politykę edukacyjno-innowacyjną. Po 
czwarte wreszcie – o nordyckie działania między-
narodowe, zorientowane na „cywilizowanie” glo-
balizacji i współczesnego świata, m.in. w zakresie 
dyplomacji pokojowej, pomocy rozwojowej i huma-
nitarnej czy społecznej odpowiedzialności przedsię-
biorstw (csr).

Co się zaś tyczy ogólnej filozofii myślenia o rozwo-
ju społeczno-gospodarczym, o politykach publicz-
nych oraz ich koniecznym reformowaniu w obliczu 
nowych wyzwań, to w  jednym z  rozdziałów wy-
różniłem i omówiłem pokrótce pięć podstawowych 

„sekretów” skandynawskiej modernizacji. Brak tu 
miejsca na bliższe ich scharakteryzowanie, dlatego 
ograniczę się do zasygnalizowania trzech specyficz-
nych cech nordyckiego podejścia do procesów mo-
dernizacyjnych.

Jedna z tych recept systemowych to preferowanie 
modernizacji inkluzywnej, czyli włączającej, inte-
grującej grupy zmarginalizowane społecznie lub 
zagrożone w procesie reform. Idzie tu zatem o ideę 
rozwoju inkluzywnego, wyeksponowaną notabene 
również w nazwie najnowszej unijnej strategii „Eu-
ropa 2020”. Chodzi także o inkluzywny rynek pracy, 
wzmacniany przez aktywizującą politykę zatrudnie-
nia, o inkluzywną edukację. Ten sposób myślenia 
wykazuje zbieżność z ideą tzw. konstruktywnej de-
strukcji (constructive destruction), jaką już w połowie 
XX w. zarysował jeden z najwybitniejszych ekono-
mistów tego stulecia, Joseph Schumpeter. Za jeden 
z centralnych dylematów kapitalizmu uznawał on 
poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jak z poten-
cjalnych ofiar zmian i reform uczynić zwycięzców?

Drugą ze skandynawskich „tajemnic” można by 
określić jako praktykowanie modernizacji konsen-
sualnej, czyli nastawionej na współdziałanie, ucie-
ranie pakietowych kompromisów, poszukiwanie 
zgody. Skandynawowie dochodzą do niej na drodze 
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często żmudnych, ale zawsze cywilizowanych dys-
kusji, rokowań i  deliberacji. Ich wizję demokracji 
i  społeczeństwa konsensualnego można by ująć 
w skrótowej formule „7 × k”: kooperacja, konsultacje, 
koncyliacyjność, kompromis, koordynacja, koalicje, 
konsensus. Głębszy instytucjonalny wyraz formuła 
ta znajduje w nordyckiej wersji korporatyzmu, czyli 
dobrze rozwiniętym dialogu partnerów społecznych 
(pracownicy i pracodawcy), poszerzanym ostatnio 
o dodatkowe formy dialogu obywatelskiego.

Trzeci sekret Nordyków to strategia modernizacji 
permanentnej, a  więc ustawicznej, niejako pełza-
jącej. Rzecz polega na ewolucyjnym, a nie rewolu-
cyjnym charakterze zmian. Skandynawowie wolą 
koncentrować się na stopniowych, pragmatycznych 
naprawach, preferują organiczną pracę u podstaw 
i skuteczne rządzenie na co dzień, a nie romantycz-
ne akty strzeliste i „słomiany ogień” od święta. Mają 
bogate tradycje politycznego reformizmu: silny ruch 
socjaldemokratyczny, wpływowe partie centrowe 
o rodowodzie chłopskim, nawet konserwatyści prze-
chrzcili się w Szwecji na „moderatów”, czyli umiar-
kowanych.

Inaczej mówiąc, nasi północni sąsiedzi starają się 
być aktywni, systematyczni i  staranni na wszyst-
kich etapach formowania polityk publicznych – od 
wnikliwej diagnozy problemów i  analizy różnych 
wariantów ich rozwiązania, poprzez podejmowanie 
akceptowalnych społecznie decyzji, aż po spraw-
ne wdrażanie ich w życie, stały monitoring, ocenę 
efektów i możliwe korekty. Takie podejście wyraźnie 
kontrastuje z kształtowaniem polityk publicznych 
choćby w Polsce, gdzie profesjonalne zaplecze ana-
lityczno-strategiczne na użytek decydentów poli-
tycznych właściwie nie istnieje, podobnie jak stały 
mechanizm ewaluacji reform, uczenia się na błędach 
i wprowadzania w stosownym czasie koniecznych 
poprawek. Pierwszy z brzegu przykład to reforma 
emerytalna z 1999 r., której realnemu funkcjonowa-
niu przez dziesięć lat z okładem nikt się u nas – jak 
widać ostatnio – poważniej nie przyglądał.

 – W swojej książce koncentruje się Pan na pozytyw-
nych aspektach „modelu nordyckiego”. Jakie są 
jego największe „cienie”? Wśród często spotyka-
nych wyobrażeń znajduje się m.in. zbyt daleko idą-
cy paternalizm tamtejszych państw opiekuńczych, 

mający być zagrożeniem dla prywatności jednostki, 
władzy rodzicielskiej itd. Państwa o hojnych świad-
czeniach socjalnych oraz rozbudowanych sieciach 
usług publicznych są też podejrzewane o tłumienie 
aktywności obywateli: na rynku pracy, w ramach 
tzw. społeczeństwa obywatelskiego etc.

 – Nie ma systemów idealnych, więc także Norden nie 
jest krainą wiecznej szczęśliwości. Nawet Norwe-
gia  – nazywana niekiedy Kuwejtem Północy albo 
naftowo-gazowym Eldorado – ma swoje trudne do 
zlekceważenia problemy społeczne.

O dużym wyzwaniu, jakim jest dla Skandynawów 
choćby perspektywa życia w coraz bardziej wielokul-
turowym społeczeństwie – a także o innych poważ-
nych wyzwaniach przyszłości, jak globalizacja czy 
europeizacja – nie piszę w książce obszerniej, bo to te-
maty na osobną pracę (którą zresztą mam w planach).

Z tego samego powodu w „Szlaku Norden” nie omó-
wiłem też bliżej różnych patologii społecznych i poli-
tycznych, jakie zwłaszcza we wcześniejszym okresie 
wiązały się z „nadopiekuńczością” czy „nadaktyw-
nością” instytucji państwowych wobec nordyckich 
obywateli. Mam tu na myśli także różne próby i formy 
praktykowania ambitnej, a gwałcącej swobody oby-
watelskie inżynierii społecznej, jak choćby stosowa-
na w Szwecji aż do początku lat 70. przymusowa czy 
wymuszana sterylizacja.

Warto mieć świadomość, iż coraz większe zróżni-
cowanie etniczne, religijne i kulturowe społeczeństw 
skandynawskich może w  jakimś sensie naruszać 
jeden z  fundamentów nordyckiego państwa opie-
kuńczego. Słabnąć bowiem może tradycyjnie silne 
poczucie lojalności i solidarności, specyficzny duch 
egalitaryzmu, który w dużym stopniu kształtował się 
na gruncie narodowej jednorodności. Pojawienie się 
nowych wspólnot mniejszościowych, postulaty do-
magające się respektowania ich prawa do autonomii 
i pielęgnowania odrębnych tożsamości mogą w isto-
cie podmywać i rozsadzać od środka tę dotychczaso-
wą konstrukcję.

Ale to tylko jedno z istotniejszych wyzwań, jakim 
Skandynawowie będą musieli stawić czoła w najbliż-
szej przyszłości.

 – Dziękuję za rozmowę. 

Warszawa, 12 maja 2013 r. 

SPROSTOWANIE
W podziękowaniach za pomoc w tworzeniu mojego artykułu „System pod psem”, drukowanego 

w poprzednim numerze „Nowego Obywatela” (8/59, wiosna 2013), niechcący pominąłem 
Remigiusza Żulickiego. Serdecznie przepraszam.

Krzysztof Wołodźko
Dowiesz się więcej i kupisz na: pozaukladem.pl
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Rozwój regionalizmów i  ruchów niepodległo-
ściowych jest jednym z fenomenów ostatnich 

dekad. Dążenia mające na celu uzyskanie większej 
autonomii, a  nawet niepodległości są widoczne 
po obu stronach Atlantyku. W  Europie należą do 
nich m.in. nacjonalizm kataloński w Hiszpanii, fla-
mandzki w Belgii czy szkocki ruch narodowy. Ten 
ostatni jest szczególnie interesujący ze względu na 
zaplanowane na 2014 r. referendum niepodległościo-
we i otwarcie głoszoną przez Szkocką Partię Narodo-
wą (Scottish National Party, snp) chęć opuszczenia 
Wielkiej Brytanii. Poza Europą można wskazać na 
działalność Partii Quebecu (Parti Québécois, pQ), dą-
żącej do oderwania tej prowincji od Kanady. Tym, 
co łączy dwa wspomniane ugrupowania polityczne, 
jest częste odwoływanie się do haseł socjalnych. Ma-
riaż idei narodowych z polityką społeczną jest – jak 
pokazują przykłady Quebecu i Szkocji – możliwy do 
zrealizowania.

Dość powszechnie koncepcję welfare state wiąże 
się z powstaniem współczesnych państw narodo-
wych. System ubezpieczeń społecznych wprowa-
dzony przez kanclerza Otto von Bismarcka w drugiej 
połowie XiX w. miał być czynnikiem jednoczącym 
obywateli powstałego państwa niemieckiego. Po-
dobną „narodowotwórczą” rolę pełniły reformy 
Lorda Beveridge’a w Wielkiej Brytanii w latach 40. 
ubiegłego stulecia. Co więcej, wielu autorów wska-
zuje, że dla powstania państw dobrobytu ważna 
była nie tylko „spójność kulturowa i społeczna”, ale 

również ustrój terytorialny, charakteryzujący się 
pewną centralizacją władzy politycznej. Wprawdzie 
trudno tu mówić o twardym podziale na państwa 
unitarne i federalne (przykładem państwa federal-
nego z rozwiniętą polityką społeczną są np. Niemcy), 
jednak pozostaje faktem, że łatwiej było wprowa-
dzać rozbudowane programy społeczne w krajach 
scentralizowanych.

Szkocka Partia Narodowa i secesjoniści z Quebecu 
mogą być postrzegani jako zagrożenie dla uniwersal-
nego (tj. obejmującego wszystkich obywateli) pań-
stwa dobrobytu. Po pierwsze podkreślają różnice 
narodowe, np. odwołują się do narodowości szkoc-
kiej w opozycji do „uniwersalnej” narodowości bry-
tyjskiej, której symbolem jest powszechna opieka 
zdrowotna – National Health Service. Po drugie chcą 
własnych instytucji, również w  zakresie polityki 
społecznej. Ale partie te nie są przeciwne polityce 
społecznej, a wręcz odwrotnie – chcą bardziej roz-
budowanych programów społecznych niż te, które 
istnieją obecnie.

Niepodległość i socjaldemokracja
Quebec liczy blisko siedem milionów mieszkańców 
i  pod względem potencjału ludnościowego i  go-
spodarczego stanowi drugą po Ontario prowincję 
Kanady. W  przeciwieństwie do pozostałej części 
kraju około 80 proc. mieszkańców stanowią tu Ka-
nadyjczycy pochodzenia francuskiego (wyjątkiem 
jest również New Brunswick, który ma charakter 

Małe jest prospołeczne?
Ruchy narodowe i polityka socjalna 
w Quebecu i Szkocji

dr Tomasz Mering
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dwujęzyczny, tj. angielsko-francuski). Mieszkańcy 
Quebecu zachowali nie tylko własny język, ale rów-
nież obyczaje, religię (katolicyzm) oraz, w pewnym 
stopniu, system prawny, bazujący na francuskim ko-
deksie cywilnym. Odmienność kulturowa i przede 
wszystkim językowa stała się podstawą do formu-
łowania haseł secesjonistycznych, zakładających 
uzyskanie niepodległości lub przynajmniej większej 
suwerenności w ramach federalnego ustroju kraju.

Do tej pory odbyły się dwa referenda niepodległo-
ściowe. Pierwsze, zorganizowane w 1980 r. z inicjaty-
wy ówczesnego premiera Quebecu, René Lévesque’a, 
nie przyniosło zakładanego rezultatu; zaledwie 40 
proc. mieszkańców prowincji opowiedziało się za 
oderwaniem od reszty kraju. Drugie miało miejsce 
30 października 1995 r. i również zakończyło się po-
rażką secesjonistów. Tym razem wynik był jednak 
bardzo wyrównany  – „za” głosowało 49,42 proc. 
uprawnionych. Ostatnie referendum wywołało licz-
ne kontrowersje; wielu wyborców wskazywało, że 
pytanie zostało sformułowane niejasno, co skłoniło 
ich do głosowania na „nie”. W kolejnych latach idea 
niepodległości cieszyła się mniejszą popularnością: 
w badaniu przeprowadzonym w 2009 r. 32 proc. re-
spondentów uznało, że Quebec jest w wystarczają-
cym stopniu suwerenny i powinien pozostać częścią 
Kanady, 28 proc. opowiedziało się za oderwaniem 
od reszty kraju, a 30 proc. mieszkańców prowincji 
chciało większej suwerenności, ale w ramach jedne-
go państwa.

W wyniku przeprowadzonych w 2012 r. wyborów 
mniejszościowy rząd w prowincji utworzyła secesjo-
nistyczna Partia Quebecu, co wskazuje, że nastroje 
niepodległościowe cały czas są popularne w tamtej-
szej społeczności. 

W  Kanadzie występuje konstytucyjny podział 
kompetencji pomiędzy rządem federalnym a dzie-
sięcioma prowincjami (istnieją jeszcze trzy terytoria, 
jednak ich zależność od rządu federalnego jest więk-
sza). Teoretycznie kompetencje prowincji są bardzo 
duże – regionalne parlamenty mają wyłączne prawo 
do uchwalania ustaw w zakresie zabezpieczenia spo-
łecznego, edukacji czy opieki zdrowotnej. W prak-
tyce od lat 40. XX w. rząd federalny podjął szereg 
działań mających na celu ograniczenie niezależności 
prowincji w kreowaniu polityki zatrudnienia oraz 
zdrowotnej. Działania rządu federalnego wywołały 
niezadowolenie opinii publicznej i w latach 60. i 70. 
stały się jedną z  przyczyn rosnącej popularności 
ugrupowań nawołujących do oderwania się Quebecu 
od Kanady. Powiązanie haseł narodowych z postu-
latami socjalnymi wynikało również z sytuacji spo-
łeczno-ekonomicznej – w powojennych dekadach 
Quebec był jedną ze słabiej rozwiniętych prowincji, 
w  której anglojęzyczna mniejszość kontrolowała 
znaczną część gospodarki.

Momentem przełomowym w  historii Quebecu 
było wygranie w 1976 r., po raz pierwszy, wyborów 
przez Partię Quebecu – ugrupowanie, które określa-
ło się jako socjaldemokratyczne. We wspomnianym 
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referendum w 1980 r. PQ otwarcie nawiązała do ha-
seł socjalnych, na trwałe wiążąc je z kwestią suwe-
renności. W kampanii poprzedzającej referendum 
suwerenność została przedstawiona jako projekt 
emancypacji frankofońskiej większości prowincji 
i jednocześnie jako szansa na utworzenie bardziej 
postępowego i  egalitarnego społeczeństwa. Pro-
gram polityczny partii opierał się na przekonaniu, 
że mieszkańcy Quebecu są inni od reszty Kana-
dyjczyków pod względem przekonań społecznych 
(egalitaryzm i kolektywizm versus poglądy liberalne, 
charakterystyczne dla reszty kraju) oraz przejawiają 
większą troskę o najbiedniejszych członków społecz-
ności. Jako dowód tego stanu rzeczy przedstawiciele 
partii wskazywali, że w latach 80. prowincja oparła 
się neoliberalnemu zwrotowi w polityce społeczno-

-gospodarczej. Zdaniem kanadyjskich ekonomistów 
Daniela Bélanda i André Lecours nie jest to do końca 
prawdą, ponieważ w latach 90. rząd prowincji podjął 
szereg strukturalnych reform mających na celu ogra-
niczenie deficytu w finansach publicznych. Pozostaje 
jednak faktem, że w tym samym czasie wprowadzo-
no powszechny program refundacji leków oraz zbu-
dowano system usług opiekuńczych nad dzieckiem. 

Ta ostatnia reforma jest najważniejszym wyznacz-
nikiem polityki społecznej w Quebecu; tzw. 5-dol-
lars-a-day daycare program gwarantuje wszystkim 
rodzicom dostęp do usług opiekuńczych (przedszkoli, 
punktów opiekuńczych, opieki domowej) dla dzieci 
do piątego roku życia za opłatą w wysokości do 5 do-
larów kanadyjskich. W późniejszym okresie kwota ta 
została podniesiona do 7 dolarów, co zresztą spotka-
ło się z niezadowoleniem społecznym i demonstra-
cjami na ulicach stolicy prowincji. Dla europejskich 
czytelników tego typu rozwiązanie nie jest niczym 
szczególnym, jednak na kontynencie amerykańskim 
było to novum, gdyż nigdzie indziej dostęp do usług 
opiekuńczych nie jest tak tani. 

W Quebecu wydłużono również długość urlopu 
macierzyńskiego do 18 tygodni oraz wychowaw-
czego do 52 tygodni – tymczasem zgodnie z prawem 
federalnym długość tych urlopów wynosi odpowied-
nio 17 i 37 tygodni. Podstawowym celem reform było 
ułatwienie godzenia życia rodzinnego i zawodowego 
oraz zwiększenie uczestnictwa kobiet w rynku pra-
cy, a tym samym podniesienie niskiego wskaźnika 
dzietności w Quebecu. Dla pQ istotny był nie tylko 
wymiar społeczny polityki prorodzinnej, ale również 
przesłanki polityczne, gdyż zwiększenie dzietności 
może być kluczem do wygrania kolejnego referen-
dum niepodległościowego. Badania dowodzą, że 
w referendum w 1995 r. na „nie” głosowała nie tylko 
anglojęzyczna mniejszość, ale również imigranci.

Wśród innych działań podejmowanych przez 
władze prowincji warto wymienić wdrożenie na 

początku poprzedniej dekady programu na rzecz 
zwalczania ubóstwa, gwarantującego znaczne 
wsparcie dochodowe dla najbiedniejszych członków 
społeczności. Obecnie uniwersytety w Quebecu ofe-
rują najniższe na całym kontynencie stawki czesnego 
dla studentów, mieszkańcy prowincji mają dostęp 
do tanich (subsydiowanych ze środków publicz-
nych) leków i taniej energii elektrycznej. Wszystko 
to wskazuje, że postulaty socjalne zostały na trwałe 
powiązane z dyskursem dotyczącym suwerenności 
narodowej. Bycie mieszkańcem Quebecu oznacza 
dziś nie tylko posługiwanie się językiem francuskim, 
ale również przywiązanie do idei egalitaryzmu, soli-
darności i sprawiedliwości społecznej. 

Opisana sytuacja jest przedmiotem licznych de-
bat i kontrowersji. Władze prowincji wskazują, że 
z  jednej strony odpowiadają za realizację bardzo 
kosztownych polityk, a z drugiej Quebec nie ma wy-
starczającej autonomii fiskalnej, gdyż większość do-
chodów podatkowych jest transferowana do rządu 
federalnego. W praktyce dochody prowincji opierają 
się głównie na dotacjach pochodzących z budżetu 
centralnego, co nie odpowiada aspiracjom polityków 
z Quebecu.

W końcu lat 90. próbowano unormować tę kwe-
stię za pomocą projektu unii socjalnej (Social Union 
Framework Agreement), jednak ostatecznie władze 
Quebecu nie zdecydowały się na jej podpisanie. We-
dług ówczesnego, wywodzącego się z pQ premiera 
prowincji, Luciena Boucharda, projekt porozumienia 
nie uwzględniał w wystarczającym stopniu specyfiki 
narodowościowej i kulturowej prowincji. Zaistniała 
sytuacja jest również krytykowana w pozostałych 
częściach kraju. Wielu Kanadyjczyków negatywnie 
ocenia finansowanie „rozrzutnych” programów spo-
łecznych w Quebecu ze środków federalnych.

Waleczne serce prospołeczne
Współczesna Szkocja jest na kontynencie europej-
skim przykładem siły, jaka tkwi w hasłach narodo-
wej mobilizacji i terytorialnej integracji. Podobnie 
jak miało to miejsce w Quebecu, Szkoci przez stule-
cia zachowali swoją narodową i kulturową odmien-
ność, chociaż – w przeciwieństwie do frankofońskich 
mieszkańców Kanady – własny język nigdy nie ode-
grał tu ważniejszej roli. Elementami odróżniający-
mi Szkocję od reszty kraju była natomiast religia 
(szkocki kościół narodowy Kirk jest w pełni nieza-
leżny od kościoła anglikańskiego), system prawny, 
szkolnictwo oraz ustrój władz lokalnych. 

Podobnie jak w Quebecu, czynnikiem integrującym 
naród szkocki były kwestie społeczne, gdyż nierów-
ności dochodowe należą tu do największych w ca-
łym Zjednoczonym Królestwie. W przeszłości część 
środkowa Szkocji stanowiła jeden z najważniejszych 
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w Wielkiej Brytanii regionów przemysłowych. Go-
spodarka regionu była zdominowana przez przemysł 
ciężki: stoczniowy, wydobycie węgla kamiennego 
oraz stalowy. Głównym ośrodkiem przemysłowym 
było Glasgow oraz tereny położone wokół miasta. 
Przeprowadzona w latach 70. i 80. restrukturyzacja 
tradycyjnych gałęzi przemysłowych przyczyniła się 
do stagnacji regionu – zamykanie kopalń i hut spowo-
dowało wzrost bezrobocia, szczególnie w dawnych 
okręgach wydobywczych i produkcyjnych.

Głównym orędownikiem uzyskania większej auto-
nomii (a nawet niepodległości) była założona w 1934 
r. Szkocka Partia Narodowa, która  – podobnie jak 
Partia Quebecu – chętnie odwoływała się do haseł 
sprawiedliwości społecznej. Ugrupowanie to zaczęło 
zdobywać popularność w trudnych latach 70. i 80. na 
fali niezadowolenia wywołanego reformami autor-
stwa Margaret Thatcher. 

W Szkocji w 1979 r. odbyło się nieudane referen-
dum niepodległościowe – głosowanie było nieważne 
ze względu na zbyt małą frekwencję. Jednak na tym 
podobieństwa z Quebekiem się kończą. Zjednoczone 
Królestwo, w przeciwieństwie do federacyjnej Kana-
dy, jest państwem scentralizowanym, co oznacza, że 
Szkocja musiała przejść znacznie dłuższą drogę do 
własnych instytucji i polityki społecznej. Po drugie 
ostatnie referendum z 1997 r. zostało zorganizowa-
ne przez rząd Partii Pracy (od czasów premiera To-
ny’ego Blaira nazywanej „nową”), a nie miejscowy 
ruch narodowy. Co więcej – w przeciwieństwie do 
głosowania przeprowadzonego dwa lata wcześniej 
w Quebecu – było to referendum zwycięskie, gdyż 
za utworzeniem regionalnego parlamentu i  rządu 

opowiedziało się 75 proc. wyborców przy frekwencji 
wynoszącej 60 proc. Dla Blaira przyznanie Szkocji 
ograniczonej autonomii było środkiem mającym na 
celu zneutralizowanie wpływów Szkockiej Partii 
Narodowej. Dodatkowo politycy Partii Pracy czuli 
się silni, gdyż od lat 80. Labour Party notorycznie 
wygrywała tu wybory – od czasów Margaret That-
cher Szkocja jest stracona dla konserwatystów. Jak 
miała pokazać przyszłość, nadzieje Blaira nie zostały 
spełnione. W 2007 r. władzę zdobyła Szkocka Partia 
Narodowa i utworzyła rząd mniejszościowy; partia ta 
powtórnie wygrała wybory w 2011 r. 

W wyniku przeprowadzonej reformy Szkocja uzy-
skała kompetencje m.in. w zakresie służby zdrowia, 
polityki edukacyjnej i usług społecznych (tzw. devo-
lved powers), jednak polityka społeczno-gospodarcza 
w dalszym ciągu prowadzona jest z Londynu. Bank 
Anglii kreuje politykę pieniężną, a  rząd centralny 
odpowiada za politykę fiskalną – szkocki parlament 
ma jedynie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia 

stawki podatku od osób fizycznych o maksymalnie 
3 proc. W sumie oznacza to, że – podobnie jak Quebec – 
Szkocja ma niewielki zakres autonomii fiskalnej oraz 
budżet oparty na subwencjach rządu centralnego.

Pomimo tych ograniczeń devolution (angielskie 
określenie dla reformy decentralizacyjnej kraju) wy-
wołało nadzieję na lepszą, bardziej sprawiedliwą spo-
łecznie Szkocję. Oczekiwano, że nowy rząd będzie 
realizował aktywną politykę społeczno-gospodar-
czą, odpowiadającą potrzebom restrukturyzacyjnym 
poprzemysłowych części kraju. Szkoci są bardziej 
przywiązani do socjaldemokratycznych wartości 
od pozostałych mieszkańców wysp. Według badań 
opinii społecznej 50 proc. Szkotów zgadza się z redy-
strybucją dochodów (w Anglii – 38 proc.), a 85 proc. 
obywateli uważa, że opieka nad osobami starszymi 
jest zadaniem rządu (w Anglii odsetek ten jest nieco 
niższy). Wszystko to wskazuje, że polityka społeczna 
stała się dla pierwszych rządów Szkocji niezwykle 
ważna. Realizując bardziej odważne programy spo-
łeczne, politycy – najpierw z Partii Pracy, a później 
szkoccy narodowcy – mogli pokazać, że utworzenie 

Bycie mieszkańcem Quebecu oznacza 
dziś nie tylko posługiwanie się 
językiem francuskim, ale również 
przywiązanie do idei egalitaryzmu.
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krajowego parlamentu i rządu przełożyło się pozy-
tywnie na życie zwykłych ludzi.

Przy okazji reformy administracyjnej zwrócono 
również uwagę na różnice występujące na długo 
przed devolution. W Szkocji od lat istnieje system 
bezpłatnej opieki długookresowej dla osób powy-
żej 65. roku życia, a  studenci nie płacą czesnego 
(istnieje natomiast jednorazowa opłata za wydanie 
dyplomu). Inaczej jest w Anglii, gdzie zarówno opie-
ka długookresowa, jak i nauka na uczelni wyższej 
mają charakter odpłatny. W Szkocji zrezygnowano 
z wprowadzenia w służbie zdrowia mechanizmów 
rynkowych, które występują w Anglii, m.in. rankin-
gu szpitali, który do pewnego stopnia wpływa na po-
dział środków finansowych pomiędzy jednostkami 
służby zdrowia. Różnice te rzucają nowe światło na 
tezę o uniwersalnym, tj. gwarantującym wszystkim 
obywatelom ten sam zakres świadczeń społecznych, 
państwie dobrobytu w Wielkiej Brytanii.

Klimat pierwszych lat niezależności dobrze oddają 
słowa Donalda Dewara, pierwszego premiera kraju, 
który napisał w 1998 r., że Szkocja będzie krajem 

„równych szans i sprawiedliwości społecznej”. Rok 
później rząd Szkocji przyjął swoją pierwszą strate-
gię rozwojową („Social Justice… A Scotland Where 
Everybody Matters”), której celem była walka z ubó-
stwem. W dokumencie tym połączono kwestię uzy-
skania podmiotowości politycznej kraju z inkluzją 

społeczną i redystrybucją. Innymi słowy Szkocka 
Partia Pracy starała się wykazać, że utworzenie regio-
nalnego rządu i parlamentu stanowi nowe otwarcie 
w historii społecznej regionu. Już sam język, którym 
posłużyli się autorzy strategii, wskazuje na jej egali-
tarystyczny, lewicowy charakter. Niespotykane jest 
jednak umiejscowienie strategii, która jest najważ-
niejszym programem, przysłowiowym „okrętem fla-
gowym”, realizowanym nieprzerwanie przez dwie 
kolejne ekipy rządzące.

Nic dziwnego, że po przejęciu władzy Szkocka 
Partia Narodowa również uchwaliła program walki 
z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: „Achieving 
Our Potential: A Framework to Tackle Poverty and 
Income Inequality in Scotland” z 2008 r. Był to do-
kument unikalny jak na Wyspy Brytyjskie, gdyż nie 
tylko odwoływał się do zasady solidarności społecz-
nej, ale stawiał za wzór ustrój społeczny państw nor-
dyckich. Autorzy opracowania sugerowali, że Szkocja 
powinna pójść drogą modelu socjaldemokratycznego, 
odrzucając tym samym dziedzictwo brytyjskie jako 
zbyt liberalne i niesprawiedliwe społecznie. Bardzo 
wyraźnie podkreślono rolę polityk redystrybucyj-
nych, ustalając jako cel zwiększenie dochodów grup 
najuboższych do 2017 r. W  świetle tego dokumen-
tu snP jawi się jako ugrupowanie centrolewicowe, 
a  „szkockość” jest przedstawiana jako idea ściśle 
związana z programem socjaldemokratycznym.
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Inną sprawą jest rzeczywista możliwość realizacji 
tych haseł, skoro kompetencje w zakresie szeroko 
pojmowanej polityki społecznej (zabezpieczenie 
społeczne, polityka rynku pracy) zostały zarezer-
wowane dla Londynu. W tej trudnej sytuacji rząd 
zdecydował się na współpracę z samorządami lokal-
nymi w zakresie lokalnej polityki społecznej i rewi-
talizacji terenów poprzemysłowych. Wyznaczono 
szereg wspólnych celów, w tym m.in. zmniejszenie 
liczby pracujących odbiorców świadczeń społecz-
nych na 1000 osób, zmniejszenie odsetka nastolatek 
zachodzących w ciążę oraz redukcję odsetka dzieci 
wychowujących się w gospodarstwach domowych 
utrzymujących się ze świadczeń społecznych. Nie-
wątpliwie wypełnienie tych celów wskazywałoby 
na zwiększenie się dobrobytu społecznego, jednak 
trudno je uznać za znaczący krok w stronę ustroju 
socjaldemokratycznego. Wydaje się raczej (co zresztą 
podkreślali politycy snp), że póki co Szkocja nie zo-
stała wyposażona w kompetencje, które pozwalają 
na tworzenie polityk skierowanych wprost na prze-
ciwdziałanie ubóstwu.

Patrząc w przyszłość
Podsumowując, chciałbym zwrócić uwagę na dwie 
kwestie. Po pierwsze ruchy narodowe w Szkocji i Qu-
ebecu dążą do bardziej sprawiedliwych ustrojów 
społecznych. Oznacza to, że w przypadku uzyskania 
niepodległości poziom zabezpieczenia społecznego 
w tych krajach byłby zapewne wyższy niż w Wielkiej 
Brytanii i Kanadzie. Problem w tym, że wymaga to 
znacznych nakładów finansowych, a gospodarcze 
podstawy niepodległości obu regionów są dysku-
syjne. Szkocja (podobnie jak Quebec) korzysta na 
finansowych transferach z centrum. Przykładowo 
w połowie ubiegłej dekady wydatki publiczne na gło-
wę jednego mieszkańca były o tysiąc funtów więk-
sze w Szkocji niż w Anglii. Trudno powiedzieć, czy 
w przypadku uzyskania niepodległości dałoby się 
te dochody zrekompensować wpływami z innych 
źródeł, np. z zysków z wydobycia gazu ziemnego 
i ropy naftowej. Światowy kryzys gospodarczy do-
tknął Szkocję bardzo mocno i pokazał, że bez pomocy 
z Londynu trudno byłoby wspierać wzrost gospodar-
czy w okresach dekoniunktury.

Druga istotna kwestia to związek ruchów naro-
dowych z wartościami lewicowymi. Bez wątpienia 
zarówno Partia Quebecu, jak i Szkocka Partia Naro-
dowa są ugrupowaniami centrolewicowymi, jednak 
powstaje pytanie, czy myśl narodowa (z natury wy-
kluczająca i dzieląca świat na „swoich” i „obcych”) 
może być na trwale powiązana z lewicą. Przykłady 
Szkocji i Quebecu pokazują, że takie połączenie jest 
możliwe. 
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Klasie średniej udział w tym eksperymencie dał 
z  powrotem dostęp do dóbr i  usług, które po 

2007 r. były dla niej nieosiągalne. Dla bezrobotnych 
i ubogich stał się sposobem na samodzielne zapew-
nienie środków niezbędnych do przeżycia. Jeszcze 
inni kreślą dalekosiężne plany i widzą w alternatyw-
nej ekonomii szansę na utworzenie egalitarnego spo-
łeczeństwa, lokalnych wspólnot złączonych silnymi 
więzami, a także gospodarki, która służy mieszkań-
com regionu i chroni ich przed niekontrolowanym 
przepływem pieniędzy, prowadzącym do kryzysów 
ekonomicznych. W Europie Południowej powstały 
setki regionalnych walut, banków czasu czy lets-ów 
(Local Exchange Trading System – Lokalny System 
Wymiany Handlowej). Są to zrzeszenia, które zastę-
pują fizyczne pieniądze – punktami. 

W Hiszpanii działa obecnie ponad 300 takich ini-
cjatyw i biorą w nich udział dziesiątki tysięcy ludzi, 
zarówno przedstawiciele klasy niższej, jak i średniej. 
Nowe zrzeszenia wyłaniają się każdego tygodnia. 
W  samej Barcelonie funkcjonuje ok. 100 banków 
czasu, które pod względem organizacyjnym niczym 
nie ustępują bankom komercyjnym – podlegają na-
wet audytom. Największy z nich zrzesza 3 tys. osób. 
W Maladze sporą popularnością cieszy się interne-
towa platforma operująca alternatywną wirtualną 
walutą. Dzięki niej 470 osób prowadzi wymianę go-
spodarczą – są to głównie 20- i 30-latkowie, wśród 

których bezrobocie jest wyjątkowe wysokie. W mie-
ście Villanueva y Geltrú w Katalonii krąży natomiast 
społeczna waluta, nazywana turutas. Płatność nią 
akceptują nie tylko prywatne osoby, ale także liczne 
sklepy z elektroniką, delikatesy i piekarnie. 

Grecy, którzy utracili w czasie kryzysu 40 proc. 
swoich dochodów, również rozwijają alternatywną 
ekonomię, m.in. na przedmieściach Aten, w Patras, 
na wyspie Korfu i w Katerinii. Znanym przyczółkiem 
nowej gospodarki jest Volos, miasto słynące niegdyś 
z tytoniu, ciężkiego przemysłu i portu, który łączył 
Grecję i Bliski Wschód. Dzisiaj bezrobocie sięga tam 
26 proc. Od 2010 r. mieszkańcy płacą tu za produkty 
i usługi na zasadzie barteru wielostronnego, posłu-
gując się walutą zwaną tem. Transakcje dokonywane 
przez 1300 członków systemu wymiany są rejestro-
wane w komputerowej bazie. Znaczenie takich ini-
cjatyw zostało dostrzeżone nawet przez grecki rząd, 
który w zeszłym roku wprowadził prawo ułatwiające 
rozwój alternatywnej ekonomii. Podobne przepisy 
już od dekady istnieją we Włoszech – w oparciu o nie 
działa w kraju ponad 300 banków czasu.

Podstawowym zadaniem wszystkich tych przed-
sięwzięć jest przywrócenie lokalnym społecznościom 
wpływu na własne życie przez podporządkowa-
nie ekonomii potrzebom mieszkańców. W sytuacji, 
gdy z  krajowej gospodarki odpływają pieniądze, 
dzięki którym ludzie mogą wymieniać się dobrami 

Alternatywna 
deska ratunku

Przemysław Wewiór, Joanna Jurkiewicz

W obliczu gospodarczej katastrofy i drakońskiej polityki finansowej 
mieszkańcy Europy Południowej oddolnie tworzą zręby alternatywnej 
ekonomii. Choć rządzi się ona zasadami wolnego rynku, to jednak nie 
zna długów, spekulacji finansowych i derywatów, które doprowadziły 
do ostatniego kryzysu.
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i usługami, alternatywna ekonomia daje im nowe 
środki płatnicze. W zasadzie – jak podkreśla wielu 
aktywistów i badaczy – powinno się mówić nie o „al-
ternatywnej”, lecz o „komplementarnej” ekonomii. 
Powstające inicjatywy mają bowiem działać równo-
legle do oficjalnego systemu monetarnego i uzupeł-
niać niedobór pieniędzy, który pojawia się w czasach 
kryzysu. Dzięki temu mieszkańcy mogą ponownie 
wziąć odpowiedzialność za własny los, nie czekając 
na pomoc państw, która – owszem – nadciąga, ale naj-
pierw do bankierów.

Alternatywna ekonomia daje ludziom poczucie 
sprawczości również dzięki temu, że wprowadza 
niekapitalistyczne reguły ekonomiczne na lokal-
nym szczeblu. Regionalne systemy są projektowa-
ne w taki sposób, aby środków wymiany płatniczej 
nie można było ani wydrenować, ani kapitalizo-
wać – mają one służyć wyłącznie wymianie. Lokalne 
społeczności prowadzące liczne i silne alternatywne 
systemy nie muszą obawiać się zmniejszenia płynno-
ści i prędkości przepływu gotówki, co w dalszej kon-
sekwencji prowadziłoby do spadku wewnętrznego 
popytu i pogłębienia się kryzysu. To dzięki tej cesze 
alternatywna ekonomia działa niczym smar, który 
umożliwia gospodarce działanie, gdy jej mechani-
zmy zaczynają się zacinać. Jednocześnie mieszkań-
cy mogą być pewni, że ich własna praca wzbogaci 
społeczność, w  której żyją, zamiast zasilać konta 

nowojorskiej i londyńskiej finansjery. Pieniądze zo-
stają w rękach społeczności i służą do wzmocnienia 
lokalnej gospodarki, która staje się bardziej samowy-
starczalna, a przez to odporniejsza na zawirowania 
globalnej ekonomii. 

Pozytywny wpływ alternatywnej ekonomii na 
pogrążone w recesji gospodarki zaczyna być powoli 
dostrzegany. Rządy krajów południa Europy wpro-
wadzają nowe ustawy ułatwiające zakładanie ko-
lejnych zrzeszeń, a w prasie pojawiają się dyskusje, 
czy alternatywna ekonomia jest sposobem na urato-
wanie Grecji przed bankructwem. Znany cypryjski 
pisarz Michael Paraskos argumentował, że rozwój 
nowych systemów może stanowić „trzecią drogę” 
wyjścia z greckiego kryzysu. Z jednej strony takie 
rozwiązanie nie stwarzałoby żadnych zagrożeń dla 
projektu europejskiej unii walutowej, a z drugiej – po-
prawiło położenie zwykłych mieszkańców kraju. Te 
nadzieje mają podstawę nie tylko w teorii, ale także 
w historii, sięgając czasów wielkiego kryzysu z prze-
łomu lat 20. i 30. ubiegłego stulecia.

Uwolnij swoje pieniądze
Historia alternatywnej ekonomii zaczyna się 5 lipca 
1932 r. w Wörgl, niewielkim austriackim miastecz-
ku w górach Tyrolu (obecnie Bawaria w Niemczech). 
Związana jest z  nazwiskiem Michaela Untergug-
genbergera, ówczesnego burmistrza i twórcy „cudu 
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w Wörgl”, jak okrzyknęli jego osiągnięcia współcze-
śni. Szybko rozwijające się w pierwszych dekadach 
XX w. miasto popadło w głęboką recesję w 1929 r. Gdy 
w  1931 r. Unterguggenberger został burmistrzem, 
w czteroipółtysięcznym mieście żyło ok. 1,5 tys. bez-
robotnych, a 200 rodzin było zupełnie pozbawionych 
środków do życia. Jeszcze jako radny Unterguggen-
berger planował przeprowadzić w mieście inwestycje 
infrastrukturalne, m.in. zapewnić wszystkim miesz-
kańcom dostęp do bieżącej wody i wybrukować po-
nownie ulice. Kiedy objął urząd, w skarbcu miasta 
znajdowało się zaledwie 40 tys. szylingów – zdecydo-
wanie za mało, by zrealizować plany. Burmistrz tym-
czasowo porzucił swoje zamiary, a za miejski budżet 
wydrukował freigeld – „wolne pieniądze”, które mia-
ły uzupełnić niedobór oficjalnej waluty w lokalnej 
gospodarce. Pierwszą transzą nowych banknotów, 
odpowiadającą wartości 1800 szylingów, wynagro-
dzono miejskich urzędników. Od tej pory połowę 
swojej wypłaty odbierali w alternatywnej walucie; 
później aż 75 proc. W całości freigeldami pokrywa-
no koszty prac publicznych. Łącznie wypuszczono 
32 tys. freigeldów.

Nowa waluta przypominała wyglądem raczej 
bony niż tradycyjne banknoty. Na każdym bonie 
znajdowały się wolne miejsca, na które można było 
przyklejać znaczki – również emitowane przez mia-
sto – zapobiegające dewaluacji pieniądza. Freigeld był 
bowiem tak zaprojektowany, aby każdego miesiąca 
tracił 1% wartości. Żeby przywrócić pierwotną war-
tość bonu, należało wykupić znaczki odpowiadające 
liczbie miesięcy, w których pieniądz znajdował się 
w obrocie. To rozwiązanie miało skłonić mieszkań-
ców do szybkiego wydawania zarobionych pieniędzy, 
natomiast zyski ze sprzedaży znaczków przeznacza-
no na pomoc socjalną. Dzięki planowanej dewaluacji 
pieniądza freigeld zaczął krążyć w lokalnej gospodar-
ce 14 razy szybciej niż szyling, a większość pierwszej 
transzy weszła do drugiego obiegu w ciągu zaledwie 
doby, zwracając w podatkach koszt emisji. Trzeciego 
dnia eksperymentu podejrzewano, że bony zosta-
ły sfałszowane, gdyż szacowano, iż po tym krótkim 
okresie czasu przyniosły miastu zysk 5100 szylingów 
w postaci podatków, które miały zostać uiszczone 
przez mieszkańców. 

W ciągu pierwszych miesięcy eksperymentu za 
freigeld opłacono roboty publiczne warte 100 tys. 
szylingów, a wpływy z zaległych podatków wzrosły 
ośmiokrotnie; co ciekawe, wielu mieszkańców pła-
ciło swoje należności z wyprzedzeniem, by uniknąć 
dewaluacji. Miastu udało się przeprowadzić wszyst-
kie inwestycje planowane przez Unterguggenbergera, 
a nawet zrealizować kolejne projekty, jak budowa 
nowych domów, skoczni narciarskiej i mostu (na któ-
rym dumnie widniał napis „Zbudowany za wolne 

pieniądze”) czy zalesienie terenów wokół miasta. Co 
najważniejsze, szybki przepływ gotówki zlikwido-
wał problem bezrobocia. Już na początku ekspery-
mentu bezrobocie w mieście spadło z 30 do 14%, by 
później niemal zniknąć.

Wiadomość o sukcesie mieszkańców Wörgl obiegła 
świat. Jeszcze w czasie trwania projektu system wa-
lutowy skopiowało sześć okolicznych wsi i jedno mia-
sto. W czerwcu 1933 r. Unterguggenberger spotkał się 
z przedstawicielami kolejnych 170 miast i wsi. Łącz-
nie w samej Austrii ponad 200 miejscowości było za-
interesowanych wdrożeniem alternatywnych walut. 
Znany jest także przypadek niemieckiego miasta 
Schwanenkirchen, które z dużym sukcesem wpro-
wadziło lokalną walutę. Do miasteczka zaczęli ścią-
gać ekonomiści i politycy z innych krajów. Przybył 
tu np. francuski minister finansów, a amerykański 
rząd powołał specjalną komisję do badania „cudu 
w Wörgl”; wyniki posłużyły do wprowadzenia lokal-
nych walut w kilkunastu miejscowościach. Niestety 
wieść o freigeld nie ominęła Austriackiego Banku 
Centralnego, który w obawie przed utratą monopo-
lu emisyjnego zaskarżył inicjatywę. Sąd Najwyższy 
przychylił się do oskarżeń i po 13 miesiącach waluta 
została zdelegalizowana. Miasto ponownie pogrąży-
ło się w recesji, a stopa bezrobocia wróciła do pozio-
mu sprzed ekonomicznego eksperymentu.

Unterguggenbergera do zaprojektowania lokalnej 
waluty zainspirowała teoria tzw. wolnej ekonomii, 
autorstwa Silvio Gesella, niemieckiego ekonomisty 
z początków XX w. Próbował on dać odpowiedź na 
pytanie, jak przywrócić pieniądzom walor środka 
wymiany gospodarczej, a zarazem ukrócić takie zja-
wiska jak lichwa, spekulacje i tezauryzacja waluty, 
które zakłócają przepływ gotówki. Problemy i kry-
zysy ekonomiczne miały, zdaniem Gesella, źródło 
w systemie monetarnym: jeśli pozwolimy, aby pie-
niądze stały się środkiem oszczędzania lub przed-
miotem inwestycji, to drugą stroną tego zjawiska 
będzie odpływ waluty z gospodarki, która zacznie 
cierpieć na niedobór środków wymiany. Odpływ pie-
niędzy i ich kumulacja w rękach niewielkiej grupy 
elit finansowych prowadzi do paradoksalnej sytu-
acji, w której ludzie nie mogą się wymienić dobrami 
i usługami, choć nadal istnieje na nie popyt oraz są 
osoby zdolne zapewnić podaż. Zjawisko to – znane 
jako deflacja – ma tendencję do pogłębiania się: im 
mniej ludzie mają, tym mniej skłonni są wydawać, co 
sprawia, że gospodarka pogrąża się w coraz cięższym 
kryzysie. 

Aby zapobiec konsekwencjom tezauryzacji pie-
niądza, Gesell zaprojektował system gospodarczy 
zwany wolną ekonomią. Składają się na niego trzy 
elementy: 1) wolny handel regulowany przez pra-
wa popytu i podaży; 2) tzw. uwolnienie ziemi, czyli 
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zakaz używania działek jako lokaty oszczędnościo-
wej lub przedmiotu spekulacji; 3) wolny pieniądz, 
czyli waluta, która jest środkiem wymiany ekono-
micznej, a nie gromadzenia kapitału. Trzeci skład-
nik to właśnie samodewaluujące się bony, których 
przykładem są freigeldy. Gesell uważał za pozbawio-
ne racjonalnych podstaw oczekiwania kapitalistów, 
że gromadzony przez nich pieniądz nie utraci swojej 
wartości, ale ją zwiększy w wyniku oprocentowania 
dodatniego. Waluta – podobnie jak inne dobra – po-
winna się z czasem zużywać. 

W systemie monetarnym Gesella odzyskanie pier-
wotnej wartości pieniędzy wymaga od właściciela 
zainwestowania środków i wiąże się z kosztami, tak 
samo jak np. renowacja budynku. Stąd doktryna 
wolnej ekonomii jest czasem nazywana „ekonomią 
w porządku naturalnym”. Ujemne oprocentowanie 
pieniądza, które działa tu jak swoista opłata po-
stojowa, nie tylko nakręca popyt, ale także chroni 
mniejszych przedsiębiorców i  ludzi pracy przed 
działaniami monopolistów i finansjery. W systemie 
kapitalistycznym pieniądze wyjęte spod praw na-
tury dają osobom, które je posiadają, przewagę nad 
wytwórcami, dysponującymi towarem o określonej 
dacie przydatności. Walutę znacznie łatwiej upłyn-
nić niż dobra i  usługi, dlatego monopoliści mogą 
szantażować producentów. Ujemne oprocentowanie 
odwraca tę relację sił: na wolnym rynku bez kapitali-
zmu rządzi nie ten, kto posiada 1000 zł, ale ta osoba, 
która ma dziesięciu nabywców gotowych wydać na 

jej towar po 100 zł. Ludzie zaspokajający potrzeby 
innych wracają na należną im pozycję w społecznej 
hierarchii.

Wśród współczesnych alternatywnych walut naj-
słynniejszy jest chiemgauer, wyemitowany po raz 
pierwszy w 2003 r. w Prien am Chiemsee w Bawarii. 
Jego nazwa pochodzi od regionu w okolicach jezio-
ra Chiemsee. Pomysłodawcą był Christian Gelleri, 
nauczyciel ekonomii, który aby wyjaśnić swoim 
16-letnim uczniom, jak działają systemy monetarne, 
zaprojektował jeden z  nich. Chiemgauer w  pierw-
szym roku istnienia nie spotkał się z zainteresowa-
niem lokalnej społeczności. Zarejestrowało się 130 
użytkowników nowej waluty i akceptowały ją tyl-
ko nieliczne sklepy. Łączny obrót w 2003 r. wynosił 
75 tys. euro. Jednakże w 2012 r. w projekcie uczestni-
czyło już ponad 600 przedsiębiorców i 2,5 tys. kon-
sumentów, co zapewniło obrót przekraczający 6 mln 
euro. Chiemgauer krąży w tej chwili 2,5 razy szybciej 
niż oficjalna waluta eurostrefy.

Regionalny pieniądz obłożony jest opłatą posto-
jową: co trzy miesiące waluta traci 2% swojej war-
tości, którą użytkownik może odzyskać, kupując 
znaczki. Firmy rejestrujące się w  systemie mone-
tarnym muszą zapłacić 100 euro, a później wnosić 
miesięczną opłatę od 5 do 10 euro w zależności od 
obrotów, jakie uzyskały. Jeśli chcą wymienić chiem-
gauery na oficjalną walutę, muszą wnieść kolejną 
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opłatę w wysokości 5% transakcji. Około 40% opłat 
idzie na obsługę systemu, a  reszta jest przekazy-
wana lokalnym organizacjom pozarządowym. Do 
organizacji trafia też 3% z każdej transakcji, której 
dokonują użytkownicy chiemgauerów – konsumenci 
w momencie zapisów do systemu sami mogą wska-
zać beneficjentów. Od początku trwania projektu 
trafiło do nich już ponad 300 tys. euro. Emisją pie-
niądza i rejestracją zajmują się osobne organizacje 
i banki. Niektóre z nich, np. Raiffeisenbank, wypusz-
czają nawet specjalne karty debetowe. Drobni przed-
siębiorcy zarejestrowani w systemie mogą liczyć na 
nieoprocentowane kredyty.

Mimo sporej popularności lokalnej waluty jej obrót 
odpowiada tylko 0,2% całego pkb w regionie. Gelleri 
patrzy jednak w przyszłość z nadzieją i uważa, że jest 
szansa, by za pośrednictwem chiemgauerów przepro-
wadzano połowę lokalnych transferów. Niezależnie 
od tego, czy wierzymy w  te zapewnienia, należy 
podkreślić, że Niemcy są w tej chwili krajem, w któ-
rym alternatywne waluty rozwijają się najszybciej 
na świecie. W 2011 r. działało tu 28 lokalnych syste-
mów, które zrzeszały ponad 2,5 tys. przedsiębiorców, 
i wystartowało 37 kolejnych. Wszystkie inicjatywy 
są wspierane przez Regiogeld, krajową organizację 
promującą komplementarne waluty. Peter North – 
badacz alternatywnych pieniędzy  – przyrównuje 
Niemcy do bioróżnorodnego ekosystemu. Duży za-
sięg alternatywnej ekonomii będzie dla kraju zabez-
pieczeniem w przypadku poważnych problemów: 
ewentualnego upadku wspólnej europejskiej waluty, 
kolejnych fal recesji czy wyczerpania się zasobów 
paliw kopalnych. Takiego stopnia stabilności nie 
mogą zapewnić systemy wzniesione na pieniężnej 
monokulturze.

Informacje w obiegu
Innymi przykładami alternatywnej ekonomii są sys-
temy oparte nie o fizyczną walutę, lecz o informację. 
Do nich zaliczyć można m.in. banki czasu i lets-y. 
W tym przypadku pierwszym krokiem do utworze-
nia alternatywnego rynku jest zrzeszenie ludzi, skle-
pów i firm, które spisują swoje potrzeby i oferty. Na 
tej podstawie tworzy się wspólną bazę danych, pu-
blikowaną zwykle co dwa miesiące. Umożliwia ona 
kontakt i wymianę między członkami. W ramach 
lets-ów płatności dokonuje się za pomocą „fałszy-
wych pieniędzy”: uczestnicy wymiany handlowej 
wyceniają wartość swoich dóbr i usług za pomocą 
punktów czy kredytów, a wyniki transakcji zapisują 
na czekach. Następnie noty są zbierane i sumowa-
ne jak w banku, by określić saldo poszczególnych 
osób. Rozliczenie jest ogólnie dostępne dla wszyst-
kich zarejestrowanych w  systemie. Aby uniknąć 
oszustw, oprócz salda publikuje się również historię 

przeprowadzonych transakcji. Równolegle aktuali-
zowane są bazy danych o ofertach i zapotrzebowaniu. 

W bankach czasu jednostką płatności są natomiast 
godziny. W przeciwieństwie do lets-ów przyjmuje 
się tu często zasadę, że praca każdej osoby posia-
da tę samą wartość – np. godzina pracy lekarki jest 
warta tyle samo co ogrodnika. Wiele banków czasu 
odchodzi jednak od tej zasady i uwalnia ceny. Nie-
zależnie od przyjętego systemu rozliczeń zarówno 
lets-y, jak i banki czasu rządzą się prawami podaży 
i popytu. Podobnie jak w przypadku komplementar-
nych walut, w systemach operujących informacją 
nie istnieje możliwość zbierania kapitału, ponieważ 
bilans wszystkich rozliczeń wynosi zero. Przy każdej 
transakcji jedna strona zyskuje dokładnie taką samą 
sumę kredytów lub godzin, jaką traci druga. Poży-
czanie środków na procent nie ma sensu, gdyż in-
formacje nie są emitowane przez odrębną instytucję 
i nigdy nie zabraknie ich w systemie – w każdej chwili 
można je za darmo powielić. Powszechna dostęp-
ność środków finansowych oznacza również, że nikt 
nie musi pod ekonomicznym przymusem pracować 
w niekorzystnych warunkach.

Osoby z deficytem są motorem alternatywnej gospo-
darki. Aby zniechęcić gapowiczów, w systemie można 
ustanowić dolny limit. We wzorcowych zrzeszeniach 
decyzje administracyjne podlegają demokratycznej 
kontroli wszystkich członków. Ludzie zarządzający 
systemem są wynagradzani w wewnętrznej walucie. 
Kolejnym problemem jest odprowadzenie podatków. 
Każdy członek sam jest odpowiedzialny za rozlicze-
nie się z fiskusem, dlatego często zaleca się, by część 
wynagrodzeń opłacać w  oficjalnej walucie. Z  tego 
powodu zwykle przyjmuje się, że wartość kredytów 
odpowiada narodowej walucie w stosunku 1 : 1. W nie-
których krajach ignoruje się obowiązek podatkowy, 
gdyż alternatywna ekonomia oznacza dla rządów 
mniejsze wydatki na walkę z biedą. Czasem państwa 
odbierają daninę, korzystając z usług oferowanych 
przez lets-y.

Pierwszy lets powstał w 1983 r. w Courtney (za-
chodnie wybrzeże Kanady) i miał stanowić próbę 
rozwiązania problemu recesji, która dotknęła region – 
w samym mieście bezrobocie wynosiło 18%. Pomy-
słodawcą systemu był Michael Linton. Obserwował 
on zależność między ilością pieniędzy w  obiegu 
a szybkością wymiany handlowej. Pakietem ratun-
kowym Lintona stały się tzw. zielone dolary. Ponie-
waż nie były one fizyczną walutą, lecz informacją, 
stanowiły powszechnie dostępne dobro, ułatwiające 
wymianę ekonomiczną. Niedługo później Linton za-
projektował pierwszy program informatyczny, który 
służył do obsługi lets-u. W 1985 r. alternatywny ry-
nek w Courtney skupiał 500 członków, a łączna war-
tość wymienionych dóbr i usług wynosiła 300 tys. 
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dolarów. Jednocześnie Linton wraz z Hazel Hender-
son („zieloną” ekonomistką) zaczęli promować sys-
temy w kolejnych regionach. 

W 1987 r. w Kanadzie istniało dwanaście lets-ów, 
a kolejnych dziesięć w innych krajach. Połowa sys-
temów z pierwszego pokolenia upadła jeszcze przed 
końcem lat 80., również pionierski projekt z Court-
ney, który nie był w stanie pokryć kosztów swojego 
działania. Przełom lat 80. i 90. to początek następ-
nej ofensywy, która tym razem szybko podbiła serca 
wielu lokalnych społeczności, głównie poza Ame-
ryką Północną. W 1995 r. było już ok. 500 lets-ów, 
w tym po 200 w Wielkiej Brytanii i Australii oraz 70 
w Nowej Zelandii. Popularność alternatywnej eko-
nomii w tych krajach pozostawała w bezpośrednim 
związku z  sytuacją gospodarczą. W  Wielkiej Bry-
tanii w latach 1986–1991 działało zaledwie dziesięć 
systemów, jednak gdy pod koniec 1992 r. dotknął ją 
kryzys, liczba Lets-ów zaczęła przyrastać w tempie 
geometrycznym. Podobny scenariusz obserwujemy 
w Nowej Zelandii, gdzie Lets-y (nazywane tu czę-
ściej Green Dollar Exchange lub Exchange and Barter 
Systems) rozwijały się na dużą skalę po 1987 r., gdy 
kraj zmagał się z wysokim bezrobociem, efektami 
krachu na giełdzie i światowej recesji. Popularność 
Lets-ów była tu tak duża, że powstały nawet czaso-
pisma i programy telewizyjne poświęcone alterna-
tywnej ekonomii.

Innymi czynnikami, które wyraźnie sprzyjają 
powstawaniu zrzeszeń, są przychylne władze i od-
powiednie przepisy podatkowe. Wzorcowa jest tu 
Australia. Pierwszy lets powstał tam w 1987 r. Idea 
spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem ze stro-
ny silnego ruchu na rzecz regionalnej samowystar-
czalności. Państwo zainteresowało się alternatywną 
ekonomią na początku lat 90. Początkowo reakcja 
władzy była nieprzychylna, a systemami zajął się 
fiskus. Jednak w kolejnych latach wprowadzono ko-
rzystne dla Lets-ów zmiany w prawie podatkowym, 
a nawet przeznaczono osobne środki na wspomaga-
nie nowych inicjatyw. Dzięki temu Australia jest do 
dziś w czołówce krajów z rozwiniętą alternatywną 
ekonomią.

Na świecie funkcjonuje obecnie od 1,5 do 2,7 tys. al-
ternatywnych systemów handlowych różnego typu. 
Liczby te należy jednak traktować jako szacunkowe, 
gdyż rynki nieustannie wyłaniają się i zanikają. Zwy-
kle osiągają one wielkość kilkudziesięciu lub kilkuset 
uczestników. Do rzadkości należą systemy zrzeszają-
ce więcej niż 500 osób. Magiczną liczbę 1000 uczest-
ników przekroczyło do tej pory zaledwie kilka z nich. 
Warto również nadmienić, że powstają organizacje, 
które pozwalają prowadzić wymianę handlową 
między poszczególnymi systemami. Do takich na-
leżą m.in. krajowe platformy w Australii (Australian 

W Wielkiej Brytanii działało 
zaledwie dziesięć lets-ów, 
jednak gdy pod koniec 1992 r. 
dotknął ją kryzys, ich liczba 
zaczęła przyrastać w tempie 
geometrycznym.
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Exchange Groups – Australijskie Grupy Wymiany; 
Timebanking Australia – Bank Czasu Australia) czy 
międzynarodowa inicjatywa Community Exchange 
System (Społeczny System Wymiany).

Na osobne omówienie zasługuje barter wielostron-
ny w Argentynie, gdyż stanowi on dobry przykład 
tego, jak systemy wzorowane na lets-ach mogą 
przygotować społeczność na kryzys i  pozwolić  – 
dosłownie – przeżyć ekonomiczny krach. W 1995 r. 
w Buenos Aires powstał zalążek sieci rGt (Red Glo-
bal de Trueque – Globalna Sieć Barteru), założonej 
przez członków ekologicznej organizacji Program-
ma de Autosuficiencia Regional (Program na rzecz 
Regionalnej Niezależności). Inicjatywa była odpo-
wiedzią na restrykcyjną politykę fiskalną rządów 
prezydenta Carlosa Menema, która przyczyniła się 
do zwiększenia obszarów biedy. Sieć wzorowano 
na wprowadzonym w północnej części stanu Nowy 
Jork systemie Ithaca Hours – jednym z największych 
lets-ów na świecie, który skupiał wówczas ok. 4 tys. 
przedsiębiorców i jeszcze większą liczbę zwykłych 
uczestników.

rGt na początku istnienia była typowym lets-em, 
korzystającym z bazy komputerowej, w której reje-
strowano transakcje. Inicjatorzy zaczęli jednak eks-
perymentować z innymi nośnikami wartości, by na 
końcu przekonać się do not (kuponów) kredytowych, 
pozwalających na prowadzenie barteru wielostron-
nego, również poza lokalną społecznością. Tę swo-
istą walutę nazywano creditos lub arbolitos. Sieć była 
utworzona z małych, nowo powstałych ryneczków-

-klubów (nodów), działających m.in. w  salach ko-
ścielnych, opuszczonych fabrykach, na boiskach czy 
parkingach, gdzie ludzie spotykali się, aby wymienić 
punkty. Metoda handlu, którą na początku posługi-
wało się zaledwie 30 osób, w pierwszych latach XXi w. 
zyskała akceptację miliona Argentyńczyków, a po-
łowa regularnie brała udział w spotkaniach ponad 
4 tys. klubów barterowych w całym kraju. Najwięk-
szy z nich, w okolicach Mendozy, miał skupiać nawet 
36 tys. obywateli.

Na targowiskach za punkty można było kupić 
wszystkie dobra i usługi potrzebne w normalnym ży-
ciu: pieczywo, owoce i warzywa, ubrania i kosmetyki, 
znaleźć fryzjera lub manikiurzystów, a nawet wyku-
pić ubezpieczenie czy usługi lekarskie. Zwykle targi 
odbywały się raz w tygodniu i trwały kilka godzin. Do 
niektórych klubów dopuszczani byli tylko okoliczni 
mieszkańcy, inne były otwarte na obcych i akcepto-
wały jednostki płatnicze, których same nie emitowały. 
Argentyńczycy chętnie korzystali z dostępu do róż-
nych rynków i często podróżowali między miastami, 
aby nabyć to, czego potrzebowali. Mimo rozwoju bar-
dzo licznych systemów rozliczania najpopularniejszą 
walutą pozostał arbolitos emitowany przez par. Sieć, 

która objęła cały kraj, nie była jednak administrowana 
przez żadną ponadlokalną organizację.

Dla wielu Argentyńczyków alternatywna eko-
nomia stała się jedynym dostępnym rynkiem, gdy 
w 2001 r. kryzys osiągnął apogeum – prywatne kon-
ta bankowe zostały zamrożone. To w  tym czasie 
sieć przyciągnęła największą liczbę konsumentów 
i drobnych producentów. Wśród nich była rosnąca 
rzesza tzw. nowych biednych – przedstawicieli kla-
sy średniej, którzy utracili pracę wskutek kryzysu. 
Jak argumentował Par, to właśnie ponadlokalny 
charakter inicjatywy, otwartość na nowych uczest-
ników, niewielki nadzór i pragmatyczny stosunek 
do handlu pozwoliły stworzyć podaż zaspokajającą 
potrzeby obywateli, którzy wypadli poza system do-
minującej gospodarki. Kierunek, w jakim rozwinę-
ło się przedsięwzięcie, spotykał się jednak również 
z krytyką, m.in. ze strony rts-u (The Red de Trueque 
Solidario – Solidarne Sieci Barteru). Przedstawiciele 
organizacji twierdzili, że nadmierna emisja arbolitos 
prowadzi do inflacji, a słaby nadzór rodzi nadużycia. 
Dlatego domagali się przywrócenia inicjatywie bar-
dziej regionalnego charakteru oraz wprowadzenia ja-
snych procedur decyzyjnych. Sieć miałaby bazować 
wyłącznie na lokalnych systemach wymiany, nowe 
grupy dołączałyby wyłącznie za zgodą pozostałych, 
a uczestnicy oddelegowani na comiesięczne krajowe 
spotkania podejmowaliby decyzje o kształcie dal-
szej współpracy. Postulowano także wprowadzenie 
demokratycznego nadzoru na poziomie poszczegól-
nych klubów, łącznie z  programem edukacyjnym 
dla nowych członków. Akceptacja etosu lokalnych 
grup byłaby warunkiem niezbędnym udziału w tar-
gowiskach. rts chciał upowszechnić postawę pro-
sumenta – członka klubu, który jest jednocześnie 
konsumentem i mikroprzedsiębiorcą.

Grupy kierujące się zasadami rts-u  stanowiły 
tylko niewielką część całej sieci, ale już w 2002 r. 
okazało się, że ich postulaty większego nadzoru 
i transparentności były potrzebne. To, co stanowiło 
o sile argentyńskiego barteru – zasięg i niska kon-
trola – okazało się również przyczyną jego upadku. 
Pogrążeni w ubóstwie Argentyńczycy konkurowali 
ze sobą bezwzględnie o najlepsze ceny, nie stroniąc 
nawet od bójek. Nie brakowało wśród nich drobnych 
spekulantów, którzy czekali na okazję, by sprzedać 
po zawyżonej cenie tanio kupione dobra. Jeszcze 
inni fałszowali noty – policja przechwyciła 2 mln 
podrobionych creditos. Jesienią 2002 r. jedna z naj-
większych argentyńskich telewizji wyemitowała 
materiał, w  którym sieć barteru została przedsta-
wiona jako przekręt. Mimo że aktywiści odpierali 
zarzuty, twierdząc, że program telewizyjny powstał 
z inspiracji rządu, reputacja przedsięwzięcia została 
zniszczona. W ciągu jednej nocy od alternatywnej 

30

NOWY BYWATEL · NR 9 (60) · LATO 2013



ekonomii odwróciło się w zależności od regionu od 
10 do 40% członków. Kryzys zaufania w mniejszym 
jednak stopniu dotknął grupy, które kierowały się 
zasadami rts-u.

Bywa ciężko
Do tej pory zdecydowana większość systemów two-
rzących alternatywną ekonomię nie była trwała. Zy-
skiwała ona duże poparcie lokalnych społeczności 
w czasie kryzysów, szalejącego bezrobocia i gwał-
townego spadku dochodów. Wówczas do osób poszu-
kujących odmiennego stylu życia dołączały grupy, 
które znalazły się na marginesie społeczeństwa. Wie-
le nowych systemów monetarnych dokonywało jed-
nak swojego żywota, gdy tylko sytuacja gospodarcza 
regionu się poprawiała lub malał zapał założycieli. 
Na niewiele zdaje się tu obietnica przemodelowania 
społeczeństwa, którą składa alternatywna ekono-
mia. Niektórzy jednak, jak North, mają nadzieję, że 
inicjatywy rozwijane w Europie Południowej tym ra-
zem okażą się trwałe. Swoją wiarę wiążą z Ruchem 
Oburzonych, który ma stanowić silną podstawę alter-
natywnej ekonomii. Jeszcze inni spekulują, czy w po-
łączeniu z nowymi środkami komunikacji może ona 
stać się zarzewiem globalnego ruchu oporu wobec 
kapitalizmu – czymś na wzór komunistycznej świato-
wej rewolucji. Póki co, alternatywna ekonomia stano-
wi zaledwie ułamki promili światowej gospodarki i ta 
sytuacja prędko się nie zmieni. Nawet w tych krajach, 
gdzie jej systemy mają najdłuższą tradycję, obrotów 

osiąganych w ramach komplementarnych rynków 
nie można porównywać z tymi, które generuje kapi-
talizm. Większość aktywistów z zazdrością patrzy na 
takie inicjatywy jak Berkshares w Great Barrington 
w stanie Massachusetts, która osiąga obrót 2 mln do-
larów, a przecież w globalnej skali to zaledwie kropla.

O słabości nowych systemów monetarnych decy-
dują różne czynniki. Pierwszą ich grupę wskazaliśmy 
pośrednio, przedstawiając historię freigeld w Wörgl 
i barteru w Argentynie. Znaczący udział w upadku 
tych systemów miały decyzje polityczne. W pierw-
szym przypadku użyto środków prawnych do zde-
legalizowania inicjatywy, która mogła stanowić 
zagrożenie dla monopolu emisyjnego Austriackiego 
Banku Centralnego. Przypadek Argentyny stanowi 
natomiast przykład partyjnej walki, w której strona 
rządowa i przychylne jej media dyskredytują alter-
natywną ekonomię. Obie sytuacje pokazują, jakie 
zagrożenia mogą spotkać systemy, którym uda się 
rozrosnąć na wielką skalę. Jednak również mniejsze 
inicjatywy spotykają się z niechęcią. Badania nad 
lets-ami w Manchesterze pokazywały, że część lo-
kalnych przedsiębiorców nie chciała współpracować 
z uczestnikami systemu wymiany, gdyż ci prowadzili 
styl życia kojarzący się z subkulturami. Z kolei w Ar-
gentynie biznesmeni trzymali się z dala od osób za-
angażowanych w barter. Niektórzy aktywiści wręcz 
posądzali liderów reprezentujących sektor małych 
przedsiębiorstw o  próby wywarcia presji na poli-
tykach w celu zaostrzenia przepisów regulujących 
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wymianę barterową. Mimo to australijskie doświad-
czenia, działania niektórych europejskich polityków 
oraz postawa wielu lokalnych przedsiębiorców poka-
zują, że alternatywna ekonomia może bez przeszkód 
funkcjonować jako suplement kapitalistycznej gospo-
darki i monetarnego systemu państwa.

W tym miejscu dochodzimy do kolejnej istotnej 
grupy czynników ograniczających alternatywną 
gospodarkę, które możemy nazwać ekonomiczny-
mi. Większość inicjatyw nie osiąga masy krytycz-
nej, dzięki której miałaby szansę działać efektywnie. 
Nowo powstałe grupy zrzeszają zwykle kilkanaście 
lub kilkadziesiąt osób. Sporadycznie przyłączają się 
do nich przedsiębiorcy. Podaż jest niewielka i zwykle 
składają się na nią raczej nietypowe usługi, a prze-
cież nie samymi korepetycjami człowiek żyje. Kiedy 
grupie nie udaje się powiększyć rozmiarów, jej człon-
kowie odwracają się od gospodarki niedostatku i wra-
cają na obfite łono dominującej ekonomii. Włączenie 
do akcji nawet nieuprzedzonych przedsiębiorców 
może być dla organizatorów nie lada wyzwaniem. 
Może się bowiem okazać, że firma za zarobione al-
ternatywne pieniądze nie będzie w stanie prowadzić 
interesów ze swoimi kontrahentami. Efektywna go-
spodarka lokalna potrzebuje również odpowiedniego 
prawa podatkowego, aby przedsiębiorcy mieli szansę 
uczciwie rozliczyć się z fiskusem. Udział lokalnego 
biznesu nie oznacza jeszcze istotnej poprawy poda-
ży, ponieważ zalew rynku importowanymi dobrami 
sprawia, że regionalna produkcja nie jest w stanie 
wyjść naprzeciw potrzebom społeczności. Kolejną 

przeszkodą są środki finansowe, które muszą posia-
dać organizatorzy, aby powołać do istnienia alter-
natywną gospodarkę. Z badań przeprowadzonych 
w USA przez Joanne Poyourow, aktywistkę Ruchu 
Przemian z Los Angeles, wynika, że koszt wprowa-
dzenia lokalnej, fizycznej waluty waha się od 10 do 
25 tys. dolarów. Są to koszty dystrybucji i przygo-
towania pieniędzy, które muszą być odpowiednio 
zabezpieczone przed fałszerzami i spełniać pewne 
standardy estetyczne, aby społeczność nie miała 
wrażenia, że bawi się w grę „Monopoly”. Do tego do-
chodzą koszty administracyjne.

W pierwszej chwili może się wydawać, że problem 
braku funduszy rozwiązują banki czasu i  lets-y. 
W przeciwieństwie do banknotów informację moż-
na wytworzyć za pomocą długopisu i kartki, czyli 
w zasadzie za darmo. Nic bardziej złudnego. Duże 
systemy generują bardzo wysokie koszty związane 
z ich używaniem. Ciekawą, krytyczną perspektywę 
przedstawia Andrzej Żwawa, który w 2008 r. opu-
blikował raport dotyczący alternatywnej ekonomii 
w Polsce. Chociaż pisze on o zaledwie kilkunastu 
przedsięwzięciach, a szczegółowo analizuje tylko 
jedno (lets w Krakowie), to z jego tekstu wyłania się 
obraz, który wydaje się dobrze tłumaczyć słabość al-
ternatywnej ekonomii. O niepowodzeniach poszcze-
gólnych przedsięwzięć stanowią zwykle prozaiczne 
przyczyny. Informacja – z pozoru darmowa – ma swo-
ją cenę, która w przypadku źle zaprojektowanych, 
nieudolnie zarządzanych lub nierozwiniętych syste-
mów może znacznie przewyższać koszty posługiwa-
nia się tradycyjną walutą. Zakup nawet najprostszej 
usługi za pomocą wirtualnych środków wymiany 
wymaga od nabywcy podjęcia wielu dodatkowych 
działań, takich jak przeszukanie listy usług, skontak-
towanie się z usługodawcą telefonicznie lub e-mailo-
wo, dojazd do oddalonych miejsc. Może się okazać, 
że usługodawca nie będzie mógł zrealizować nawet 
prostego zamówienia w krótkim terminie lub w ogóle 
nie jest zainteresowany transakcją. Gdy podaż w al-
ternatywnej gospodarce jest niewielka, następuje 
zwrot w stronę tradycyjnego rynku. 

Aby dokonać transakcji, musimy przezwyciężyć 
dodatkowe bariery technologiczne i psychologicz-
ne, zainwestować tradycyjne pieniądze (dojazd, te-
lefon) i pozwolić sobie na komfort czekania. Ponadto 
systemy oparte o informacje niejako wymagają od 
uczestników, żeby przy okazji wymiany prowadzili 
życie towarzyskie: to, co dla jednych jest wartością 
dodaną, dla innych może być „haraczem”, które-
go dobrowolnie nigdy nie uiszczą. Kosztowne jest 
również zarządzanie systemem. Teoretycznie ad-
ministratorów można opłacić komplementarną 
walutą. Niewielki zakres ofert na alternatywnym 
rynku sprawia jednak, że nie jest to wystarczająca b
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gratyfikacja i osoby odpowiedzialne za zarządzanie 
pełnią funkcje jako wolontariusze. Tymczasem już 
obsługa bazy danych kilkudziesięciu osób jest pracą 
na cały etat, wymagającą ponadto odpowiedniego 
oprogramowania. Dla wielu społeczności rozwią-
zaniem problemu finansowego byłoby wsparcie ze 
strony władz, organizacji pozarządowych lub spon-
sorów, na to jednak większość inicjatyw nie może 
liczyć. Gdy wspomnimy jeszcze o potrzebie skon-
struowania efektywnych procedur podejmowania 
decyzji i niejasnościach prawnych („Jak rozliczyć 
się z zarobionych godzin z urzędem skarbowym?”, 

„Czy pracując w lets, uzbieram na emeryturę?”), to 
obraz całego przedsięwzięcia staje się jeszcze bar-
dziej zagmatwany. 

Historia alternatywnej ekonomii pozwala nam 
również wyrokować na temat przyszłości systemów 
powstających w krajach Europy Południowej. Może-
my przypuszczać, że ich trwałość nie będzie zależeć 
tak bardzo od ideowych deklaracji Ruchu Oburzo-
nych jak od organizacyjnej sprawności. Doświad-
czenie pokazuje również, że wielką naiwnością jest 
upatrywanie w alternatywnej ekonomii narzędzia 
politycznego oporu. To współpraca z władzą i biz-
nesem przyczyniała się jak do tej pory do najwięk-
szych sukcesów lokalnej gospodarki. Alternatywna 
ekonomia jest najsilniejsza w  tych krajach, gdzie 
istnieje odpowiednie prawo podatkowe, władze na 
szczeblu krajowym i lokalnym sa przychylne takim 
inicjatywom, udaje się uzyskać odpowiednie środki 
finansowe na ich wspieranie, jak ma to miejsce np. 
w Australii. Największy dotąd sukces alternatywnej 
ekonomii – cud w Wörgl – nie był dziełem obywatel-
skiej aktywności, lecz władz miejskich. Pieniądze 
były emitowane w  ratuszu, system był zarządza-
ny przez wykwalifikowanych i dobrze opłacanych 
urzędników, a waluta została wprowadzona odgórnie, 
co zapewniło dużą podaż. W dodatku freigeld miał 
moc zwalniania z obowiązku podatkowego, a wpły-
wy z tego tytułu trafiały bezpośrednio do miejskiego 
skarbca. To właśnie kształt systemu podatkowego 
przesądził o triumfie Unterguggenbergera – skali jego 
sukcesu nie udało się już nigdy powtórzyć.

Znaczenie efektywnego zarządzania widać równie 
wyraźnie na przykładach systemów alternatywnej 
ekonomii stworzonych przez przedsiębiorców. Spo-
śród kilkunastu inicjatyw zainspirowanych ekspe-
rymentem z Wörgl do dziś działa tylko jeden – Swiss 
Wirtschaftsring (Szwajcarski Krąg Gospodarczy). 
Jest to system barteru wielostronnego, w  którym 
bierze udział 62 tys. firm. Działa on nieprzerwanie 
od prawie 80 lat i osiąga roczny obrót odpowiada-
jący 2 mld franków szwajcarskich. Podobne przed-
sięwzięcie od 2000 roku funkcjonuje także w Polsce 
pod nazwą Barter System (wcześniej bci Poland), 

stanowiąc platformę wymiany dla 500 firm, które 
każdego roku wymieniają między sobą towary i usłu-
gi warte 7 milionów złotych. Polskie i szwajcarskie 
inicjatywy pokazują, że umiejętne zarządzanie 
i – w konsekwencji – ekonomiczne korzyści potrafią 
przekonać do alternatywnej ekonomii nawet te grupy 
społeczne, które są do niej najmocniej uprzedzone. 
Co więcej, skuteczność tych systemów sprawiła, że 
przedsiębiorcy biorący w nich udział zaczęli żywo 
interesować się ideami alternatywnej ekonomii. Bar-
ter System organizował konferencje poświęcone lo-
kalnej gospodarce, nieoprocentowanym pieniądzom 
czy negatywnym konsekwencjom korporacjonizmu. 
Trudno o  lepszy przykład oddziaływania bazy na 
nadbudowę. 

Nadzieja na przyszły rok?
Trudności, które napotyka alternatywna ekono-
mia, bynajmniej nie pomniejszają jej zalet. Gdy 
zaczniemy mierzyć siły na zamiary, widać, że jest 
ona dobrym narzędziem niwelowania konsekwen-
cji kryzysów gospodarczych – konsekwencji zarów-
no stricte ekonomicznych, jak i psychologicznych. 
Z pewnością warte trudu jest każde przedsięwzięcie, 
które umożliwia osobom pozbawionym pracy lub 
zubożałym ponowne włączenie się do gospodarki. 
Świadczą o tym wypowiedzi członków lokalnej eko-
nomii, którzy mówią, że alternatywne waluty przy-
wróciły im poczucie sprawczości, a  jednocześnie 
zmusiły do innowacyjnych działań oraz namysłu 
nad swoimi umiejętnościami i potrzebami innych. 
Alternatywna gospodarka zbliża mieszkańców, któ-
rzy znów mogą poczuć się wspólnotą, i daje im wia-
rę, że każdy członek społeczności może coś do niej 
wnieść i jest potrzebny.

Inni – w nieco mniej patetycznym tonie – podkre-
ślają terapeutyczny wpływ takich inicjatyw. Gre-
czynka Ioanitou o udziale w lets mówi: Dla kobiet, 
których bezrobocie dotknęło najmocniej i  które nie 
mogą, tak jak mężczyźni, udać się do knajpy, to jest 
jak przynależenie do silnie wspierającego towarzystwa. 
Ponadto możliwość decydowania o losach społecznej 
waluty pełni rolę lekcji poglądowej – podczas jej trwa-
nia uczestnicy uczą się, jak funkcjonują systemy mo-
netarne. Wreszcie, nawet małe lets-y i banki czasu 
mogą bardzo ułatwić życie, jeśli tylko ich uczestnicy 
dobrze rozpoznają swoje potrzeby, np. pary szukają-
ce osób do okazyjnej opieki nad dzieckiem nie mu-
szą powoływać do życia kilkudziesięcioosobowego 
systemu – wystarczy, że znajdą grupę rodziców, któ-
rzy będą gotowi wziąć na siebie odpowiedzialność. 
Tymczasem odpowiedź na pytanie „Czy alternatyw-
na ekonomia zdoła przemodelować lokalne społecz-
ności i rozpiąć nad nimi parasol ochronny?” trzeba 
przełożyć na później. 
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W Polsce od wielu lat państwo wykazuje znikomą 
aktywność w zakresie tworzenia miejsc pracy 

lub pomocy osobom, które chcą wyjść z bezrobocia. 
Bardzo często wynika to z wyznawanej na szczeblach 
władzy ideologii neoliberalnej, głoszącej, że odpo-
wiednią liczbę etatów może zagwarantować tylko 
rynek, a państwo i samorządy nie powinny w to in-
gerować. Kłam tym teoriom zadają realia. Istniejące 
od lat wysokie bezrobocie skutkuje tym, że coraz 
więcej ludzi wyjeżdża, by szukać zatrudnienia w in-
nych krajach. Efekty już teraz są widoczne – malejąca 
liczba obywateli, a co za tym idzie, zmniejszające się 
wpływy z podatków. 

Te problemy są szczególnie widoczne na tzw. pery-
feriach Polski, czyli w mniejszych miejscowościach, 
powiatach lub gminach, skąd mieszkańcy emigrują 
nie tylko za granicę, ale również do większych ośrod-
ków w kraju. Dlatego przedstawiciele kilku samorzą-
dów, na przekór panującym tendencjom, zainicjowali 
działania mające na celu tworzenie miejsc pracy, aby 
przynajmniej częściowo ograniczyć migrację miesz-
kańców „za chlebem” oraz zmniejszyć skalę lokal-
nych problemów społecznych.

Spółdzielcza Łomża
Krzysztof Kozicki to człowiek, który posiada spory 
wkład w  to, że powiat łomżyński może poszczy-
cić się wyjątkowo dużą jak na polskie realia liczbą 
spółdzielni socjalnych. Pełniąc tam funkcje starosty 
i wicestarosty powiatowego, zdawał sobie sprawę 
z trudnej sytuacji pracowników. – Gwałtowne zmiany 

społeczno-gospodarcze, jakie miały miejsce w  całej 
w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat, sprawiły, że ogromna 
grupa osób znalazła się na marginesie. Powstało zja-
wisko wykluczenia społecznego dotychczas nieznane 
władzom samorządowym. Jednostki wykluczone nie 
były w stanie przystosować się do życia w gospodarce 
rynkowej – ocenia Kozicki.

Rozwiązania tych problemów w regionie łomżyń-
skim postanowił poszukać przy pomocy metod tzw. 
ekonomii społecznej. – Wcześniej pracowałem w Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, co pozwoliło mi 
zrozumieć problemy osób wykluczonych i wykorzystać 
tę wiedzę, gdy zacząłem pełnić funkcję starosty łom-
żyńskiego. Widziałem, że tradycyjne formy pomocy 
społecznej nie przynoszą zamierzonych skutków i nie 
powodują jakościowych zmian. Oferowane przez urząd 
pracy zasiłki i zapomogi pomagają przeżyć osobom 
bezrobotnym, ale nie mają wpływu na zmianę ich sy-
tuacji zawodowej i społecznej. Dostrzegłem w ekonomii 
społecznej szansę na faktyczne „przywrócenie” tych 
osób do życia w zbiorowości. Dlatego Starostwo Powia-
towe w Łomży od kilku lat aktywnie poszukuje nowych 
rozwiązań, niekonwencjonalnych działań pomaga-
jących aktywizować osoby wykluczone społecznie 
i zawodowo – twierdzi Kozicki. W 2006 r. starostwo 
przystąpiło do budowania partnerstwa w zakresie 
ekonomii społecznej wśród instytucji, przedsiębior-
ców, ośrodków szkolenia oraz organizacji pozarzą-
dowych. Utworzone podmioty ekonomii społecznej 
w postaci spółdzielni socjalnych, Centrum Integracji 
Społecznej i prowadzone warsztaty terapii zajęciowej 

Samorząd pracy 
chronionej

Bartosz OszczePaLski

Polski model kapitalizmu generuje coraz większe bezrobocie i brak dosta-
tecznej liczby miejsc pracy. Niektóre samorządy, mając świadomość pro-
blemu, próbują wypełnić tę lukę i wesprzeć najsłabszych mieszkańców.
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doprowadziły do powstania kilkuset miejsc pracy 
i w związku z tym powrotu na rynek osób dotychczas 
długotrwale bezrobotnych. 

Początki nie były łatwe. Pierwsza spółdzielnia 
socjalna, która powstała w  Łomży dla podopiecz-
nych Centrum Integracji Społecznej, niestety nie 
przetrwała. Stało się tak pomimo wsparcia ze stro-
ny Kozickiego (wówczas starosty), który przyczynił 
się do tego, że placówce przyznano pieniądze z puli 
środków przeznaczonych na aktywną walkę z bezro-
bociem. Klęska placówki bynajmniej nie zniechęciła 
starosty do podejmowania kolejnych prób. W 2009 r. 
ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
zainicjowano projekt „Spółdzielnia socjalna moją 
szansą na pracę”, dzięki któremu powstały dwa 
podmioty  – Awans i  Info Card. Obie spółdzielnie 
prowadzą działalność typu call center. Awans obsłu-
guje jedną ze znanych firm telekomunikacyjnych, 
natomiast Info Card zajmuje się telefoniczną obsługą 
klientów firm z terenu całego kraju. Projekt był skie-
rowany do 15 osób. Uzyskały one dofinansowanie na 
założenie spółdzielni. Wcześniej przyszli spółdziel-
cy odbyli wielomiesięczne kursy przygotowujące 
ich do prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego. 
Obie spółdzielnie prosperują dobrze po dzień dzi-
siejszy i zatrudniają w sumie około pięćdziesięciu 
pracowników.

W  międzyczasie do Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Łomży zgłosiło się pięć kobiet, które zostały 
zwolnione z niewielkiej firmy szewsko-obuwniczej. 
Znalazły się w bardzo trudnej sytuacji, bo na lokal-
nym rynku pracy niewiele jest ofert w tej branży. 
Sposobem na „nowe życie” stało się dla nich zało-
żenie spółdzielni socjalnej „Alexis”, która świadczy 
usługi krawieckie. Pomogli im w tym pracownicy 
PUP. – Przede wszystkim każda z pań dostała dota-
cję wynoszącą czterokrotność średniej pensji, która 

przysługuje każdej nowo zakładanej spółdzielni so-
cjalnej. Zapewniliśmy im również refundację składek 
ZUS-owskich. Popieramy powstawanie podmiotów 
ekonomii społecznej, dlatego panie mogą liczyć na na-
sze stałe wsparcie. Gdy jakiś czas temu brały kredyt, 
wstawiłem się za nimi w banku. Ponadto gdy ostatnio 
wystosowały prośbę do władz miasta o przeniesienie 
spółdzielni w miejsce, które jest bardziej przestronne, 
a więc lepiej przystosowane do warunków produkcji, 
zwróciłem się do Prezydenta Łomży o życzliwe potrak-
towanie, szczególnie jeśli chodzi o ustalenie wysokości 
czynszu – mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, 
Mieczysław Bieniek. W tej sprawie za spółdzielcami 
wstawił się również wicestarosta, co w efekcie spra-
wiło, że spółdzielnia funkcjonuje obecnie już w in-
nym, dogodniejszym miejscu.

Wsparcie władz i instytucji lokalnych było szcze-
gólnie istotne, gdyż pierwszy rok działania spół-
dzielni wiązał się ze znacznymi wydatkami oraz 
dużą niepewnością. – Jesteśmy otwarci na współpracę 
i pomoc osobom, które chcą zakładać spółdzielnie so-
cjalne, bo wiemy, jak bardzo niekorzystna jest obecnie 
sytuacja na rynku pracy. Oprócz dotacji i refundacji 
składek ZUS-owskich wspomagamy spółdzielnie sta-
żami i ofertami prac interwencyjnych – podkreśla dy-
rektor Bieniek.

Projekt „Spółdzielnia socjalna moją szansą na pra-
cę” nie był jedyną inicjatywą zainicjowaną przez sta-
rostwo w celu tworzenia etatów w sektorze ekonomii 
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społecznej. Obecnie trwa realizacja kolejnego projek-
tu: „Spółdzielnia socjalna – szansą na lepsze jutro”. 
Dzięki środkom przeznaczonym na jego realizację 
w styczniu bieżącego roku w Łomży uruchomiono 
spółdzielnię socjalną „Netlajt”, w  ramach której 
funkcjonują sklep komputerowy oraz serwis tech-
niczny. W sumie dzięki projektom Starostwa Powia-
towego oraz pomocy udzielanej przez inne instytucje 
w powiecie łomżyńskim powstało aż 9 spółdzielni 
socjalnych. – Spółdzielnie są u nas już trwałym ele-
mentem krajobrazu gospodarczego. Powstało kilka 
partnerstw na rzecz ekonomii społecznej, pracujemy 
także nad klastrem podmiotów tego sektora. Ekonomię 
społeczną w naszym powiecie tworzą ludzie, którzy 
angażują się w nietypowe przedsięwzięcia, przecierają 
nowe szlaki i wyszukują nisze dla swoich działań. To 
ciężka praca, pełna wzlotów i upadków, ale wysiłków 
zakończonych sukcesem jest całkiem sporo – podsu-
mowuje Kozicki.

Starostwo przeznacza również duże środki finan-
sowe z funduszy unijnych na inne działania w celu 
poprawy sytuacji bezrobotnych. Organizowane są 
dla nich m.in. szkolenia przygotowujące do zawo-
dów, które akurat są pożądane przez lokalne firmy, 
np. księgowego, kierowcy kat. C, operatora kopar-
ko-ładowarki itp. I choć Krzysztof Kozicki nie jest 
już starostą, to bakcyl ekonomii społecznej został 
w Łomży zaszczepiony na stałe.

Ekonomia solidarna z Czarnkowa
Kolejnym przykładem prowadzenia aktywnej poli-
tyki walki z bezrobociem jest gmina Czarnków w woj. 

wielkopolskim. Duża w  tym zasługa Bolesława 
Chwarścianka, który pełni funkcję wójta od 1999 r. – 
Funkcjonujemy bardzo dobrze w ramach szerokiego 
porozumienia, tzw. Partnerstwa Ekonomii Społecz-
nej Ziemi Czarnkowskiej, które łączy działania wójta, 
starostwa powiatowego, Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz wielu innych instytucji, stowarzyszeń 
i  spółdzielni socjalnych zainteresowanych pomaga-
niem osobom bezrobotnym. Partnerstwo zostało zało-
żone w 2009 r. Choć użyłem sformułowania „ekonomia 
społeczna”, to my jednak wolimy określenie „ekonomia 
solidarna”, czyli taka, która jest solidarna z ludźmi, ze 
społeczeństwem – tłumaczy Chwarścianek.

Zaczęło się od tego, że kilka lat temu władze gminy 
zdecydowały się na stworzenie Centrum Integracji 
Społecznej i Praktyk Kulturalnych. – W założeniu jest 
to projekt skierowany do osób długotrwale bezrobot-
nych. Praca z takimi osobami to spore wyzwanie, bo 
trudno jest przywrócić je na rynek pracy – przedsię-
biorcy niechętnie je zatrudniają. W ramach CIS-u bez-
robotni mogą bezpłatnie uczyć się zawodu poprzez 
korzystanie z warsztatów i kursów specjalistycznych 
(np. gastronomicznych lub zieleniarskich). Istnieje 
również możliwość zasięgnięcia porady profesjonalne-
go doradcy zawodowego. Ważną funkcją tej instytucji 
jest to, że ludzie bez pracy mogą się integrować, przeby-
wać ze sobą, rozmawiać i nie zostają ze swoimi proble-
mami sami. Do CIS-u można należeć przez rok – przez 
ten czas jego uczestnikom przysługują świadczenia in-
tegracyjne – mówi Chwarścianek. Centrum pomogło 
już wielu bezrobotnym, którzy dzięki wsparciu po 
jakimś czasie znaleźli zatrudnienie.
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To jednak nie jedyne pomysły wójta na zmniej-
szenie bezrobocia. Gmina zasłynęła z  wykorzy-
stania klauzuli społecznych w  przetargach. Choć 
zapis o  klauzulach społecznych w  prawie zamó-
wień publicznych, który preferuje przedsiębiorstwa 
społeczne zatrudniające osoby wykluczone oraz nie-
pełnosprawne, istnieje już od 2009 r., to nie jest on 
zbyt często wykorzystywany przez samorządy. Gmi-
na Czarnków może natomiast w tym zakresie stano-
wić wzór do naśladowania. – Klauzule są świetnym 
sposobem na ograniczenie bezrobocia w  regionach 
szczególnie nim zagrożonych. Stosujemy je w przypad-
ku zamówień na drobne usługi. Z klauzul korzystają 
spółdzielnie socjalne z naszej gminy. Przykładem jest 
tutaj spółdzielnia „Słoneczko”, zajmująca się sprzą-
taniem mieszkań oraz świadczeniem usług opiekuń-
czych. Wygrała ona jeden z przetargów, który ogłosiła 
gmina. Bez klauzul społecznych nie byłoby to możliwe. 
W przetargach bardzo często zwycięża również Cen-
trum Integracji Społecznej, które później zleca prace 
swoim podopiecznym – opowiada wójt.

Wspieranie spółdzielczości jest kolejną inicjatywą, 
której podejmują się władze Czarnkowa. Na terenie 
gminy od dwóch lat dobrze prosperuje wspomnia-
na spółdzielnia socjalna „Słoneczko”. Ponad rok 
temu powstała też spółdzielnia socjalna „Jodełka” 
w Paliszewie, której członkowie zajmują się pracami 
leśnymi, pielęgnacją zieleni oraz usługami porząd-
kowymi. – Osoby, które zdecydowały się na założe-
nie spółdzielni, mogły liczyć na naszą pomoc i  nie 
ograniczała się ona tylko do przyznawania dotacji 
przez Powiatowy Urząd Pracy. Organizowaliśmy m.in. 
warsztaty, podczas których świeżo upieczeni spółdziel-
cy uczyli się, jak sprawnie zarządzać przedsiębiorstwa-
mi społecznymi. Poza tym doszliśmy do porozumienia 
z Nadleśnictwem Sarbia, które gwarantuje spółdziel-
ni „Jodełka” stałe zlecenia, co niewątpliwie wpływa 
bardzo pozytywnie na funkcjonowanie tego przedsię-
biorstwa. Przekonanie nadleśniczego nie było łatwe, 
ale na szczęście rozmowy przyniosły oczekiwany efekt. 
Wiedzieliśmy, że musimy pomóc tym ludziom, bo sami 
mogą sobie nie poradzić w pierwszym, trudnym okresie 
działalności – opowiada Chwarścianek. Wsparcie ze 
strony władz dotyczy nie tylko kwestii finansowych 
czy szkoleniowych. – W ramach Partnerstwa Ekono-
mii Społecznej wciąż opiekujemy się tymi spółdzielnia-
mi. Na przykład staramy się łagodzić konflikty, które 
niekiedy narastają ze względu na różne temperamenty 
pracowników – wyjaśnia wójt Czarnkowa.

Pilzno i Wodzisław walczą z bezrobociem
Na pomysł stworzenia Centrum Integracji Społecznej 
wpadły również władze Pilzna. Gmina znajduje się 
w woj. podkarpackim, które zajmuje wysokie miejsca 
w statystykach bezrobocia, a jednocześnie plasuje 

się na ostatnich pozycjach rankingów dotyczących 
wysokości zarobków. Ta sytuacja zmusza powia-
towe i gminne samorządy do sporej kreatywności 
w  zakresie troski o  osoby wykluczone. W  Pilźnie 
idea powołania cis zrodziła się przy okazji spotka-
nia z przedstawicielami Fundacji Pomocy Wzajem-
nej „Barka”, w którym uczestniczyli reprezentanci 
gminy. – Tam właśnie dowiedzieliśmy się o możliwo-
ści powstania w Pilźnie Centrum Integracji Społecznej. 
W spotkaniach uczestniczyli kierownicy działających 
już CIS-ów z wielu województw. „Zarażeni” pomysłem, 
zostaliśmy zaproszeni do udziału w wizycie studyjnej 
w Byczynie i Strzelcach Opolskich, gdzie istnieją za-
równo Centra, jak i spółdzielnie socjalne. Właśnie po 
tych wizytach uznaliśmy, że tę ideę warto zaszczepić 
na naszym gruncie – opowiada Justyna Dziedzic z re-
feratu administracyjno-organizacyjnego w Urzędzie 
Miejskim w Pilźnie. Pomysł wspierała burmistrz mia-
sta, Ewa Gołębiowska.

Choć na wniosek gminy wojewoda przyznała 
Centrum Integracji Społecznej odpowiedni status, 
na uroczyste otwarcie trzeba będzie jeszcze trochę 
poczekać. – Planowaliśmy inaugurację na 1 lutego 
2013 r., ale na początek potrzebujemy znacznej do-
tacji finansowej, którą może nam przyznać tylko 
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackie-
go. Środki te planujemy wydać na remont budynku 
przeznaczonego na działalność Centrum oraz zakup 
odpowiedniego wyposażenia. Już niedługo Urząd 
Marszałkowski będzie organizował konkurs dla gmin, 
które mają utworzyć Centra na swoim terenie. Oczy-
wiście mamy zamiar w nim wystartować i te środki 
zdobyć. Gdyby jednak teraz się nie udało, będziemy 
próbować do skutku, bo jesteśmy bardzo zdetermi-
nowani w dążeniu do naszego celu – przekonuje pani 
Dziedzic.

Jak zakładają władze gminy, w pilźnieńskiej insty-
tucji zatrudnienie mogłoby znaleźć ok. 20 osób, któ-
re teraz korzystają ze wsparcia Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej. W cis osoby te pod okiem in-
struktora uczestniczyłyby w warsztatach podnoszą-
cych ich kwalifikacje. Jednocześnie wykonywałyby 
prace zlecone przez gminę lub inne instytucje czy 
firmy. – W naszym centrum planujemy trzy warsztaty. 
Zajmowałyby się one utrzymaniem zieleni, sprząta-
niem stadionu, prowadzeniem szaletów miejskich. CIS 
świadczyłby też w pewnym zakresie usługi opiekuńcze, 
tzn. osobom wymagającym opieki sprzątałby mieszka-
nie czy robił zakupy – wyjaśnia Gołębiowska.

Na stworzenie instytucji, w której pracują osoby 
wykluczone z  rynku pracy zdecydowano się tak-
że w powiecie wodzisławskim w woj. śląskim. Od 
2008 r. funkcjonuje tam Zakład Aktywności Zawodo-
wej. – Zgodnie z przepisami w Zakładzie zatrudnienie 
mogą znaleźć osoby ze znacznym lub umiarkowanym 
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stopniem niepełnosprawności, u których stwierdzono 
autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychicz-
ną (dotyczy osób z umiarkowanym stopniem). Obecnie 
pracuje tam 20 osób niepełnosprawnych oraz 7 osób 
pełnosprawnych. Zakład świadczy usługi pralnicze 
i  pokrewne, np. magiel  – opisuje Wojciech Racz-
kowski, rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego 
w  Wodzisławiu Śląskim. Warte podkreślenia jest 
to, że klienci są bardzo zadowoleni z jakości usług 
świadczonych przez Zakład. Dzięki temu liczba zle-
ceń stale wzrasta. 

Zainspirowało to władze Wodzisławia do poszerze-
nia oferty tej jednostki i tym samym zwiększenia licz-
by miejsc pracy. – Pod koniec 2012 r. władze powiatu 
wodzisławskiego opracowały i skierowały do Zarządu 
Województwa Śląskiego wniosek o rozbudowę Zakładu 
poprzez adaptację istniejącego w sąsiedztwie jego sie-
dziby budynku na potrzeby pralni chemicznej. Koszt 
tej inwestycji oszacowano wstępnie na ok. 740 tys. zł. 
Dzięki niej szansę na zatrudnienie może mieć kolejne 
10 osób niepełnosprawnych oraz 3 pełnosprawne. Pod 
koniec kwietnia Zarząd Województwa Śląskiego podjął 
pozytywną decyzję w sprawie dofinansowania Zakładu. 
Właśnie bierzemy się do dzieła, podpisujemy umowy 
z nowymi pracownikami – mówi Raczkowski.

Nysa wzorem dla innych
O  innowacyjnych projektach władz Nysy dla bez-
robotnych już od kilku lat rozpisują się zarówno 
lokalne, jak i  ogólnopolskie media. Pracownicy 

Powiatowego Urzędu Pracy wpadli na pomysł pozwa-
lający zmniejszyć bezrobocie, a jednocześnie rozwią-
zać problem deficytu mieszkań, na których budowę 
wciąż brakowało środków finansowych. Bezrobotni 
mieli wybudować blok mieszkalny. – Projekt „Budo-
wa domów poprzez system szkoleń osób bezrobotnych” 
został zainicjowany w okresie, w którym rynek pracy 
w powiecie nyskim cierpiał na niską liczbę wykwalifi-
kowanych pracowników budowlanych. Pomysł zrodził 
się z analizy systemu szkoleń realizowanych przez Po-
wiatowy Urząd Pracy. Pomimo przeprowadzania wielu 
rodzajów kursów budowlanych trudno było dostrzec 
ich konkretny efekt. Podjęcie inicjatywy budowy praw-
dziwego domu, poprzedzonej szkoleniami, wydawało 
się optymalnym pomysłem na stworzenie efektywnych 
i odpowiedzialnych społecznie programów szkolenio-
wych. Ponadto przeprowadzone rozpoznanie wśród 
pracodawców z branży budowlanej wskazywało, iż 
będą oni zainteresowani zatrudnieniem absolwentów 
takich kursów w swoich firmach – opowiada Kordian 
Kolbiarz, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ny-
sie i jeden z pomysłodawców projektu.

Zainteresowanie udziałem w przedsięwzięciu wy-
raził wójt gminy Paczków. Dokonano ścisłego po-
działu obowiązków. – Gmina Paczków przygotowała 
nieruchomość pod względem formalno-prawnym, 
dokumentację techniczną oraz pozwolenia budowla-
ne. Zabezpieczyła też część materiałów budowlanych. 
Zapewnienie maszyn, urządzeń, kadry nadzorującej 
budowę, w tym kierownika budowy, wykładowców ®
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i  instruktorów, należało do Powiatowego Urzędu 
Pracy. W tym celu zorganizowaliśmy szereg szkoleń 
obejmujących 176 osób, które były przyuczane m.in. 
do zawodu tynkarza, murarza, betoniarza, elektryka 
czy specjalisty od wykończenia wnętrz. Szkoleniami 
zajmowało się Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Nysie – wspomina Kolbiarz. W listopadzie 2008 r. 
oddano do użytku dwupiętrowy blok z 12 mieszka-
niami, który obecnie służy za lokum dla kilkuna-
stu rodzin oczekujących na przyznanie mieszkania 
socjalnego. Są to głównie samotne matki. Część 
budowlańców, którzy pracowali przy budowie blo-
ku, znalazła zatrudnienie w firmach, jeszcze inni 
zdecydowali się na założenie działalności gospodar-
czej. W 2009 r. projekt zdobył „Europejską Nagrodę 
Przedsiębiorczości”.

Instytucje odpowiedzialne za zmniejszanie bez-
robocia w Nysie i władze miasta nie osiadły na lau-
rach. „Praca za naukę” – tak nazywa się najnowsza 
inicjatywa, współtworzona przez Powiatowy Urząd 
Pracy, Starostwo Powiatowe oraz Państwową Wyż-
szą Szkołę Zawodową w Nysie. Celem projektu jest 
nabycie przez osoby bezrobotne kwalifikacji zawo-
dowych w ramach studiów zaocznych na nyskiej 
uczelni. W pierwszej kolejności program obejmie 
50 osób bezrobotnych mających wykształcenie śred-
nie. Naukę rozpoczną w nowym roku akademickim 
na kierunku zdrowie publiczne ze specjalnością 
aktywizacja osób starszych. To nie jedyna korzyść 
wynikająca z uczestnictwa w programie. Studenci 

otrzymają bowiem na samym początku… pracę. – 
W trakcie każdego z trzech lat studiów każdej osobie 
będzie przysługiwało prawo do 6-miesięcznej pracy 
w  jednostkach sektora pomocy i  opieki społecznej. 
Zatrudnienie będzie finansowane w  ramach robót 
publicznych. Podczas całego okresu nauki osoba bez-
robotna przepracuje zatem co najmniej 18 miesięcy. 
Warunkiem skierowania do pracy będzie wywiązy-
wanie się z obowiązków studenta (zaliczone egzaminy 
itp.). Przez całe studia osoba bezrobotna zarobi około 
25 000 zł, co z pewnością umożliwi opłacenie czesnego, 
które w sumie wyniesie 10 000 zł. Resztę pieniędzy bę-
dzie mogła wydać wedle własnego uznania – wyjaśnia 
Kordian Kolbiarz. Po skończeniu studiów otrzyma-
ją oni tytuł licencjata, nauczą się jednego z trzech 
języków: angielskiego, czeskiego lub niemieckiego, 
a przede wszystkim – zawodu, który da im szansę 
na znalezienie pracy, ponieważ tego rodzaju spe-
cjaliści są i będą poszukiwani ze względu na proces 
starzenia się społeczeństwa. W przyszłości uczel-
nia planuje uruchomić również inne specjalności, 
a środki na to przedsięwzięcie będą pozyskiwane 
z programów unijnych.

Dzięki takim inicjatywom Nysa zdecydowanie 
wyróżnia się na tle innych samorządów. Od kilku lat 
miasto jawi się jako wyjątkowo przyjazne dla bezro-
botnych. Warto czerpać z niego wzorce, a także in-
spirować się pomysłami innych gmin, które również 
realizują politykę zgodną z potrzebami społeczności 
lokalnych. 

NAJNOWSZA PŁYTA HARDCORE
PUNKOWEGO ZESPOŁU SPIRIT OF 84: 

„2003–2013”

r e k l a M a

POD PATRONATEM 
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(NASZEJ AUDYCJI
W RADIU WNET)
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Najbardziej oczywistą formą wsparcia dla cier-
piących niedostatek jest pomoc materialna. 

Niestety miewa ona szereg negatywnych „skutków 
ubocznych”. Bardzo często stygmatyzuje obdaro-
wanych lub na inne sposoby narusza ich poczucie 
własnej wartości. Nie jest też wyłącznie liberalną 
propagandą twierdzenie, że długoterminowe usta-
wianie ubogich w roli biernych odbiorców pienię-
dzy czy żywności może utrwalać ich marginalizację. 
Wreszcie, z pomocą potrzebującym wiąże się ryzyko 
wykorzystywania jej niezgodnie z przeznaczeniem, 
czego sztandarowym przykładem są świadczenia 
na rzecz rodzin, w których dorośli nadużywają al-
koholu. Próby ograniczania tego rodzaju zjawisk, 
nawet jeśli skuteczne, łączą się z upokarzającymi 
procedurami, wprowadzają atmosferę podejrzli-
wości i utrwalają negatywne stereotypy. Można to 
wszystko zrobić inaczej.

Ja Tobie
Sklep socjalny Fundacji „Jeden Drugiemu”, prowa-
dzony w stolicy w porozumieniu z Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej Dzielnicy Wola, stanowi innowacyjną 
na polskim gruncie formę wspierania osób w trudnej 
sytuacji, pozwalającą uniknąć wspomnianych zagro-
żeń. Co więcej, tworzy on przestrzeń dla innych ro-
dzajów pomocy, takich jak wsparcie psychologiczne 
czy kształtowanie właściwych nawyków. Organiza-
cja deklaruje, że celem jest nie tylko zabezpieczanie 

potrzeb materialnych, ale także okazywanie troski, 
dawanie nadziei na zmianę, dążenie do polepszania 
samooceny oraz aktywizowanie do intensywnego życia 
w społeczeństwie, a w odniesieniu do otoczenia osób 
wykluczonych – propagowanie szeroko rozumianej 
empatii.

Idea jest zaskakująco prosta. Do kupowania w pla-
cówce uprawnieni są ci, którzy w ocenie Ops-u szcze-
gólnie zasługują na pomoc. – Przekierowujemy do 
Fundacji osoby, które wspólnie z  pracownikiem so-
cjalnym wykonały bardzo dużą pracę, żeby poprawić 
swoją sytuację w różnych obszarach życia, ale mimo 
to nadal mają zbyt mało środków na zaspokojenie ele-
mentarnych potrzeb – mówi Bogusława Biedrzycka, 
dyrektor Ośrodka. Osoby te – samotni rodzice czy 
schorowani seniorzy  – mogą dokonywać w  skle-
pie dowolnych zakupów. Jedynym warunkiem jest 
nieprzekraczanie limitów przypisanych do imien-
nej karty  – wynoszą one 200–400 zł miesięcznie 
w zależności od wielkości gospodarstwa domowe-
go, 100 zł tygodniowo oraz 50 zł dziennie; istnieją 
ponadto ograniczenia ilościowe dla poszczególnych 
kategorii asortymentu. Zakupione towary muszą być 
wykorzystane na własny użytek. Socjalny wymiar 
sklepu przejawia się w tym, że ceny podstawowych 
produktów spożywczych i przemysłowych (środki 
czystości, artykuły dla niemowląt, pomoce szkolne 
itd.) są w nim co najmniej o połowę niższe od rynko-
wych. Jego klienci, których obecnie jest ok. 200, mają 

Z serca, ale z głową

Michał Sobczyk, MagdaLena Wrzesień

Mądra filantropia nie tylko zaspokaja najbardziej podstawowe potrzeby 
osób w trudnej sytuacji, ale także uruchamia cały łańcuch pozytywnych 
i trwałych efektów, również w ich otoczeniu.
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zatem możliwość pełniejszego zaspokojenia potrzeb 
w ramach swoich skromnych budżetów.

To, że fundacja nie rozdaje towarów, lecz umożli-
wia ich samodzielne nabywanie w oparciu o posia-
dane środki i autonomiczny wybór priorytetów, jest 
głęboko przemyślaną strategią. Taki system pozwala 
bowiem na udzielanie wymiernej pomocy w sposób, 
który nie narusza, lecz wzmacnia poczucie własnej 
wartości u jej adresatów. Z tego samego powodu ofer-
ta placówki uwzględnia produkty renomowanych 
marek. Odróżnia ją to od unijnego wsparcia żywno-
ściowego dla najuboższych, mającego postać „anoni-
mowych” towarów, których opakowania eksponują 
za to ich socjalny charakter.

Co więcej, formuła sklepu – zamiast punktu odbio-
ru pomocy – wzmacnia kompetencje korzystających 
w zakresie racjonalnego gospodarowania domowymi 
finansami. – Dzięki temu zwiększa się ich szansa na 
usamodzielnienie – przekonuje dyr. Biedrzycka. Do-
daje, że z punktu widzenia celów pomocy społecznej 
zaletą systemu „kart stałego klienta” jest także możli-
wość dyskretnego wglądu w nawyki poszczególnych 
osób. – Nasi podopieczni niestety najczęściej nie mają 
dobrych wzorców, w związku z czym edukacja np. w ob-
szarze zdrowego odżywiania się jest w ich przypadku 
bardzo ważna. Kiedy dowiemy się od Fundacji, że oso-
ba mająca otyłe dzieci regularnie kupuje kiełbasy, a nie 
np. jogurty – tworzy się przestrzeń do rozmowy.

O  modelowym charakterze warszawskiej inicja-
tywy decyduje także to, że aktywizuje ona lokalną 
społeczność. Daleko idąca obniżka cen oraz pro-
wadzenie dodatkowych działań są możliwe dzięki 
współpracy z  licznymi firmami, które przekazu-
ją towary, oferują rabaty, wpłacają darowizny czy 
świadczą bezpłatne usługi (m.in. agencja kreatywna Zd
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wspierająca pozyskiwanie środków, kancelaria ad-
wokacka). – Naszych stałych partnerów zainteresowa-
ły przede wszystkim innowacyjność przedsięwzięcia 
oraz jego profesjonalizm, na który składa się m.in. to, 
że mogą mieć swoją pomoc pod kontrolą, na każde ży-
czenie otrzymać dane na temat jej wykorzystania. To 
ich utwierdziło w przekonaniu, że warto spróbować, 
mimo że projekt tak naprawdę był pilotażowy – nikt 
wcześniej czegoś podobnego w naszym kraju nie ro-
bił – ocenia Dorota Zalewska, prezes Fundacji „Je-
den Drugiemu”. Dodaje jednocześnie, że w ostatnich 
miesiącach, w obliczu spowolnienia gospodarczego, 
nowe firmy przestały się włączać w program.

Z kolei obsługę placówki zapewniają wolontariusze. 
Dzięki nim klienci mogą liczyć nie tylko na korzystne 
ceny, ale także na zainteresowanie i życzliwość, co 
jest szczególnie istotne dla mieszkających samotnie. – 
Bardzo często jesteśmy pierwszymi osobami, które do-
wiadują się od nich o niektórych sprawach, zarówno 
dobrych, jak i złych – mówi Łukasz Drzewiecki. – Tu 
jest inaczej niż w zwykłym sklepie. Tutaj ludzie przy-
chodzą, żeby z nami porozmawiać, pożartować czy się 
wyżalić. Możemy ich wysłuchać, a jeśli ktoś ma pro-
blem – doradzić czy załatwić za niego jakąś sprawę. 
Wiedzą, że mogą w każdej chwili do mnie zadzwonić. 
Oni są zadowoleni i my jesteśmy zadowoleni, że może-
my im pomóc. Pomoc to fajna rzecz – zapewnia Regina 
Kunicka. – Dzięki wolontariatowi odzyskujemy to, co 
tracimy na co dzień, w atmosferze powszechnej pogoni 
za pieniędzmi – przekonuje Drzewiecki. A Dorota Za-
lewska dodaje, że w gronie wolontariuszy znajdują 
się również emeryci czy samotni rodzice, którzy są 
w stanie zaoferować odpowiednim grupom szczegól-
nie dużo zrozumienia i wsparcia.

Wśród wspomagających fundację są także jej byli 
i obecni podopieczni. – Dwie takie osoby są naszymi 
stałymi wolontariuszami, obsługującymi sklep. Bardzo 
często ludzie zgłaszają się z konkretną ofertą pomocy, 
np. umycia okien w siedzibie fundacji. Jeden pan z za-
wodu jest stolarzem i naprawia nam wszystkie meble. 
Kiedy się patrzy, w jaki sposób nasi podopieczni chcą 
się odwdzięczyć, to aż serce rośnie – mówi pani prezes.

Model sklepu socjalnego daje gwarancję, że wspar-
cie trafia do właściwych osób i odpowiada na ich 
najpilniejsze potrzeby. – Skierowania wydajemy na 
kwartał albo maksymalnie na pół roku i po tym okresie 
poddajemy je analizie, gdyż liczba osób, które mogą 
skorzystać z pomocy, jest ograniczona. Kierujemy się 
różnymi kryteriami. Jeżeli ktoś, dajmy na to, robił 
nieduże zakupy raz w miesiącu, a więc jego korzyść 
była niewielka, wtedy nie przedłużamy mu skiero-
wania, tylko dajemy je np. rodzinie z czwórką dzieci, 
która bardziej go potrzebuje – wyjaśnia Bogusława 
Biedrzycka. Te i inne zalety sklepu sprawiają, że jego 
fundatorzy – pochodzący z Austrii właściciel firmy 
budującej nowoczesne oczyszczalnie ścieków oraz 
jego pracownicy – przekonują innych przedsiębior-
ców z całej Polski, by poszli w ich ślady. – Pomysł się 
podoba i budzi zainteresowanie, ale nie znaleźliśmy 
jeszcze nikogo, kto podjąłby się powielenia naszego mo-
delu, wiążącego się z ciężką pracą, odpowiedzialno-
ścią i kosztami. Są prowadzone rozmowy na ten temat, 
ale toczą się w bardzo powolnym tempie – przyznaje 
pani Dorota, która przed poświęceniem się działal-
ności filantropijnej sama pracowała w  dużym biz-
nesie. Dodaje, że choć jej zdaniem najlepsze byłoby 
zaszczepienie wspomnianej idei wśród właścicieli 
firm, do fundacji zgłasza się bardzo dużo organiza-
cji pozarządowych, które chcą z jej pomocą założyć 
podobną placówkę. – Nie chciałabym zapeszać, ale 
myślę, że do końca roku na północy Polski powstanie 
drugi sklep socjalny – zdradza. Punktem odniesienia 
pozostaje Austria, w której sieć sMW ma ponad 4000 
zarejestrowanych klientów.

Animatorzy przedsięwzięcia dążą jednocześnie do 
tego, by docelowo „sprzedaż socjalna” z wykorzy-
staniem imiennych kart odbywała się nie w specjal-
nych placówkach, ale za pośrednictwem istniejących 
sklepów osiedlowych. Dzięki temu status odbiorcy 
pomocy byłby dla podopiecznych fundacji jeszcze 
mniej odczuwalny.

Talerz pełen dobra
Lubelskie Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta 
ponad 20 lat wspiera bezdomnych i ubogich. Prowa-
dzi m.in. schronisko, noclegownię i Ośrodek Aktywi-
zacji Społecznej i Zawodowej oraz wydaje bezpłatne 
posiłki. Od pewnego czasu jednym ze źródeł finan-
sowania tej misji jest działalność gospodarcza, 
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tworząca jednocześnie miejsca pracy dla osób wy-
kluczanych z rynku zatrudnienia.

Założone przez Bractwo Przedsiębiorstwo Spo-
łeczne „ProBono” prowadzi w jego dawnym biurze 
Bar Mieszczański. Lokal, położony w centrum mia-
sta, oferuje obiady domowe, wyroby garmażeryjne 
oraz catering. Wypracowane dochody zasilają budżet 
jadłodajni dla potrzebujących, z której codziennie 
korzysta ok. 300 osób.

„ProBono” postawiło na niezawodny model biz-
nesowy. Potrawy serwowane w „Mieszczańskim” są 
tanie, a jednocześnie smaczne i świeże, bo przygoto-
wywane na bieżąco na miejscu. Warto wspomnieć, 
że wykwalifikowana kadra Bractwa w  minionych 
latach zdobyła nagrody w konkursie Wojewódzki Li-
der Smaku za roladę z pstrąga oraz pierogi wiejskie 
z kaszą i miętą. 

Społeczny wymiar baru, w tym obsługiwanie go 
przez osoby „po przejściach” – odstraszające klien-
tów będących pod wpływem negatywnych stereo-
typów  – dla wielu stanowi dodatkowy powód, by 
stołować się właśnie w tym miejscu. – Klienci otrzy-
mują informację, że korzystając z naszych usług wspie-
rają podopiecznych stowarzyszenia i wiem, że to dla 
nich ważne. Jedna osoba powiedziała mi nawet, że spe-
cjalnie przyjeżdża tu z drugiego końca miasta. Wśród 
naszych stałych klientów są studenci, ale także radni 
czy przewodniczący sądu rejonowego. Pełen przekrój 
społeczny – mówi Wojciech Bylicki, prezes Bractwa. 
Podkreśla, że chciałby, aby „Mieszczański” postrze-
gano nie jako zwykłą firmę, lecz miejsce praktykowa-
nia dobroczynności.

Z jego opowieści wyłania się obraz mądrze i sta-
le rozwijanego przedsięwzięcia.  – Zaczęliśmy od 

rozdawania bezpłatnych posiłków, do czego po-
czątkowo angażowaliśmy wolontariuszy. Następnie 
uruchomiliśmy staże dla kucharzy, w tym także dla 
naszych podopiecznych. Często najpierw ktoś przy-
chodził do nas po darmową zupę, a potem pytał, czy 
może jakoś pomóc. Organizowaliśmy więc np. prace 
społecznie użyteczne na terenie kuchni. Później utwo-
rzyliśmy Klub Integracji Społecznej z dwiema grupa-
mi: kulinarną i porządkową. Mieliśmy stażystów np. 
z Centrum Integracji Społecznej, z których trójka te-
raz u nas pracuje. Ważny etap stanowiła wygrana 
przetargu ogłoszonego przez Miejski Ośrodek Pomo-
cy Rodzinie, a następnie na przejęcie prowadzenia 
stołówki akademickiej Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego – w tym drugim przypadku o sukcesie 
zadecydowała deklaracja zatrudnienia dotychcza-
sowych pracowników placówki. Łącznie działalność 
gastronomiczna Bractwa daje obecnie zajęcie ponad 
30 osobom, a kolejne uzyskały nowe kompetencje, 
dzięki regularnie organizowanym praktycznym 
szkoleniom zawodowym.

Obsługiwanie baru przez osoby 
„po przejściach” dla wielu stanowi 
dodatkowy powód, by stołować 
się właśnie tutaj.
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Historia pani Bożeny pozwala lepiej zrozumieć, 
ile dodatkowych korzyści społecznych potrafi przy-
nieść decyzja o ekonomizacji prowadzonych działań 
charytatywnych. – Przez 25 lat pracowałam w przy-
chodni, po czym wraz z 450 innymi osobami straciłam 
zatrudnienie, gdy publiczne placówki były likwidowa-
ne. Przez pół roku byłam na zasiłku, potem pracowa-
łam na czarno. Spędziłam 9 miesięcy na kontrakcie we 
Włoszech, ale gdy po powrocie znów szukałam zajęcia 
w kraju, wszędzie słyszałam, że jestem za stara – opo-
wiada. Później była praca w hurtowni, podczas której 
wydarzył się wypadek, a po nim – całkowite załama-
nie. Pani Bożena całe życie była niezależna, dlatego 
źle znosiła bezrobocie. – Mówiłam wręcz mężowi, że 
muszę iść do ludzi, bo czuję, że mchem zarastam. No 
i najpierw poszłam na półroczny staż, przez 2 lata pra-
cowałam w kuchni przy noclegowni jako wolontariusz-
ka, aż wreszcie dostałam etat w barze otwartym przez 
Bractwo. I teraz czuję się fantastycznie.

Wojciech Bylicki podkreśla, że choć szefowa kuch-
ni stawia wysokie wymagania, jeśli chodzi o jakość 
potraw, jedyne kryterium wstępne dla szukających 
zajęcia stanowi tak naprawdę chęć do pracy. – Mamy 
np. osobę niepełnosprawną, która nie jest w  stanie 
wykonywać pięciu czynności naraz, ale robi świetne 
sałatki i się w tym odnajduje. Przyjęliśmy też na prak-
tyki podopieczną CIS, która miała kuratora sądowego 
i była alkoholiczką. Bardzo jej zależało, więc daliśmy 
jej szansę. Jest u nas już dwa lata i niesamowicie odży-
ła, opiekuje się czworgiem swoich dzieci itd.

Prezes stowarzyszenia zwraca uwagę, że obecnie 
wiele firm za środki publiczne organizuje szkolenia, 
po których uczestnicy nie znajdują zatrudnienia, 
a szkolący nie biorą za nich odpowiedzialności. – Oso-
by wykluczone często przechodzą z projektu do projek-
tu i ze szkolenia na szkolenie, a nadal nie mają pracy. 
Chcieliśmy uniknąć takiej sytuacji. Dlatego najpierw 
dawaliśmy pomoc materialną (jedzenie, ubranie), po-
tem zachęcaliśmy do udziału w szkoleniach i wresz-
cie – tworzyliśmy miejsca pracy. Bo np. bezdomnym 
trudno jest znaleźć zajęcie na otwartym rynku nawet 
wtedy, gdy mają konkretne kwalifikacje. Przy czym 
oczywiście kiedy ktoś po pewnym czasie chce spróbo-
wać podjąć zatrudnienie gdzie indziej, wówczas to robi. 
Dla niektórych praca u nas stanowi po prostu start za-
wodowy w komfortowych warunkach.

Lubelscy filantropi-przedsiębiorcy nie zwalniają 
tempa. Jakiś czas temu przy Bractwie zawiązała się 
Spółdzielnia Socjalna „Inicjatywa”, zajmująca się 
pracami remontowo-budowlanymi, a  działalność 
na tę branżę ma zamiar rozszerzyć także „ProBono”. 
Bylicki tłumaczy, że tworzenie miejsc pracy ideal-
nie wpisuje się w misję stowarzyszenia, którą jest 
przywracanie ludzkiej godności – a to najlepiej robić, 
wspomagając bliźnich w uzyskaniu samodzielności. 

Trening nowego życia
Ambitne i  nowoczesne organizacje dobroczynne 
mają bezdomnym do zaoferowania znacznie więcej 
niż tylko ciepły kąt w noclegowni czy schronisku. 
Dobrym przykładem jest Caritas Archidiecezji War-
szawskiej i  jego program mieszkań treningowych 
dla osób zaawansowanych na drodze wychodzenia 
z bezdomności.

Rekrutacja do programu, który realizowany jest od 
ponad 10 lat, odbywa się przede wszystkim wśród 
mieszkańców Ośrodka Charytatywnego „Tylko z Da-
rów Miłosierdzia” przy ul. Żytniej w stolicy. Jak tłu-
maczy kierownik ośrodka Mariusz Olszak, warunki 
ubiegania się o jeden z 20 samodzielnych pokoi to: 
osiąganie dochodów z pracy przez minimum 6 ostat-
nich miesięcy (względnie prawo do renty), figuro-
wanie na liście oczekujących na lokal socjalny lub 
komunalny, podpisanie indywidualnego programu 
wychodzenia z bezdomności, a w przypadku osób 
uzależnionych  – także utrzymywanie trzeźwości 
oraz udział w terapii. Pani Ewa tak podsumowuje 
kryteria, które musiała spełnić: Trzeba pracować 
i trzeba pracować nad sobą, czyli odbywać spotkania 
z psychologami, robić jakieś kursy... Po prostu coś ze 
sobą robić. Mariusz Olszak wyjaśnia: To jest pomoc 
kierowana do osób na ostatnim etapie radzenia sobie 
z  kłopotami. Do noclegowni trafiają bezdomni, któ-
rzy nie są jeszcze gotowi na kompleksową pomoc, na 
to, żeby powiedzieć całą prawdę o swoich kłopotach 
i uzależnieniach. Tutaj trzeba wyłożyć wszystkie karty 
na stół, opowiedzieć pracownikowi socjalnemu, tera-
peucie i psychologowi, z czym się przybywa. Dlatego 
trafiają do nas osoby nie z noclegowni, ale ze schronisk, 
gdzie mieszkały wiele miesięcy albo nawet kilka lat, 
chcące się usamodzielniać i mające perspektywy na 
przydzielenie lokalu socjalnego.

O ile w noclegowni bezdomny ma jedynie możli-
wość przenocowania od godz. 22.00 do 6.00, a do 
kontaktu tylko pracownika socjalnego, pomoc 
w mieszkaniach treningowych ma wszechstronny 
charakter. – Uczestnicy programu są objęci stałą opie-
ką pracownika socjalnego, psychologa, terapeuty uza-
leżnień oraz prawnika. Pomagamy im rozwiązywać 
podstawowe problemy, np. w kontaktach z rodziną i in-
stytucjami, takimi jak ośrodek pomocy społecznej czy 
wydział zasobów lokalowych. Staramy się nie wyrę-
czać ich w niczym, ponieważ uczymy samodzielności – 
podkreśla Olszak. Prawnik podpowiada w kwestiach 
związanych z prawem rodzinnym czy prawem pracy, 
ale także radzi, jak rozłożyć na raty długi komornicze. 
Pracownik socjalny przybliża wiedzę na temat form 
pomocy dostępnych po uzyskaniu lokalu od miasta, 
takich jak zasiłki celowe na zakup pralki czy lodówki, 
dodatki mieszkaniowe itp. Doradca zawodowy po-
maga zaplanować poszukiwanie lub zmianę zajęcia 
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oraz pisać cV i listy motywacyjne. Indywidualne spo-
tkania z psychologiem pozwalają zdobyć umiejętno-
ści w sferze poprawnej komunikacji, asertywności, 
motywacji i radzenia sobie ze stresem, ale także za-
rządzania czasem wolnym i korzystania z dostępnej 
oferty kulturalnej.

Program obejmuje ponadto mniej oczywiste ele-
menty. – Specjalista ds. budżetu domowego ostrzega 
przed korzystaniem z tzw. szybkich pożyczek, przez 
które można się zadłużyć. Uczy planowania wydat-
ków i tego, że nawet z niewielkiego dochodu można coś 
odłożyć na upragnione cele, którymi mogą być nowe 
meble czy wycieczka – wyjaśnia kierownik ośrodka. 
Lokatorzy mieszkań treningowych  – zdani na sa-
mych siebie w zakresie przygotowywania posiłków – 
przechodzą także kurs gotowania. – Osoby bezdomne, 
które funkcjonują w schroniskach przez rok, dwa lub 
dłużej, mając zapewnione wyżywienie, tracą podsta-
wowe umiejętności kulinarne. Uczymy je, jak można 
przyrządzać niedrogie, a jednocześnie zdrowe dania. 
Wreszcie, w ramach programu organizowane są za-
jęcia integracyjne w postaci aktywnego spędzania 
czasu poza ośrodkiem. Są to m.in. wizyty w teatrze, 
imprezy plenerowe czy wycieczki (np. do Wilanowa 
czy Żelazowej Woli).

Całość przedsięwzięcia dobrze trafia w potrzeby 
usamodzielniających się bezdomnych. – Pierwsza 
rzecz: jestem sama w pokoju; to dla mnie bardzo waż-
ne. Mam telewizor, mamy kuchnię, lodówkę, pryszni-
ce – wszystko, co potrzebne w normalnym mieszkaniu. 
Jesteśmy jakby na swoim, mimo że w ośrodku i pod 
kontrolą, i w ten sposób uczymy się życia na zewnątrz, 

np. jak gospodarować pieniędzmi, żeby nam wystar-
czyło od pierwszego do pierwszego. Pani socjalna, 
która się nami opiekuje, przychodzi dość często i pyta 
o nasze potrzeby, ale też sami możemy się zgłaszać ze 
swoimi problemami. Mamy się do kogo zwrócić, jest 
np. psycholog, z którym można porozmawiać, jeśli ma 
się „doła” – wylicza p. Ewa. Zadowoleni są także pra-
cownicy Caritasu, gdyż jedynie 5–10% uczestników 
programu trafia z mieszkania socjalnego ponownie 
do schroniska – przeważnie z powodu powrotu do 
nałogu, którym zwykle jest alkohol lub hazard. 

Satysfakcję z dobrej roboty psują niestety samo-
rządowe realia: na lokal socjalny czeka się w stolicy 
2–3 lata (pani Ewa wyczekuje na niego w mieszka-
niu treningowym już drugi rok). Nie zawsze dobrze 
układają się relacje z instytucjami publicznymi. – 
W  niektórych dzielnicach współpraca między na-
szym programem i całym Caritasem a wydziałami 
zasobów lokalowych jest dobra, w innych – zła. Przy-
kładowo są wydziały, które nie odpisują na składane 
wnioski – mówi Olszak. Dodaje, że aktualnie orga-
nizacja ubiega się o dodatkowe środki na pomoc 
psychologiczną i pracę socjalną z osobami, które 
już otrzymały mieszkania: Tak naprawdę powinien 
to robić Ośrodek Pomocy Społecznej, który ma takie 
zadania w celach statutowych. Niestety rzadko spo-
tykam się z sytuacją, aby pracownik OPS docierał do 
takich osób. Robi to zazwyczaj dopiero wtedy, gdy są 
zadłużone i czekają na eksmisję, a wówczas jest już 
za późno.

Publiczny system pomocy potrzebującym mógłby 
się od prawdziwych społeczników wiele nauczyć. 
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Trzy drogi w jedno miejsce
Jadąc od Zambrowa w stronę Łomży, z drogi między-
miastowej należy skręcić w lewo. Po pokonaniu krót-
kiej trasy wśród gęstego, iglastego lasu docieramy do 
Czerwonego Boru. Mieszka tu znacznie ponad tysiąc 
osób. A precyzyjniej: ponad tysiąc więźniów. To jeden 
z największych zakładów karnych w kraju. Oprócz 
więzienia znaleźć można w Czerwonym Borze tylko 
jedno gospodarstwo – „Przystanek w Drodze”, czyli 
dom dla byłych więźniów i osób bezdomnych, dzia-
łający pod auspicjami łomżyńskiego Caritasu. Wita 
nas jego gospodarz, ksiądz Adam Jabłoński, niespeł-
na czterdziestoletni, energiczny kapłan o potarganej 
fryzurze.

Zupełnie inaczej wygląda droga do siedziby Funda-
cji Archidiecezji Warszawskiej „Nadzieja”, wspierają-
cej osoby trwale bezrobotne, utalentowaną młodzież 
i rodziny w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. 
Wchodząc do reprezentacyjnego budynku Domu Ka-
tolickiego Roma, w samym centrum Warszawy, przy 
ulicy Nowogrodzkiej, spodziewam się wielu pokojów 
i sztabu personelu. Nic bardziej mylnego. Fundacja 
mieści się w maleńkim pokoiku z dwoma biurkami. 
Oprócz jej prezesa, Jana Kabicza, na stałe pracuje tu 
tylko jedna osoba.

Aby zaś odwiedzić mieszczącą się na peryferiach 
Lublina wspólnotę „Emaus”, z centrum miasta najle-
piej wziąć taksówkę. Autobus dojeżdżający do Kręż-
nicy Jarej kursuje bowiem średnio raz na godzinę, 
a z końcowego przystanku do siedziby wspólnoty 
trzeba jeszcze dojść 2,5 kilometra. Gości mnie twór-
ca tego miejsca, Zbyszek Drążkowski, ponad pięć-
dziesięcioletni Kaszub o niemałej charyzmie. Moim 
przewodnikiem będzie zaś dwudziestoletni, choć 
wyglądający na starszego, Bartek Mitura, nieco hip-
stersko ubrany i brodaty chłopak. Od szesnastego 
roku życia uzależniony od alkoholu i narkotyków. 

Wszystkie trzy inicjatywy łączy jedno: zakorze-
nienie w Ewangelii i Katolickiej Nauce Społecznej. 
Realizować postulaty tej ostatniej nie jest dziś jednak 
lekko.

Budując na kartoflisku
Wszystko zaczęło się w  1989 roku, gdy Zbigniew 
Drążkowski, mający już wtedy działkę w Krężnicy 
Jarej, gościł pochodzących ze Szwajcarii Jacqueline 
i Frédèrica. Gdy usłyszeli, że za 40 arów ziemi trzeba 
zapłacić zaledwie 400 dolarów, uznali, że to dobry 
moment, by coś razem zrobić. Z kapeluszem w ręku 
uzbierali wśród szwajcarskich znajomych Jacqueline 

Katolickie, 
więc społeczne

Ignacy Dudkiewicz

Dzieła realizujące Katolicką Naukę Społeczną są tyleż ważne, co niewi-
doczne w przestrzeni publicznej. Często nie otrzymują również należyte-
go wsparcia ze strony ustawodawców, mediów, biznesu, a także członków 
i pasterzy samego Kościoła. A szkoda – refleksja nad postulatami i prak-
tycznym dorobkiem takich inicjatyw pomogłaby nam znaleźć rozwiąza-
nie przynajmniej niektórych bolączek społecznych.
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kilka tysięcy dolarów. To wtedy powstała Fundacja 
„Między nami”, pierwszy etap tworzenia wspólnoty.

Za te pieniądze Drążkowski kupił cztery hektary 
ziemi, na których znajdowało się zwykłe kartoflisko. 
Dzięki sponsorom, którzy podarowali głównie ma-
teriały i użyczyli maszyn, w lipcu 1990 r. stała już 
pierwsza kondygnacja domu. Był to początek wiel-
kich projektów.

Najpierw, we współpracy z  „Lekarzami bez gra-
nic”, powstały zajęciowe pracownie terapeutyczne 
dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, prze-
kształcone później w  warsztat terapii zajęciowej, 
w którym dziś uczestniczy 36 osób, tworząc bajecz-
nie piękną ceramikę, ręcznie malowane, drewniane 
zabawki, poduszki, dywany, bombki i wiele innych 
małych dzieł sztuki. Już wcześniej Drążkowski miał 
styczność ze wspólnotami „Arki” Jeana Vaniera i ru-
chem „Światło-Życie”. Jednak strzałem w dziesiątkę 
okazało się dla niego dopiero dzieło legendarnego 
Abbé Pierre’a, francuskiego księdza, twórcy między-
narodowego ruchu „Emmaus”.

– Moja sąsiadka z Lublina, która dobrze znała Fran-
cję, napisała list do Emmaus, w którym podzieliła się 
swoim marzeniem, by również w Polsce zaczęła dzia-
łać ta wspólnota – wspomina Drążkowski. Po jakimś 

czasie zadzwoniła do niego przerażona: „Zbyszek, ra-
tuj, przyjeżdża tu ktoś z Emmaus i nie wiem, co mam 
robić”. Przyjechał Stephan Drechsler, wiceprzewod-
niczący ruchu i bliski współpracownik Abbé Pierre’a, 
zapraszając Drążkowskiego na walne zebranie orga-
nizacji. – W Polsce wszyscy mi mówili, że tak się nie 
da, że to nierealne, a tam spotkałem mnóstwo ludzi, 
którzy myśleli jak ja, zobaczyłem, że to działa w wielu 
krajach. Okazało się, że cele, jakie stawiał sobie Drąż-
kowski, są zbieżne z ideami „Emmaus”. A wsparcie 
międzynarodowego ruchu było nie do przecenienia 
dla małej wspólnoty spod Lublina.

Głównym źródłem finansowania wszystkich 
wspólnot ruchu na świecie jest zbiórka i sprzedaż 
rzeczy używanych: mebli, naczyń, książek, ubrań, 
sprzętów gospodarstwa domowego i wielu innych. 
Na potrzeby pierwszej wspólnoty w krajach Euro-
py środkowo-wschodniej zorganizowano tak zwaną 
sprzedaż wyjątkową. Dzięki wsparciu trzydziestu 
wspólnot z całego kontynentu grupa w Kolonii zebra-
ła 120 tys. marek niemieckich i sporo sprzętu, który 
trafił do sprzedaży w sklepie błyskawicznie utworzo-
nym w Lublinie. Do dziś około połowa przedmiotów 
sprzedawanych w dwóch sklepach wspólnoty przy-
jeżdża do Polski tir-ami na zachodnich rejestracjach.

b d a Tomasz Kaczor
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Rozrastającej się wspólnocie, dziś liczącej 30 osób 
żyjących w trzech domach, potrzebne było jednak 
dodatkowe źródło utrzymania. Początkowo powstał 
jedynie niewielki warsztat, w którym remontowano 
niektóre meble, by móc je sprzedać drożej. – Po ja-
kimś czasie zaczęło to żyć własnym życiem – wspomi-
na Drążkowski. Dziś we wspólnocie działają stolarnia, 
tartak, warsztat spawalniczo-ślusarski i betoniarnia, 
oferujące najróżniejsze elementy małej architek-
tury – wiaty przystankowe, kosze na śmieci, meble 
ogrodowe czy bramy i ogrodzenia. Łatwo jednak nie 
jest. Drążkowski mówi otwarcie: Cały czas jesteśmy 
na styk. Zarabiamy od 1 do 29, na dwa dni w miesiącu 
nie starcza. Pod koniec roku daje to już miesiąc.

Z chmur na ziemię
Dużo młodsza Fundacja „Nadzieja” powstała w 2003 
r. dzięki wspólnej inicjatywie biskupa Piotra Jarec-
kiego i Davida Thomasa, przewodniczącego Polsko-

-Brytyjskiej Izby Handlowej. Pomysł, wzorowany na 
potężnej organizacji „The Prince’s Trust”, założonej 
przez księcia Karola w  Wielkiej Brytanii, powstał 
w chmurach, podczas wspólnej podróży samolotem 
do Rzymu. Gdy Fundacja rozpoczęła działalność, jej 
liderzy szybko musieli zejść z chmur na ziemię. Kapi-
tał początkowy skończył się błyskawicznie, a w ślad 
za pierwszymi sukcesami nie poszło wsparcie 

sektora prywatnego i przemysłu. – Liczyliśmy na to, 
że duży biznes zacznie wspierać nasze działania. Ale 
odzew, inaczej niż w Anglii, był minimalny – przyznaje 
otwarcie prezes Kabicz.

Model działania Fundacji był prosty. Osobom 
trwale bezrobotnym proponowano fachowe szko-
lenie z dziedziny przedsiębiorczości, księgowości, 
wsparcie psychologiczne, pomoc w pisaniu bizne-
splanu etc. Na uczestników programu, którzy ukoń-
czyli szkolenie, czekała również nieoprocentowana 
pożyczka na rozruch działalności. W trakcie rozkrę-
cania biznesu fundacyjni doradcy, pracujący jako 
wolontariusze, wciąż służyli podopiecznym wspar-
ciem. Prezes Kabicz wspomina: Przewróciliśmy do 
góry nogami zasady bankowości, udzielając pożyczek 
osobom bez żadnej zdolności kredytowej, często zagro-
żonym lub już objętym wykluczeniem, z wyłączonym 
prądem w mieszkaniach i komornikiem szacującym ich 
majątek. Pożyczka od Fundacji miała być sposobem 
na wyjście ze swoistego błędnego koła. Można na-
wet powiedzieć, odwołując się do utartego sloganu, 
że podopieczni Fundacji otrzymali nie tylko dobrej 
jakości wędkę, ale także kilka ryb. Zdecydowana 
większość pożyczek została później umorzona. Sku-
teczność programu Kabicz ocenia na 60–70%.

Czas szeroko zakrojonej działalności „Nadziei” 
skończył się wraz z jednoczesnym zmniejszeniem 
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i sprofilowaniem strumienia funduszy unijnych pły-
nących do Polski i zwiększeniem konkurencji przy 
ubieganiu się o europejskie granty. Zaczęła się praca 
od projektu do projektu, bez stabilności i wiedzy, jak 
długo jeszcze będzie możliwa działalność. Fundacja 
wspierająca bezrobotnych musiała przeprowadzić się 
z kilku pomieszczeń do jednego pokoiku, i, o smutna 
ironio, zwolnić część pracowników.

Pan Bóg mnie kupił
Zgoła odmiennie wygląda sytuacja w Czerwonym 
Borze. Powojskowy teren z każdym rokiem staje się 
bardziej uporządkowany, powstają kolejne budynki, 
a już istniejące są sukcesywnie remontowane. Ksiądz 
Jabłoński zaczynał działalność na niewielkiej prze-
strzeni. Dziś wszystko robi imponujące wrażenie. 
Prace budowlane wykonują sami mieszkańcy oraz 
więźniowie pobliskiego zakładu karnego. 

Wchodzimy do budynku. Ksiądz Adam przed-
stawia nas młodemu mężczyźnie stojącemu przy 
drzwiach. – To dobrzy ludzie są, dziennikarze – mówi. 
To strażnik więzienny, pilnujący, jak co piątek, mło-
docianych przestępców odwiedzających ośrodek, by 
poczuć namiastkę domu. O to dba przede wszystkim 
matka księdza Adama, spędzająca w Czerwonym Bo-
rze pięć dni w tygodniu. Razem z synem tworzą do-
brze uzupełniający się duet: Ja bym bez niego nic nie 
zrobiła, on by beze mnie też nic.

Pomysł na ośrodek nie wziął się znikąd. Ksiądz 
Adam wychowywał się wspólnie z  pięciorgiem 
rodzeństwa adoptowanego przez jego rodziców, 
a w domu Jabłońskich zawsze było ubogo. – Posze-
dłem do seminarium, bo chciałem łatwych pieniędzy. 
W Wyszkowie, gdzie mieszkaliśmy, księża zawsze mieli 
dobre zegarki, dobre buty i kręciły się wokół nich naj-
lepsze dziewczyny – mówi, jak zwykle, bez ogródek. 
Cechuje go radykalność sądów i języka. Podobno nie 
przysparza mu to przyjaciół.

Nawrócenie przeżył podczas rekolekcji w semina-
rium, gdy podeszła do niego kobieta ze słowami: Pan 
chce coś do ciebie powiedzieć, by po chwili dodać: Ja 
ciebie kocham i nigdy cię nie zostawię. Ksiądz Adam 
przeżywał wtedy nie tylko duchowe rozterki, ale tak-
że kłopoty finansowe. – Kilka dni później podszedł do 
mnie kolega z seminarium i powiedział, że pewna ko-
bieta została cudownie uzdrowiona i chciałaby wspo-
móc kleryka. Zapłaciła za studia księdza Adama 15 
tysięcy złotych. Gdy wrócił, znalazł także przekaz 
od wujka na kolejne 1,5 tysiąca. – W ciągu tygodnia 
miałem opłacone studia i jeszcze zapas pieniędzy. Pan 
Bóg kupił mnie wtedy za 16,5 tysiąca.

Dziś podobnie czyni wobec więźniów: A to kurtkę 
kupimy, a to buty. Chrystus mówił: „Pozyskujcie so-
bie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko 
się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków”. 

Kupujemy ich, bo miłość wyraża się w gestach. Nie 
możesz mówić człowiekowi o Panu Jezusie, a kiedy 
przychodzi w  rozwalonych butach, to nie dać mu 
porządniejszych. Po niedługim pobycie na parafii, 
gdzie również wspierał ubogich, po dotkliwym 
odczuciu dysonansu między swoim wygodnym 
życiem na plebanii a sytuacją mieszkańców całej 
dzielnicy ubóstwa, w której pracował, stwierdził, 
że nie może tak dalej żyć. Wtedy pojawiła się pro-
pozycja pracy w więzieniu w Czerwonym Borze. Do 
dziś jest jego kapelanem, spędzając tam codziennie 
kilka godzin.

Linia najtańszego oporu
Podstawowe punkty odniesienia Katolickiej Nauki 
Społecznej, takie jak spółdzielczość, zasada pomoc-
niczości czy korporacjonizm, w oczach wielu osób 
uchodzą dziś za doszczętnie skompromitowane, 
nieaktualne lub nieprzystające do rzeczywistości. 
Ogólnopolska moda na ekonomię społeczną, jaka po-
wstała przy okazji strumienia pieniędzy płynącego 
z unijnego projektu eQual, wytraciła impet krótko 
po tym, gdy zakręcono kurek z funduszami. Wiele 
spośród powstałych w latach 2000–2006 przedsię-
biorstw społecznych nie zdołało utrzymać się na 
rynku i pozbawione wsparcia z budżetu Unii szybko 
upadły. Wynika to nie tylko z braku funduszy.

b
 d
 a

 T
om

as
z 

K
ac

zo
r

49



– Ponieważ rozwój ekonomii społecznej w  Polsce 
został uzależniony od środków unijnych, to ktoś, kto 
zajmuje się pracą podstawową, chcąc pomagać dzie-
ciom, niepełnosprawnym lub bezdomnym, nie ma 
szans – przekonuje Drążkowski. – A jeśli zajmie się 
projektami, to zapomni o swojej misji, realizując takie 
działania, na jakie są pieniądze. To podcina tożsamość 
organizacji pozarządowych.

Przekonali się o  tym także pracownicy Funda-
cji „Nadzieja”, którzy od jakiegoś czasu zajmują się 
również wsparciem idei przedsiębiorczości społecz-
nej jako możliwego uzupełnienia wolnego rynku, 
zwłaszcza na obszarach masowego bezrobocia. Pre-
zes Kabicz nie ma wątpliwości, że bez ułatwień legi-
slacyjnych, a przede wszystkim bez wsparcia władz 
lokalnych, niełatwo będzie osiągnąć jakikolwiek 
postęp w tej dziedzinie. Dzisiaj prawie zawsze do-
brze zarządzane prywatne przedsiębiorstwo będzie 
sprawniejsze niż spółdzielnia socjalna. To jednak nie 
powód, by rezygnować z ich wspierania. – Władze 
poszły po linii najtańszego oporu, przyjmując usta-
wę o ściśle kapitalistycznych, dogmatycznie liberal-
nych założeniach, w ramach których daję ci pieniądze 
i mam cię z głowy – mówi Kabicz. Jak ocenia Drąż-
kowski, w  kwestii ekonomii społecznej w  Polsce 
wszystko stoi na głowie: Jednym z głównych kłopotów 
jest urzędnicze myślenie o spółdzielczości i przedsię-
biorczości. To nie urzędnicy zakładają firmy. Urzędnik 
zajmuje się wydawaniem pieniędzy, czym innym jest 
jednak ich zarabianie.

Niemniej nie zawsze są to trudności nie do prze-
zwyciężenia. Ideały ekonomii społecznej realizuje 
również dom w Czerwonym Borze. Jego mieszkańcy 

wspólnie prowadzą hodowlę cielaków, kur i świń. 
Produkują znakomitą kiełbasę, wędliny, sery, sprze-
dają jajka. Wszystko w symbiozie z zakładem kar-
nym – inwentarz karmiony jest resztkami ze stołu 
więźniów. Wieść o jakości produktów z „Przystanku 
w Drodze” rozchodzi się sama – ludzie przyjeżdżają 
do niego specjalnie na zakupy.

Człowiek o podciętych skrzydłach
Trudno mówić o Katolickiej Nauce Społecznej nie 
odwołując się do pojęcia pracy. Zarówno dla Fun-
dacji „Nadzieja”, jak również dla duchowości domu 
w  Czerwonym Borze oraz dla wspólnoty Emaus 
praca jest jednym z ideałów nadrzędnych. W „Przy-
stanku w Drodze” regulamin obejmuje tylko jeden 
punkt: „Żyjemy i pracujemy wspólnie”. Podobnie 
rzecz ma się w Krężnicy Jarej. – Nie dając ludziom 
pracy, nie da się ich resocjalizować. Człowiek to nie 
pies, któremu dasz jeść i  ciepły koc i  to wystarczy. 
Jako ludzie wiary, musimy w  nim rzeczywiście do-
strzec człowieka – mówi ksiądz Adam. Kabicz doda-
je: Nie można zostawiać ludzi samych sobie. Robimy 
wszystko, żeby ludzie zobaczyli tę naszą tytułową 
„Nadzieję”. Często jest nią możliwość stworzenia so-
bie miejsca pracy.

W szczególnej sytuacji są podopieczni księdza Ada-
ma – więźniowie, byli więźniowie i bezdomni. Jak 
mówi ich kapelan, w więzieniu człowiek ma podcię-
te skrzydła, wręcz „cofa się w rozwoju”. Przestępcy 
odsiadujący wyrok w Czerwonym Borze przychodzą 
więc do domu księdza Adama nie tylko po to, żeby 
czymkolwiek zająć dłużące się niemiłosiernie godzi-
ny i dni lub pomóc w rozbudowie i remontowaniu 
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ośrodka. Jest to dla nich okazja, aby zdobyć nowe 
umiejętności, często ucząc się od siebie nawzajem 
hodowli zwierząt, prac budowlanych czy wykoń-
czeniowych. – Miłość realizuje się poprzez wspólne 
podejmowanie obowiązków. Ktoś, kto nie podejmuje 
obowiązków codziennych, jako człowiek dorasta z po-
ważnym defektem – mówi ksiądz Adam. I to próbuje 
przekazać swoim podopiecznym.

Jego wsparcie nie kończy się jednak podczas poby-
tu w Czerwonym Borze. Organizuje również miesz-
kańcom domu pracę zarobkową poza ośrodkiem. 
Jak mówi, ma wśród znajomych wielu pracodawców 
gotowych zatrudnić i zaoferować dach nad głową 
byłym więźniom. Przyznaje jednak, że wielu z nich 
nie radzi sobie podczas okresu próbnego, a przede 
wszystkim tuż po nim – po pierwszej wypłacie. Bar-
dzo niewielu z nich za pierwszym razem utrzymuje 
stałą pracę. Większość wraca do Czerwonego Boru, 
by za jakiś czas spróbować ponownie.

Bartek
Po raz kolejny spróbować chciał również Bartek, 
mój przewodnik po terenie wspólnoty Emaus. Jest 
jej członkiem zaledwie kilka miesięcy, ale widać, że 
czuje się znakomicie – nie mówi o niej inaczej niż 
w  pierwszej osobie liczby mnogiej, czasami spra-
wiając wrażenie, jakby mieszkał tu od dawna. To 
człowiek obrotny, szybko orientujący się w otocze-
niu. Obecnie zajmuje się promocją wspólnoty na 
zewnątrz, uaktualniając jej stronę internetową, pro-
wadząc profil na Facebooku i szukając przetargów, 
w których spółdzielnia socjalna mogłaby wystarto-
wać. Chce reaktywować klub rowerowy. Jest karany 
i zadłużony. Gdy nie dawał już sobie rady z własnym 
życiem, zadzwonił do kolegi, który pracuje w Emaus. 
Za pierwszym razem jednak nawiał z terapii. Dopiero 
po spotkaniu ze Zbyszkiem Drążkowskim i wspólno-
towym terapeutą podjął ją na nowo. W jego pokoju 
wisi zegar z płyty winylowej i duża flaga Polski. Jego 
opowieść pełna jest nadziei.

– Bardzo nie chciałem pokazać, że jestem osobą 
wrażliwą, otwartą, bo wydawało mi się, że jeśli okażę 
słabość, to zostanie to wykorzystane przeciwko mnie. 
Stało się inaczej. We wspólnocie odkrywam wszystko 
na nowo. Każdy dzień na trzeźwo jest dla mnie czymś 
nowym. Nigdy nie przeżyłem żadnych świąt w tym sta-
nie. Poprzednie spędziłem na komisariacie w Warsza-
wie. A tu mam ciszę, spokój i ludzi, do których mogę 
się zwrócić. Sam odchodziłem od osób, które miały do 
mnie zaufanie, rujnowałem je. Było mi trudno sobie za-
ufać i zaufać komuś. W życiu straciłem wszystko oprócz 
dziewczyny, Doroty, która wyciągnęła mnie z dna. Za-
pisałem się do szkoły zawodowej, będę mechanikiem. 
Kiedyś pracowałem, ale wywalili mnie za picie i ćpanie. 
Chciałbym wyjść tu na zero: spłacić długi, odbyć dozór 

kuratorski, zdobyć potrzebne mi kwalifikacje. Potem 
wyjeżdżam do Irlandii z Dorotą do jej brata. Powoli 
odzyskuję relację z Mamą i braćmi. Kiedyś znikałem 
na długi czas, nie przejmowałem się tym, że ktoś się 
o mnie martwi, że na mnie czeka. Teraz jestem szczę-
śliwym człowiekiem – wiem, że ktoś się o mnie troszczy, 
że mam gdzie pracować, dokąd wrócić. Tylko z ojcem 
już nie odbuduję relacji. Za dużo razy wyciągałem do 
niego rękę. Kiedyś nie pił, ale znów zaczął. To nie ja 
mam być ojcem i dawać przykład.

Dziś ma już tylko jeden nałóg. Mówi, że i papierosy 
kiedyś rzuci.

Co człowiek, to świat
Z  innymi problemami niż ośrodek w  Czerwonym 
Borze w swojej działalności na rzecz zatrudnienia 
styka się Fundacja „Nadzieja”. – Rynek jest zawsze 
nieprzewidywalny i  ludzie też są nieprzewidywalni. 
Nigdy nie mamy pewności, że dany pomysł na firmę 
wypali – mówi prezes Kabicz. Można odnieść wraże-
nie, że historia każdej spośród ponad tysiąca osób, 
które ukończyły fundacyjny program wspierania 
przedsiębiorczości, to w istocie opowieść nie tylko 
o trudnej sytuacji przed przestąpieniem progu „Na-
dziei” na Nowogrodzkiej, ale także o zmaganiu się 
z niełatwą rzeczywistością po założeniu firmy. Pre-
zes fundacji opowiada: Co człowiek, to świat. Zwraca-
my uwagę na bardzo dokładne przyjrzenie się temu, jak 
to przedsiębiorstwo będzie funkcjonowało, chociażby 
na to, o której będzie trzeba wstać. Uświadamiamy 
naszym podopiecznym, że ich życie, zwłaszcza na po-
czątku, to nie będzie żaden luksus. Wręcz przeciwnie: 
będzie dużo cięższe niż przedtem. 

Działania na rzecz tworzenia własnych firm nie 
wszędzie mają rację bytu. – W Polsce mamy do czy-
nienia z rozwojem enklawowym i o ile Warszawa jest 
enklawą względnego dobrobytu, o  tyle czasami po-
mysł założenia firmy przez bezrobotnego to cel piękny 
i szczytny, ale zupełnie nierealny w regionach masowe-
go bezrobocia – mówi Kabicz. Tym dotkliwiej dźwię-
czy w uszach cisza, z  jaką spotykają się te tematy 
w krytycznej, a przede wszystkim systematycznej re-
fleksji duszpasterskiej w Polsce. Niedawny, pierwszy 
od dwunastu lat (co samo w sobie jest znamienne) 
dokument społeczny Konferencji Episkopatu Polski, 
choć przedstawiany jako nowa jakość, w istocie był 
zbiorem zgrabnych cytatów z encyklik społecznych 
kolejnych papieży. 

Drążkowski jest w tej kwestii bezlitosny: Jeśli mó-
wimy o rozumieniu pomocy społecznej i pomocy dru-
giemu człowiekowi, to w Kościele instytucjonalnym 
spotykamy podejście bardzo tradycyjne, charytatyw-
ne. Ty masz, więc daj temu, który nie ma. A skoro ja 
mam i mnie stać, to ja jestem człowiekiem dobrej woli, 
a ty jesteś maluczki. To sytuacja zależności, w której 
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brakuje partnerstwa. W Emaus żyjemy razem i pra-
cujemy razem. Jesteśmy partnerami, bo razem coś 
robimy. Właśnie dlatego Kościół posiada olbrzymi 
potencjał w  promowaniu spółdzielczości i  zbioro-
wej samopomocy, że jest organizacją wspólnotową, 
a jak niekiedy zwykło się mówić, wręcz wspólnotą 
wspólnot. Budowanie na fundamencie zaufania, ja-
kie powstaje w podobnych grupach, jest szansą na 
przetrwanie i  sukces dzieła. Jak zauważa Kabicz, 
wiele spółdzielni w ramach różnorakich projektów 
zakładają ludzie, którzy się nie znają: Małżeństwa 
się rozpadają, a my oczekujemy, że pięć obcych sobie 
osób założy dobrze prosperujące przedsiębiorstwo spo-
łeczne, w którym będą się wszystkim dzielić i dobrze 
razem żyć. Gdy dodatkowo są to osoby z grup wyklu-
czonych, które więcej w życiu przegrały, niż wygrały, 
skazuje się tych ludzi na kolejną porażkę. A tego, jak 
przekonują Drążkowski i poczucie przyzwoitości, ro-
bić nie wolno. 

Zbawieni będziemy pojedynczo
Nie da się zrozumieć Katolickiej Nauki Społecznej 
i działań wcielających ją w życie, dopóki nie uświa-
domimy sobie, że w samym jej centrum zawsze stoi 
człowiek. Soborowa konstytucja duszpasterska o Ko-
ściele w świecie współczesnym, „Gaudium et spes”, 
opisuje to bardzo trafnie: Radość i  nadzieja, smu-
tek i trwoga ludzi współczesnych, zwłaszcza ubogich 
i wszystkich cierpiących, są też radością i nadzieją, 
smutkiem i trwogą uczniów Chrystusowych. Te słowa 
najlepiej oddają skróconą wersję całego nauczania 
społecznego Kościoła.

Dlatego działalność Fundacji „Nadzieja” nie ogra-
nicza się do promocji przedsiębiorczości i ekonomii 
społecznej. Zapytany o to Jan Kabicz wstaje i wyciąga 
kilka segregatorów z napisem „SOS”. To dokumen-
tacja dotycząca próśb i pomocy udzielonej osobom 
w najtrudniejszej sytuacji materialnej. – Gdyby prze-
czytał pan te listy, to włos by się panu zjeżył na głowie – 
mówi, przerzucając zawartość segregatora. Mimo 
trudnej sytuacji Fundacja stara się nie odmawiać 
pomocy: Działamy w wyjątkowych przypadkach, gdy 
widać już tylko czarną rozpacz, bo rodzina nie ma na-
wet co włożyć do garnka. Zdarza się również, choćby 
w przypadku pożarów, że pomoc oznacza mobilizo-
wanie znajomych ludzi z branży budowlanej, oferu-
jących robociznę lub materiały.

Wspólnota Emaus, w duchu zasady solidarności 
zarówno wewnętrznej, jak i  zewnętrznej, rozdaje 
natomiast ciepłe posiłki przez całą zimę na starym 
mieście w Lublinie. Nie odmawia również osobom, 
które przychodząc w ciężkiej sytuacji do sklepu, nie 
są w stanie zapłacić za ciepłe buty czy kurtkę. Mimo 
tak szerokiej działalności Drążkowski przyznaje, że 
czegoś mu jeszcze brakuje. – Przed laty przejęliśmy 

od gminy budynek starej szkoły, wyremontowaliśmy 
go za znaczne pieniądze i zaczęliśmy tam organizować 
zajęcia dla dzieci, aerobik dla pań, szkółkę szachową, 
małe przedszkole... – wspomina. – Działo się tam mnó-
stwo rzeczy aktywizujących okolicznych mieszkańców, 
a zwłaszcza młodzież. Z tej działalności wyrosły trzy 
funkcjonujące do dziś stowarzyszenia. Gdy wspólno-
ta nie była już w stanie udźwignąć ciężaru utrzyma-
nia budynku, zwróciła go gminie.

W  centrum zainteresowania Katolickiej Nauki 
Społecznej znajduje się człowiek. Ale trzeba rów-
nież pamiętać, że zawsze jest to człowiek rozumiany 
przez pryzmat wiary. – Jedynym założeniem ideolo-
gicznym naszego domu jest Pan Jezus, a najważniej-
szym środkiem działania jest miłość – mówi ksiądz 
Adam, z prostotą dodając, że mając duży dom, chciał 
po prosty przyjąć do niego tych, którzy nie mają ni-
kogo. Wszystko rozpatruje w perspektywie zbawie-
nia – swojego i podopiecznych: Mniej mnie obchodzi, 
czy będą potem dobrymi obywatelami, czy przestaną 
pić. To ważne, ale najbardziej dbam o to, żeby spotkali 
Jezusa Chrystusa, który każdego człowieka zbawia po-
jedynczo. Znam wielu takich, którzy poukładali sobie 
życie bez alkoholu, ale nie mają wiary, nie umieją ko-
chać. I całe życie kuleją.

Jezus z odzysku
– Zawsze poczuwałem się do odpowiedzialności za to, co 
się dzieje na świecie – mówi Drążkowski. – Bez mojego 
chrześcijaństwa nie byłoby też mojego zaangażowania. 
Nazwa wspólnoty dobrze to opisuje. Do Emaus szli lu-
dzie, którzy nie rozumieli, co się dzieje, których życie 
się zawaliło. Podszedł do nich Ktoś, kto im to wyjaśnił, 
powiedział, pomógł. Byłbym szczęśliwy, gdybyśmy my 
jako wspólnota pomagali innym odzyskać sens życia.

Tym, co prócz wielu innych kwestii łączy Jana Ka-
bicza, księdza Adama Jabłońskiego i Zbigniewa Drąż-
kowskiego, jest poczucie misji i ideowość, słowem: 
powołanie. Dotyczy to także matki księdza Adama, 
która wspomina trudne początki działalności syna 
w Czerwonym Borze. – Któregoś dnia pokłóciliśmy się 
i Adam powiedział: „Mamo, przecież to jest moje”. A ja 
na to: „To jest tak twoje, jak i moje, a przede wszyst-
kim Pana Boga”. Uniosłam się honorem i pojechałam 
do domu. Po miesiącu zadzwonił: „Mamusiu, pytają 
o ciebie, może byś przyjechała, zobaczyła, jak to tu 
wygląda?”. Od tamtej pory czwarty rok razem to cią-
gniemy. Ksiądz Adam dodaje, że póki co jest łatwo, 
bo wciąż ma jeszcze dużo energii: Najgorzej będzie, 
kiedy zachoruję. Wtedy zacznie się najtrudniejszy czas, 
kiedy już nic nie będę mógł od siebie dać. Dopiero wtedy 
zacznie się prawdziwa Pascha.

Oprócz bezpośredniości, otwartości i gościnności 
ksiądz Jabłoński odznacza się również wyjątkowym 
zmysłem gospodarskim. To na pewno także pomaga 
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mu w prowadzeniu ośrodka. Jak mówi, wszystko na 
jego terenie jest efektem recyclingu – nic tu się nie 
zmarnuje. Przy bramie wita przybyszów „Jezus z od-
zysku”, wyrzucony obok kościoła. Wszystkie meble 
zostały znalezione lub podarowane. Podłoga w po-
mieszczeniach obłożona jest kościelnymi marmura-
mi, niepotrzebnymi po remoncie jednej ze świątyń. 
Kuchenny blat w mieszkanku księdza Adama zro-
biony został z nagrobkowego lastryko. Podświetlony 
neonowy napis „Kaplica” niegdyś był logiem jednego 
z warszawskich sklepów sieci „Reporter”.

Nic też nie marnuje się we wspólnocie Emaus. 
W sklepie w Zemborzycach, usytuowanym w wiel-
kim hangarze, stare rzeczy otrzymują nowe życie. 
Trochę jak ludzie. Niektórzy z tej szansy nie korzy-
stają. Podczas mojej wizyty w  sklepie i  znajdują-
cym się obok niego domu mieszkalnym wspólnoty 
spotykamy, wraz z Bartkiem, dwóch wyraźnie pod-
chmielonych członków wspólnoty. – Jeden drugie-
go ciągnie – mówi Bartek. – Poszaleli, i to bezczelnie, 
w domu, gdzie mogą ich zobaczyć inni uzależnieni. Po 
krótkim czasie pod sklep zajeżdża odpowiedzialny 
za dom członek wspólnoty. Pijani koledzy zostaną 
póki co wydaleni. Podobnie jak jedna pani, która 
oszukała kilku innych członków. Taką decyzję po-
dejmują wszyscy na wspólnym, poniedziałkowym 
zebraniu.

Nie każdy nadaje się do takiej pracy. Wspominają 
o tym ksiądz z matką. Ksiądz Adam opowiada, jak do 
Czerwonego Boru przyjechała na wigilię terapeut-
ka, bardzo pobożna kobieta. – Mówię do niej: Bardzo 
miło, że chcesz nam pomóc, ale gdzie są twoi rodzice? – 
W Warszawie zostali. – A kto z nimi Wigilię spędza? – 
Nikt, sami zostali. – To ty nie jedziesz do nich, tylko do 
nas przyjechałaś? Jedź tam, gdzie nikogo nie ma! Jego 
matka wspomina zaś wizytę pewnego księdza, który 
cały czas chodził spięty i przestraszony – wyraźnie 
obawiał się więźniów, z którymi miał się zetknąć. – 
A to są dobrzy, normalni ludzie. Na wolności gorszych 
spotykam – dodaje. 

Choć znój to niełatwy, warto go podejmować. Na 
ścianie sklepu wspólnoty Emaus w Zemborzycach 
widnieje rysunek Abbé Pierre’a  i  jego słowa skie-
rowane do skazanego za zabójstwo i planującego 
targnąć się na własne życie George’a: „Pomóż mi 
pomagać innym”. Gdy po latach pytano George’a, 
co skłoniło go, by przystać na propozycję nowo po-
znanego księdza, odpowiadał: „Abbé Pierre dał mi 
powód, by żyć”. Ksiądz Adam dodaje zaś: Jak świę-
ty Paweł, „stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby 
ocalić przynajmniej niektórych”. Człowiek musi wie-
dzieć, że jest potrzebny, że ktoś na niego czeka. Więc 
my czekamy. I kończy z uśmiechem: A jeśli chodzi 
o Katolicką Naukę Społeczną, to nie wiem, czy was 
szczególnie ubogaciłem. r
e
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Anna Mieszczanek
Modlitwa o demokrację 
z wisienką
Felietony z lat 2003–2013

Książka pod patronatem „Nowego Obywatela”. 
Zachęcamy do lektury słowami Zygmunta 
Baumana: Duch niewidzialnej ręki rynku tańczy 
walca z poczuciem sprawiedliwości społecznej, 
a pod ścianą czeka też na swoje pas jakaś resztka 
nie do końca czystego sumienia… Jak to się stało, 
że „świat” tak oddzielił się od człowieka, a raczej 
człowiek od „świata”? Jak przywrócić naszą ludzką 
łączność ze światem? – tak pyta Anna Mieszczanek 
w naszym imieniu. I pomaga znaleźć odpowiedź, 
jakiej wielu z nas szuka ale niewielu znajduje.

Kup w naszym sklepie internetowym  
lub skontaktuj się z nami:
nowyobywatel.pl/sklep
sklep@nowyobywatel.pl
tel. 42 630 22 18
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Niewiele wspomina się o nich nawet gdy pojawia 
się temat edukacji dzieci niepełnosprawnych, 

choć ponad 40% uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi uczy się właśnie w tego typu placów-
kach. Wzmianki o szkołach specjalnych pojawiają się 
przeważnie dopiero przy okazji omawiania niepra-
widłowości w funkcjonowaniu niektórych spośród 
tych szkół. Wycinkowe traktowanie zagadnienia nie 
pozwala na ukazanie znaczenia tego typu instytucji 
i ich dynamiki – zarówno jeśli chodzi o pedagogiczną 
treść, organizacyjne przeobrażenia, jak i społeczny 
kontekst funkcjonowania. W szkolnictwie specjal-
nym – dziś nieco zdewaluowanym w świetle współ-
czesnych trendów pedagogiki specjalnej, promującej 
integrację i „włączanie” – zachodzą ciekawe proce-
sy. Bynajmniej nie stanowi ono skansenu dawnych 
praktyk, lecz jest żywym i dynamicznym systemem 
instytucji, wrażliwym na zjawiska demograficzne, 
społeczne i edukacyjne.

Punkt wyjścia
Zdecydowana większość (4/5 na poziomie szkoły 
podstawowej i gimnazjum) uczniów szkół specjal-
nych uczy się w ośrodkach miejskich. Tak duża roz-
bieżność wiąże się ze znacznie większą świadomością 

i  możliwościami organizowania tego typu kształ-
cenia w mieście niż na wsi, a także większą liczbą 
istniejących tu poradni pedagogiczno-psychologicz-
nych, które orzekają o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych.

Zarówno na poziomie szkół podstawowych, jak 
i  gimnazjalnych w  szkołach specjalnych istnieje 
znaczna przewaga chłopców nad dziewczętami. Na 
poziomie szkół podstawowych istnieje 786 placówek 
specjalnych (z czego 81% w miastach), w których zdo-
bywa wiedzę 23,8 tys. (40,6%) wszystkich uczniów 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi1. Do gim-
nazjów specjalnych uczęszczało z  kolei 28,6  tys. 
uczniów, i  tu widać wyraźną przewagę liczebną 
chłopców nad dziewczynkami (na 100 chłopców 
przypada 55 dziewczynek). Tylko co piąta taka szko-
ła znajduje się na wsi2. Na poziomie ponadgimna-
zjalnym istnieje 1009 szkół specjalnych (w  tym 
policealnych), z czego 764 dla osób z upośledzeniem 
umysłowym (75% tego typu szkół), 86 dla uczniów 
niesłyszących i słabo słyszących (8,5%) oraz 28 dla 
niewidomych i słabo widzących (2,8%). W przypad-
ku uczniów z  upośledzeniem umiarkowanym lub 
znacznym są to szkoły przysposabiające do pracy 
(418 szkół). Z kolei dla uczniów niepełnosprawnych 
w stopniu lekkim przeznaczone są specjalne zasadni-
cze szkoły zawodowe oraz uzupełniające licea ogól-
nokształcące3.

Cały czas mowa o uczniach o specjalnych potrze-
bach edukacyjnych, a nie o niepełnosprawnych. To 
istotne rozróżnienie, a pojęć tych nie można stoso-
wać wymiennie. Specjalne potrzeby edukacyjne są 
orzekane nie przez powiatowe zespoły orzekania 

Niespecjalne 
traktowanie

Rafał BakaLarczyk

Choć szkoły specjalne są częścią 
polskiej rzeczywistości oświatowej 
od blisko stu lat, wydają się prawie 
nieobecne w debacie edukacyjnej.
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o niepełnosprawności, lecz przez poradnie psycholo-
giczno-pedagogiczne. Nie każda niepełnosprawność 
wiąże się ze specjalnymi potrzebami edukacyjny-
mi, zaś specjalne potrzeby edukacyjne obejmują nie 
tylko uczniów niepełnosprawnych, lecz także dzieci 
szczególnie uzdolnione albo nieprzystosowane spo-
łecznie. 

Z systemem orzekania wiąże się w polskiej prak-
tyce edukacyjnej wiele problemów, z których część 
ujrzała światło dzienne w ostatnich latach. Chyba 
najgłośniejsza była sprawa zbyt częstego orzeka-
nia o specjalnych potrzebach edukacyjnych wobec 
dzieci romskich, w efekcie czego w ponadprzeciętnej 
liczbie trafiały one do placówek specjalnych. W tej 
grupie etnicznej ów wskaźnik wynosi ponad 20%, co 
oznacza częstotliwość 9-krotnie większą niż wśród 
uczniów ogółem. Badacze zidentyfikowali, że obok 
kwestii środowiskowych oraz zaniedbań we wcze-
śniejszych  – przedszkolnych  – fazach kształcenia 
i wychowania źródłem tych różnic jest konstrukcja 
testów wykorzystywanych przez poradnie psycholo-
giczno-pedagogiczne. Bazowały one w dużej mierze 
na kompetencjach językowych, które u małych dzie-
ci romskich ze zrozumiałych względów statystycznie 
bywają niskie, jeśli chodzi o rozumienie i artykuło-
wanie myśli w języku polskim. Mimo że na ten trop 

trafiono już wcześniej, a prasa nagłaśniała problem 
w październiku 2011 r.4, rok później można było prze-
czytać, że ministerstwo nie podjęło stosownych kro-
ków w celu uzdrowienia owego mechanizmu5.

Skutki tego zjawiska mogą być dramatyczne 
przede wszystkim dla dzieci, które wbrew swojemu 
potencjałowi trafią do szkół specjalnych, gdzie będą 
mogły przebywać tylko wśród niepełnosprawnych 
i podlegać metodom kształcenia i socjalizacji przy-
stosowanym do możliwości dzieci niepełnospraw-
nych. Tym bardziej, że dziś w tego typu placówkach 
jest coraz mniej uczniów z lekkim stopniem niepeł-
nosprawności, a coraz więcej dzieci głęboko upośle-
dzonych. Do tego dochodzi fakt, że dzieci romskie 
i ludność romska ogółem są szczególnie zagrożeni 
marginalizacją i życiem w swoistej izolacji względem 
reszty społeczeństwa. Ogranicza to szanse awansu 
społecznego młodego pokolenia, a także przełama-
nia negatywnych stereotypów dotyczących tej grupy 
etnicznej – byłoby to łatwiejsze, gdyby dzieci z tej 
mniejszości powszechniej korzystały ze szkół maso-
wych, względnie z klas integracyjnych.

Nie oznacza to bynajmniej, że szkoły specjalne, jako 
segregacyjny segment kształcenia, są z zasady gorsze 
czy tracą rację bytu. Wręcz przeciwnie, są dzieci, któ-
rych stopień i rodzaj niepełnosprawności w sposób 
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naturalny predestynuje do nauki w szkołach specjal-
nych, a wręcz w ramach kształcenia indywidualne-
go. Chodzi głównie o dzieci z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, 
a także o te z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 
To one stanowią dziś główny rdzeń młodzieży uczą-
cej się w szkołach specjalnych, podczas gdy dzieci 
o lżejszych niepełnosprawnościach przechodzą do 
innych placówek. Trend ku promocji integracji i włą-
czenia edukacyjnego nie jest wyłącznie polską spe-
cyfiką. Materiały dostępne w Europejskiej Agencji na 
rzecz Rozwoju w zakresie Specjalnych Potrzeb Edu-
kacyjnych6 w większości poświęcone są koncepcji 
edukacji włączającej (inclusive education) i temu, na 
ile jest realizowana w poszczególnych krajach.

Jak było kiedyś
W  Polsce wizja kształcenia dzieci niepełnospraw-
nych z pełnosprawnymi rówieśnikami była znana 
już w latach 70., gdy koncepcja ta nabierała popu-
larności także na Zachodzie. Mimo to system kształ-
cenia dzieci niepełnosprawnych był w  okresie 
PRL-owskim prawie w  całości segregacyjny, opar-
ty na placówkach specjalnych. „Prawie”, gdyż – jak 
wskazuje Zenon Gajdzica – dzieci niepełnosprawne 
zawsze były obecne w polskich szkołach masowych, 
z tym że dawniej jednak ich kształcenie nie wiązało się 
z instytucjonalnie gwarantowaną specjalną pomocą 
oraz nie było normowane aktami prawnymi regulują-
cymi funkcjonowanie klas integracyjnych. Zapewne 
nie najlepsza sytuacja tej grupy uczniów w szkołach 
powszechnych była jednym z ważnych czynników roz-
woju szkolnictwa segregacyjnego7.

Choć edukacja niepełnosprawnych w okresie PRL 
opierała się na szkołach specjalnych, system nie 
zawsze dawał sobie radę nie tylko z modernizacją 
adekwatną do doskonalonych udogodnień technicz-
nych i rozwijanych koncepcji pedagogicznych, ale 
również z zapewnieniem minimalnych standardów 
funkcjonowania. Tak było m.in. w szkole w Łbiskach 
pod Piasecznem, która w połowie lat 80. znalazła się 
w opłakanym stanie. Ówcześnie tego typu placówka 
była czymś incydentalnym na edukacyjnej mapie 
Polski, zaczęto więc kierować tu dzieci o głębszej 
niepełnosprawności intelektualnej, także z dalekich 
stron, zwłaszcza że obok funkcjonował internat. 

Zatrudnione tam nauczycielki postanowiły po-
wołać Społeczny Komitet Budowy Szkoły, mający 
na celu stworzenie nowoczesnej, większej placówki, 
w której można byłoby kontynuować pracę i misję 
w godziwych warunkach. Jak czytamy w dokumen-
cie z 1985 r.: Wybudowanie nowej szkoły jest sprawą 
konieczną. Obecna szkoła mieści się w drewnianym, 
poniemieckim baraku, gdzie w  okresie zimowym 
temperatura spada do zera stopni. Pękające tynki 

i nadpróchniałe stropy stanowią zagrożenie dla prze-
bywających tam dzieci. Ostatecznie nauczycielkom 
udało się z czasem – dzięki dużej determinacji własnej, 
a także wsparciu „Teleexpressu” – pozyskać fundu-
sze na przebudowę i rozbudowę szkoły, która istnieje 
do dziś, obecnie jako zespół szkół z internatem.

Z cytowanej odezwy wynikało ponadto, że w Pol-
sce placówek specjalnych jest jak na lekarstwo, 
a w przypadku wielu dzieci upośledzonych obowią-
zek szkolny odracza się ze względu na brak miejsc. 
PRL-owska architektura bezpieczeństwa socjalne-
go była, można rzec, grubo ciosana – zapewniając 
względną stabilność szerokim grupom, pomijała 
specyfikę sytuacji rodzin o szczególnych potrzebach.

Niepokojące tendencje  
i nieusuwalne dylematy
Osobne szkolnictwo specjalne, mimo pewnych za-
let, ma także ten mankament, że swoich adresatów 
sytuuje poza powszechnym systemem. W związku 
z  tym problemy i  potrzeby uczniów i  nauczycieli 
z tego segmentu trafiają do publicznej świadomości 
zwykle z dużym opóźnieniem, w ograniczonym za-
kresie, a niekiedy wcale.

W 1989 r. powstało pierwsze przedszkole integra-
cyjne przy rehabilitacyjnej placówce zdrowotnej. 
Jednak rozwój kształcenia integracyjnego i włącza-
jącego następował w Polsce bardzo powoli i przyspie-
szeniu uległ dopiero w XXi wieku. Jeszcze w roku 
szkolnym 1999/2000 aż 80% dzieci z niepełnospraw-
nością uczyło się w szkołach lub klasach specjalnych, 
ale już w roku szkolnym 2006/2007 do szkół specjal-
nych uczęszczało 44,6% dzieci z niepełnosprawno-
ścią, 19,5% chodziło do szkół i klas integracyjnych, 
a  35% do ogólnodostępnych8. Dynamika zmian 
w tym okresie jest znacząca i prowadziła w kierunku 
coraz większego udziału kształcenia integracyjnego 
i włączającego. Zmiany ilościowe, zgodne z dominu-
jącymi dziś poglądami na temat nauki dzieci niepeł-
nosprawnych, pozostawiają jednak w Polsce wiele do 
życzenia, jeśli chodzi o jakość. Pojawiają się wręcz 
głosy, że integracja to mit, a system pod wieloma 
względami nie jest przygotowany na wspólne kształ-
cenie dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych. 

Problemy zaczynają się już na poziomie finansowa-
nia. Teoretycznie z budżetu przydzielone są niemałe 
środki na dostosowanie warunków kształcenia do 
specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka. W  za-
leżności od rodzaju niepełnosprawności na dane 
dziecko przyznawana jest podwyższona waga przeli-
czeniowa z oświatowej części subwencji ogólnej, któ-
ra np. w przypadku dzieci autystycznych wynosi aż 
9,5 jednostek. Okazuje się jednak, że bardzo często 
środki te nie trafiają w miejsce, gdzie dziecko pobiera 
naukę. Samorządy mają bowiem pełną dowolność 
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w dysponowaniu środkami przydzielonymi im na ta-
kich uczniów, więc często przeznaczają pieniądze na 
inne cele, np. na premie dla nauczycieli czy remont 
szkoły. W obliczu trudności z dopięciem gminnych 
budżetów i konieczności wywiązania się ze swoich 
zadań w sferze oświaty lokalne władze nieraz ulegają 
pokusie sięgnięcia po zasoby z puli przygotowanej 
na dostosowanie warunków do potrzeb kształce-
nia dziecka niepełnosprawnego. W ostatnim czasie 
ujawniono tego typu praktyki choćby we Wrocławiu9. 
Również dyrekcje szkół nie zawsze właściwie spożyt-
kowują takie środki. Wielu rodziców nie ma dosta-
tecznej wiedzy na temat praw przysługujących ich 
dzieciom albo siły przebicia i wytrwałości, by wal-
czyć o ich respektowanie. 

Wprawdzie oferta kształcenia dzieci niepełno-
sprawnych jest we współczesnych szkołach specjal-
nych znacznie szersza, a baza lokalowa stabilniejsza, 
jednak niepewność pracy  – zwłaszcza w  obliczu 
polityki cięć oświatowych – wciąż stanowi zagro-
żenie dla nauczycieli pracujących w tym obszarze. 
Na horyzoncie czają się w dodatku proponowane 
przez samorządowców zmiany prawne, które mogą 
skutkować redukcją zatrudnienia wszelkiej maści 
nauczycieli „nie-tablicowych”, a wspomagających 
proces kształcenia w wymiarze opiekuńczym i wy-
chowawczym (logopedów, pedagogów etc.). W przy-
padku edukacji dzieci niepełnosprawnych tego 
typu kadry są niezbędne, aby proces edukacyjny 

przebiegał prawidłowo. W  razie problemów wy-
chowawczych czy zdrowotnych dziecka pedagog 
i psycholog nie tylko pomagają złagodzić trudną sy-
tuację w szkole, ale również działają poza murami 
szkolnymi, kontaktując się z rodzicami, instytucja-
mi pomocy społecznej i centrami pomocy rodzinie. 
Właściwa opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym 
musi włączać także środowisko życia dziecka i inne 
podmioty pomagające rodzinie dziecka z  niepeł-
nosprawnością. Sami nauczyciele nie udźwigną 
wyzwań stojących przed kształceniem dzieci o spe-
cjalnych potrzebach.

Opieka nad dziećmi głęboko niepełnosprawnymi 
wiąże się z ponadprzeciętną skalą rozmaitych wy-
zwań. Dzieci te mają znacznie mniejsze szanse doży-
cia pełnoletniości, choć dziś i tak czas trwania życia 
tych osób jest dłuższy niż dawniej. Trauma związana 
ze śmiercią dziecka jest wpisana w życie rodziców 
osób niepełnosprawnych umysłowo. Z drugiej strony 
wielu rodziców boi się, że odejdzie wcześniej niż ich 
dzieci, którym wówczas może zabraknąć fachowej 
opieki. Jedna z matek, której niepełnosprawny syn 
uczy się w szkole specjalnej, powiedziała mi kiedyś, 
że marzy o tym, by przeżyć choć o jeden dzień wła-
sne dziecko, bowiem nie sądzi, by w jakiejś całodo-
bowej instytucji mogło ono znaleźć odpowiednią 
opiekę. Ten przykład ilustruje, z  jak odmiennymi 
dylematami i troskami mierzą się rodzice dzieci nie-
pełnosprawnych.
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Również doświadczenie nauczycieli w szkołach 
specjalnych jest całkowicie odmienne od tych, którzy 
pracują tylko z młodzieżą pełnosprawną. Ci pierwsi 
mają znacznie mniejsze szanse, że spotkają po latach 
swych dawnych wychowanków, którzy założyli ro-
dziny, nieźle sobie radzą, odnieśli różne sukcesy itp. 
Niemałą część absolwentów tych szkół czeka przy-
szłość krótka albo szara. Czas, który spędzą w szkole, 
będzie jedynym okresem, gdy ktoś poświęcił swo-
ją uwagę i energię, by wspierać ich rozwój. Jest coś 
imponującego w tym, że nauczycielki w placówkach 
specjalnych – mimo owych skromnych perspektyw – 
podejmują się tej pracy. A  także współpracy z  ro-
dzicami, co w wielu przypadkach też nie jest łatwe. 
Zwłaszcza że ludzie ci, żyjąc w polskich realiach, za-
zwyczaj nie są przygotowani na niepełnosprawność 
swojego dziecka, podobnie jak dalsze otoczenie, któ-
re nierzadko odsuwa się, zamiast udzielić wsparcia. 

Część rodziców nie jest w stanie udźwignąć ciężaru 
sytuacji, a możliwość skierowania dziecka do szko-
ły z internatem traktuje jak wybawienie. Wówczas 
dzieci te, szczególnie narażone na deficyt ciepła i za-
interesowania, wymagają szczególnej troski ze stro-
ny pedagogicznej kadry, której zadania wykraczają 
poza obowiązki socjalizacyjno-dydaktyczne, a siłą 
rzeczy powinny mieć wymiar opiekuńczy. 

Coraz mniej bezpiecznie
Praca z dziećmi zwykle bywa eksploatująca. Tym, co 
sprawia, że bywa ona tak trudna, jest szczególnie 
silny element niepewności i nieprzewidywalności. 
W przypadku dzieci niepełnosprawnych intelektu-
alnie owa nieprzewidywalność często jest spotęgo-
wana. Do tego dochodzi kwestia bezpieczeństwa. 
Niektóre trafiające do szkoły osoby z zaburzeniami 
psychicznymi (co w obliczu likwidowania placówek 
psychiatrycznych bywa coraz częstsze) stanowią 
zagrożenie dla siebie, innych uczniów oraz samych 
pedagogów, którzy nie mają często siły ani instru-
mentów, by temu zagrożeniu przeciwdziałać.

Sporo mówi się w  debacie publicznej o  obniża-
jącym się z roku na rok poziomie bezpieczeństwa 
w  szkołach masowych, mało się natomiast wie 
i mówi o braku bezpieczeństwa w szkołach specjal-
nych. Tu zagrożenia mają zgoła odmienny charakter 
niż w szkołach masowych. Nie ma przemocy świado-
mej, systematycznej, ale za to, nie tylko okazjonalnie, 
pojawia się przemoc spontaniczna, nieoczekiwana, 
którą trudno okiełznać.

Nauczycielki, z którymi rozmawiałem, wskazywa-
ły, że młodzież, którą przyszło im uczyć i wychowy-
wać, jest coraz trudniejsza. Część dzieci, łatwiejszych 
we współpracy, które jeszcze kilkanaście lat temu tra-
fiały zazwyczaj do szkół specjalnych, dziś w związku 
z rosnącymi możliwościami kształcenia w formule 

integracyjnej i zmianą oczekiwań ze strony wielu ro-
dziców przechodzi do placówek innego typu. Z dru-
giej strony trafiają tu w  większym stopniu dzieci 
upośledzone głęboko, które niegdyś częściej znajdo-
wały się poza systemem edukacyjnym, w domach 
lub placówkach opiekuńczych. 

Owe przesunięcia wywołane ogólniejszymi prze-
kształceniami strukturalnymi i mentalnymi, jakie 
zaszły w  sektorze edukacji i  opieki, sprawiają, że 
przekrój dzieci i młodzieży, z którymi muszą praco-
wać nauczyciele szkół specjalnych, jest dziś zupeł-
nie inny. Praca z nimi wymaga zastosowania innych 
metod, a także otoczenia szerszą siecią wsparcia ze 
strony specjalistów. Czy decydenci mają tego świa-
domość, a programy kształcenia oraz środki prze-
znaczone na dostosowanie szkół do nowych realiów 
idą wystarczająco szybko za zmieniającymi się uwa-
runkowaniami? Wszystko wskazuje na to, że nie do 
końca. 

Trudna sytuacja szkół i… rodziców
Choć pod pewnymi względami funkcjonowanie 
tego segmentu oświaty nie nadąża za koniecznymi 
zmianami, nie można powiedzieć, że zupełnie się nie 
zmienia. Miałem okazję odwiedzić jedną z placówek 
tego typu. Obok sal, gdzie odbywają się zajęcia ogól-
norozwojowe z zakresu plastyki czy muzyki, w szko-
le istnieje szereg gabinetów ściśle ukierunkowanych 
na rozwój i  rewalidację osób niepełnosprawnych, 
z nowoczesną aparaturą i pracownikami przygoto-
wanymi do jej obsługi. Praktykowane są takie formy 
terapii jak choćby biofeedback  – metoda treningo-
wa umożliwiająca harmonizowanie czynności fal 

® Z archiwum Zespołu Szkół Specjalnych w Łbiskach
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mózgowych na zasadzie bioregulacji i samouczenia 
się mózgu. Część tych działań, jak np. integracja sen-
soryczna, nie wymaga drogiego, specjalistycznego 
sprzętu, lecz odpowiedniego zorganizowania prze-
strzeni oraz kompetentnego i życzliwego nauczyciela.

Oprócz tego powstają w  szkołach specjalnych 
także zespoły rewalidacyjno-rehabilitacyjne. Jak 
czytamy na jednym z portali edukacyjnych: Istotna 
zmiana sytuacji osób niepełnosprawnych intelektual-
nie w stopniu głębokim nastąpiła stosunkowo niedaw-
no, bo 30 stycznia 1997 roku, kiedy to w życie weszło 
Rozporządzenie MEN w sprawie organizacji zajęć re-
walidacyjno-wychowawczych. Fakt ten stanowił re-
alizację prawa osób niepełnosprawnych intelektualnie 
w stopniu głębokim do edukacji. Przez wiele lat osoby 
głęboko upośledzone pozostawały poza zakresem za-
interesowania władz oświatowych, zajmował się nimi 
resort zdrowia i opieki społecznej, a oferowana pomoc 
sprowadzała się najczęściej do zapewnienia pobytu 
w domu opieki społecznej10.

Są to oddziały liczące zwykle do czterech osób, 
przeznaczone dla uczniów szczególnie głęboko 
upośledzonych. Upowszechnienie tego typu zespo-
łów w ramach placówek szkolnych (a także wiedzy 
o nich) postrzegam jako szansę na odciążenie części 
rodziców, którzy współcześnie oddają się całodobo-
wej opiece nad swymi dziećmi, wymagającymi spe-
cjalnej troski. Dziś, nie mogąc opłacić odpowiedniej 
opieki, są oni często zmuszeni zrezygnować z pracy, 
a w zamian dostają zaledwie 620 zł świadczenia pie-
lęgnacyjnego. Jeśli nikt inny w rodzinie nie pracuje, 
np. gdy mamy do czynienia z rodziną monoparen-
talną (zazwyczaj jest to samotna matka z dzieckiem), 

owo niewysokie świadczenie uzupełnione o również 
niewielkie kwoty przysługujące bezpośrednio na 
niepełnosprawne dziecko staje się niekiedy jedynym 
środkiem utrzymania. W praktyce oznacza to nędzę 
i wykluczenie. 

Część rodziców doświadczających tego zorgani-
zowała się, by walczyć o zmianę polityki, wysyłając 
petycje do różnych organów i organizując protesty. 
Na pierwszy plan wysunęły się postulaty socjalno-

-bytowe, jako najbardziej pilne do uregulowania 
i dotyczące szerokiej grupy opiekunów, niezależnie 
od rodzaju niepełnosprawności dziecka. Z nastrojów 
w ruchu, z którym współpracuję, i z wypowiedzi nie-
których jego przedstawicieli wnioskuję, iż prędzej 
czy później kwestia kształcenia i rehabilitacji dzieci 
głęboko niepełnosprawnych zostanie również podję-
ta przez Ruch Rodzin Osób Niepełnosprawnych. 

Integracja o motylich skrzydłach
Niezależnie od tego, czy dany uczeń trafi do szkoły 
specjalnej, klasy integracyjnej czy też do ogólnodo-
stępnej – nie powinno to przesądzać o jego prawie do 
integracji z otoczeniem społecznym. Istnieją sposoby 
na objęcie integracją także tych dzieci, którym przy-
szło uczyć się w systemie segregacyjnym.

We wspomnianej placówce w Łbiskach owa inte-
gracja organizowana jest w sposób usystematyzo-
wany od września 2011 r., wspólnie przez szkołę oraz 
Polską Fundację Sportu i Kultury. Polega ona m.in. 
na warsztatach artystycznych, przygotowywaniu 
mikołajek i  spotkań bożonarodzeniowych. Mia-
łem okazję uczestniczyć w zajęciach plastycznych. 
Polegało to na tym, że grupa uczniów z  Fundacji 

® Z archiwum Zespołu Szkół Specjalnych w Łbiskach b n d Andy Wilkes, flickr.com/photos/andywilkes/4930654760/
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została zaproszona do wspólnego malowania motyli 
z uczniami szkoły specjalnej. Motyle były najpierw 
odrysowywane według odpowiedniego szablonu, 
a  następnie malowane wedle tego, co dyktowała 
wyobraźnia i  wyczucie uczestników. Najbardziej 
okazałe motyle miały potem zostać przeniesione na 
jedną ze szkolnych ścian. Młodzież pracując w ze-
spole, wzajemnie się poznawała i stopniowo integro-
wała. Aby jednak tego typu działania miały szanse 
przynieść trwalszy efekt, z pewnością nie wystarczy 
jednorazowe spotkanie. Warto też pamiętać o kilku 
elementach, które pod wpływem poczynionej obser-
wacji wypunktowałem:
1. Dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne powinny 

być wymieszane i angażowane do tych samych, 
wspólnych zadań.

2. Pożądane byłyby zadania zespołowe, wykony-
wane w małych grupach (duże mogą nie sprzyjać 
bardziej personalnym relacjom). Nie powinny być 
też to zadania zbyt trudne, lecz takie, żeby każ-
dy mógł je z grubsza wykonać i nikt nie czuł się 
gorszy.

3. Dobrze byłoby, gdyby liczba dzieci z dwóch szkół 
była w miarę symetryczna, aby każdy mógł uczest-
niczyć w bezpośredniej integracji z przedstawicie-
lem drugiej placówki.

4. Spotkania powinny odbywać się co najmniej kilka 
razy – wówczas pojawia się szansa na stworzenie 
nieco trwalszej więzi między jednostkami.

5. Ważna wydaje się integracja nie tyle w czasie pra-
cy (tj. w przypadku dzieci – w trakcie nauki), lecz 
w czasie wolnym, a więc np. gdy dzieci jedzą ra-
zem posiłki lub oddają się rozrywce.

W polskim dyskursie integrację edukacyjną często 
sprowadza się do klas i szkół integracyjnych. Tymcza-
sem można i trzeba ją widzieć nie jako jedną z opcji 
kształcenia niepełnosprawnych, ale jako ogólniejszą 
koncepcję, która może być realizowana w różnych 
formach organizacyjnych. Tak też postrzega się to 
często w literaturze zachodniej, podczas gdy w Pol-
sce dominuje węższe rozumienie tego pojęcia, co ma 
swoje niekorzystne skutki praktyczne. Jak zauważa 
Anna Firkowska-Mankiewicz: Koncentrując się na 
ocenach zagrożeń płynących z integracyjnego kształ-
cenia, polscy pedagodzy specjalni zaniedbują rozwój 
teorii integracji i – tworzonej na jej bazie – metodyki 
integracyjnego kształcenia […]. Z kolei barierą w roz-
woju rozwiązań metodycznych dla klas integracyjnych 
jest niskie zainteresowanie naszych pedagogów spe-
cjalnych orientacjami dydaktycznymi, które za punkt 
wyjścia przyjmują heterogeniczne grupy uczniów 
[…]. Polska metodyka kształcenia specjalnego nadal 
skoncentrowana jest na poszczególnych typach nie-
pełnosprawności. Warto przy tym zwrócić uwagę, że 

koncentracja taka stanowi barierę dla podnoszenia 
efektywności kształcenia w  szkołach specjalnych, 
w których klasy szkolne są coraz mniej jednorodne pod 
względem rodzaju i stopnia niepełnosprawności. Wi-
dać, że takie a nie inne podejście do integracji uderza 
nie tylko w to, co odbywa się w systemie integracyj-
nym, ale także w omawiane tu szkoły specjalne.

Marginalizacja i jej źródła
Nie będąc pedagogiem specjalnym, dostrzegam też 
jeszcze jedno zjawisko. O ile w szeroko dostępnej lite-
raturze znacząco częściej pojawiają się pozycje z za-
kresu metodyki kształcenia uczniów z danym typem 
niepełnosprawności niż te odnoszące się do edukacji 
w niejednorodnej grupie uczniów, o tyle w materia-
łach na temat sytuacji w polityce edukacyjnej wobec 
niepełnosprawnych i kierunków jej zmian jest od-
wrotnie. Często można znaleźć teksty na temat sen-
su edukacji integracyjnej i włączającej, potrzeby jej 
wprowadzenia i barier skutecznej realizacji, zaś ma-
teriały na temat funkcjonowania szkół specjalnych 
i polityki reform w tym zakresie są nader skromne.

Dotyczy to nie tylko pozycji książkowych, ale tak-
że wiedzy dostępnej w Internecie, w tym tej genero-
wanej przez inicjatywy działające na rzecz poprawy 
ogólnej sytuacji uczniów niepełnosprawnych. Istnie-
je np. portal „ABCD edukacji włączającej”, ale próżno 
szukać analogicznej platformy poświęconej edukacji 
w placówkach specjalnych. Również edukacja inte-
gracyjna cieszy się większym zainteresowaniem, 
mimo że jej obecny stan realizacji pozostawia wiele 
do życzenia (nie tyle w sensie ilościowym, co jako-
ściowym). Pojawiają się artykuły w internecie i na 
papierze na temat potrzeby integracji. Powstają też 
ekspertyzy oraz organizowane są spotkania. Także 
wielce zasłużona dla walki o zmianę systemową, jeśli 
chodzi o kształcenie niepełnosprawnych, inicjaty-
wa pod nazwą „Wszystko jasne”, z ramienia której 
powstała przed dwoma laty społeczna instytucja 
ucznia niepełnosprawnego, poświęca tym, którzy 
pozostali w systemie specjalnym, bardzo niewiele 
uwagi w porównaniu z tymi, którzy próbują swoich 
sił w szkołach ogólnodostępnych. Wśród tych ostat-
nich porażka integracji w szkołach masowych skut-
kuje nieraz wykluczeniem szkolnym i trafieniem do 
segmentu segregacyjnego. Proces ten zasadniczo 
przebiega w jednym kierunku.

Pominięcie w  dyskursie edukacyjnym praw 
uczniów uczęszczających do szkół specjalnych może 
mieć według mnie trzy zasadnicze źródła. Pierwsze – 
na swój sposób pozytywne – wynika z założenia, że 
szkoły specjalne realizują swoją misję prawidłowo 
w odróżnieniu od form integracyjnych, w których za-
chodzi wiele nieprawidłowości i zjawisk dalekich od 
założeń modelowych. Jeśli więc tam jest relatywnie 
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dobrze, a tu źle, zajmijmy się gorzej działającą częścią 
systemu. Z takim stanowiskiem spotkałem się w roz-
mowach z niejednym komentatorem rzeczywistości 
oświatowej.

Drugie – już mniej pozytywne – wiąże się z prze-
konaniem, że przyszłość należy do edukacji integra-
cyjnej i włączającej. To jest kierunek naszych dążeń, 
więc zostawmy na boku sprawy szkół specjalnych 
i zajmijmy się działaniami na rzecz dostosowania 
szkół masowych do przyjęcia niepełnosprawnych 
uczniów. Takie podejście klasyfikuje szkoły specjal-
ne jako mało znaczące.

Trzecie źródło to fakt, iż szkolnictwo specjalne 
działa poza głównym nurtem i polem widzenia resz-
ty społeczeństwa i decydentów. Szkoły tego typu są 
bytami wyizolowanymi. O ich problemach, znacze-
niu i osiągnięciach wiedzą z reguły – poza badacza-
mi – jedynie rodzice, którzy posyłają tam dzieci, oraz 
kadra pedagogiczna tych szkół. Informacje na ten 
temat z rzadka przedostają się do głównego nurtu.

Wyłączeni z myślenia o włączeniu
Rekonstrukcja źródeł marginalizacji segmentu szkol-
nictwa specjalnego w debacie edukacyjnej czyni owe 
zjawisko poniekąd zrozumiałym, tym niemniej nie 
powinniśmy przystawać na ów szkodliwy status quo. 
Po pierwsze prowadzi to do deprecjacji doświadczeń 
i wysiłków wielu osób wykonujących wspaniałą i po-
żyteczną, a bardzo ciężką pracę. Po drugie pomijanie 
szkolnictwa specjalnego utrudnia reagowanie w porę 
na strukturalne problemy tego sektora. W efekcie na-
rastają one poza sferą tego, co publicznie widzial-
ne, i mogą przynieść bolesne skutki. Należy zatem 
przywrócić obecność szkół specjalnych w myśleniu 
o polityce edukacyjnej wobec niepełnosprawnych, 
a z czasem polityce edukacyjnej jako takiej, jedno-
cześnie uprawomocniając segment szkół specjalnych 
jako integralny i potrzebny element systemu oświaty 
w Polsce. 

Nie wiem, czy w kręgach politycznych i eksperc-
kich występuje wystarczająca świadomość tego 
zagadnienia. Skądinąd inspirujący i  wartościowy 
raport Rzecznika Praw Obywatelskich z 2012 r. nie-
mal pomija specyfikę problemów w edukacji dzieci 
uczących się w szkołach specjalnych. Główna uwaga 
skupiona jest na edukacji włączającej i integracyjnej 
(traktowanej tu jako rozwiązanie połowiczne i nie-
pozbawione wad). Szkolnictwo specjalne jest na kar-
tach raportu niemal niewidoczne, jakby nie istniało. 
Podobnie słabo obecna jest specyfika potrzeb dzieci, 
które stanowią głównych jego adresatów – tych z nie-
pełnosprawnością intelektualną w  stopniu znacz-
nym i umiarkowanym oraz z niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. Być może owo pominięcie – jak sądzę 
nie intencjonalne, ale i nieprzypadkowe – wynika 

z faktu, że tę kategorię bardzo trudno wpisać w mo-
del społeczny (włączający) edukacji niepełnospraw-
nych, który jest bliski autorom opracowania. Jednak 
gdy programowo mówimy o równych prawach czy 
o integracji i włączeniu, powinniśmy być szczegól-
nie wyczuleni na choćby nieumyślne wykluczenie 
i tworzenie segregacji w naszych myśleniu (w tym 
przypadku segregacji między uczniami uczęszcza-
jącymi do różnych typów szkół).

Ślimak z czterolistną koniczynką
Innym powodem niefortunnego pominięcia uczniów 
szkół specjalnych może być to, że koncepcja rów-
nych praw, z uwzględnieniem także dzieci najciężej 
upośledzonych, może wydawać się na pierwszy rzut 
oka nieco karkołomną konstrukcją do pomyślenia, 
a tym bardziej do zrealizowania.

Czy możemy mówić o dążeniu do równosci praw 
uczniów otrzymujących ze względu na stopień nie-
pełnosprawnosci opiekę w zespołach rehabilitacyj-
no-rewalidacyjnych i pełnosprawnych uczniów ze 
zwykłych szkół? Otóż możemy, pod warunkiem, że 
za Tomaszem Garstką przyjmiemy prostą tezę, iż 
równo nie musi znaczyć to samo. W omawianym kon-
tekście równość nie oznaczałaby tylko wymieszania 
wszystkich ze sobą i poddania oddziaływaniu tego 
samego programu szkolnego, ale zagwarantowanie 
każdemu szans rozwoju i opieki optymalnych w kon-
tekście jego potrzeb i możliwości. Wówczas to, że po-
szczególne dzieci będą odbywać edukację w innego 
typu placówkach i na innych zasadach, nie kłóci się 
z ideą równości praw.

Szkoła w Łbiskach za swoje logo przyjęła wizeru-
nek ślimaka trzymającego w pyszczku czterolistną 
koniczynę. Na stronie internetowej placówki jej pra-
cownicy napisali o nim: symbolizuje on nasze podej-
ście do ucznia – każdy może osiągnąć sukces na miarę 
swoich możliwości i w swoim własnym tempie. 

Przypisy: 
1. Gus, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2011/2012.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Zob.: http://wyborcza.pl/1,76842,10543315,Romskie_dzie-

ci_bezpodstawnie_wysylane_do_szkol_specjalnych.html
5. Zob.: http://www.rp.pl/artykul/958656.html
6. Zob.: http://www.european-agency.org/
7. Zob.: Z. Gajdzica, Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas 

integracyjnej uczniów niepełnosprawnych, Kraków-Katowi-
ce 2011, s. 84.

8. Gus, cyt. za: Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szum-
ski, Pedagogika specjalna i system kształcenia osób z nie-
pełnosprawnościami w Polsce, w: Deborah Deutsch Smith, 
Pedagogika specjalna, Warszawa 2009.

9. Zob.: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,12497374, 
Na_co_we_Wroclawiu_ida_pieniadze_dla_autystycznych.html

10. Zob.: http://www.edukacja.edux.pl/p-1806-zajecia-rewali-
dacyjnowychowawcze.php
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Iskra
Protesty miały miejsce między 13 lutym a 7 września 
ubiegłego roku. Ich momentem kulminacyjnym był 
trzymiesięczny strajk studencki. Bezpośrednią przy-
czyną buntu stał się plan podwyżek opłat za studia 
w Quebecu. Do tej pory były one najniższe w całej 
Kanadzie. Przez prawie 40 ostatnich lat opłaty za 
studia były zamrożone. Rząd Jeana Charesta, pre-
miera prowincji Quebec, zapowiedział podwyżkę, 
która początkowo miała wynosić 325 dolarów rocz-
nie przez pięć lat, a później została zmniejszona do 
245 dolarów rocznie przez siedem lat (co w sumie 
oznacza większą kwotę niż w przypadku pierwszej 
propozycji).

Według ankiety firmy badawczej Léger Marketing, 
zrealizowanej dla federacji studentów uniwersyte-
tów prowincji Quebec (feuQ), w  2009 r. 80% stu-
dentów studiów licencjackich pracowało, zarabiając 
średnio 10220 dolarów rocznie. Opłaty związane ze 
studiami i  materiały potrzebne do nauki kosztu-
ją 3560 dolarów rocznie. Choć nie jest to szczegól-
nie duża kwota, koszty utrzymania są stosunkowo 
wysokie. Z badania wynika, że 39% respondentów 

otrzymywało kredyt studencki w wysokości 3140 
dolarów, 26% studentów pobierało stypendium 
o średniej wysokości 3950 dolarów, 69% studentów 
poniżej 24. roku życia dostawało pieniądze od ro-
dziców (średnio w wysokości opłat za studia), 48,5% 
studentów niemieszkających z rodzicami korzystało 
z kredytu studenckiego, a 33% spośród tych studen-
tów otrzymywało stypendium. feuQ szacuje, że 65% 
studentów w Quebecu jest zadłużonych po skończe-
niu (trwającego 3 lata) licencjatu. Wysokość długu 
wynosi średnio 15 tys. dolarów. 

Na ulice
Zapowiedzi podwyżek wywołały masową mobi-
lizację. Po pierwszych wzmiankach o  rządowych 
planach na ulice wyszło 200 tys. osób w regionie za-
mieszkałym przez niespełna 8 milionów ludzi. Zwy-
cięstwo wyborcze Partii Quebeckiej (Parti Quebecois) 
we wrześniu 2012 r. przypisywane jest złożeniu przez 
nią obietnicy zamrożenia opłat za studia. Jednak po 
trzech miesiącach od wygrania wyborów nowy rząd 
Quebecu zapowiedział duże cięcia (124 mln dolarów) 
w budżecie przeznaczonym dla uniwersytetów.

Od buntu 
do demokracji 
bezpośredniej
Refleksje po protestach 
studenckich w Quebecu

dr Katarzyna Gajewska

Protesty i strajk studentów w Quebecu uznano za jeden z ruchów 
protestu, w jakie obfitował rok 2012. Co pozostało z mobilizacji społecznej, 
nazwanej „wiosną klonową”, a przede wszystkim z jej najciekawszego 
i ponadczasowego elementu, jakim była demokracja bezpośrednia? 
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Protesty i strajk utrudniły życie codzienne i pracę 
uczelni wyższych. Mobilizacja trwała sześć miesię-
cy i zaangażowanych w nią było wedle organizacji 
zrzeszających młodzież akademicką ok. 300 tys. stu-
dentów w Quebecu. Wprowadzono rozporządzenia 
zapobiegające blokowaniu ulic. Artykuł 78, uchwalo-
ny przez rząd prowincji 18 maja 2012 r., został uznany 
przez prawników współpracujących ze studentami 
za niekonstytucyjny z  powodu ograniczenia wol-
ności słowa i swobody zgromadzeń. Prawo wymaga 
powiadomienia policji o  trasie organizowanej de-
monstracji z ośmiogodzinnym wyprzedzeniem, jeśli 
ma brać w niej udział więcej niż 50 osób. Organizacje 
studenckie mogłyby się liczyć z karą w wysokości 
125 tys. dolarów w przypadku niedopełnienia tego 
obowiązku. 

Aresztowania uczestników protestów były na po-
rządku dziennym. Podczas ponad 700 demonstracji 
między lutym a wrześniem 2012 r. dokonano 1868 
aresztowań. W  zimie brutalność policji uległa na-
sileniu. Podczas trzech marcowych demonstracji 
w 2013 r. dokonano ponad 650 aresztowań. Przecięt-
na grzywna wynosiła 634 dolary. Oskarżenia wobec 

pojedynczych policjantów w większości przypadków 
są rozstrzygane na ich korzyść. Aktywiści organizują 
monitoring policjantów poprzez publikowanie ich 
zdjęć i numerów służbowych na blogu, Facebooku 
i Dropboxie, aby ułatwić pozew zbiorowy. Tymcza-
sem sami zostali postawieni w stan oskarżenia za 
organizację demonstracji przy braku zgody władz. 
Sprawa, a właściwie wiele spraw, jest nadal w toku. 
Strategia aktywistów to zakwestionowanie całego 
prawa, a nie bronienie poszczególnych przypadków. 

Gadanina
Wiele osób poniosło osobiste konsekwencje dzia-
łalności. Jednak organizacje studenckie i  część 
profesorów nadal chcą zniesienia opłat za studia. 
W dniach 25–26 lutego 2013 r. odbył się kongres na 
temat szkolnictwa wyższego, zorganizowany przez 
nowy rząd premier Pauline Marois. Piętnaście ze-
społów obradowało na temat przyszłości edukacji. 
Zrzeszenie studentów asse (L’Association pour une 
solidarité syndicale étudiante), liczące 70 tys. człon-
ków z Quebecu i będące głównym motorem wiosen-
nego strajku, postanowiło zbojkotować to spotkanie, 

b d shahk, flickr.com/photos/shahk/6349475060/
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gdyż zniesienie opłat za studia nie było planowane 
jako przedmiot obrad. Wspomniana wcześniej feuQ, 
licząca 125 tys. członków, wzięła udział w spotka-
niu, ale zapowiedziana przez rząd Marois podwyżka 
opłat za studia o 70 dolarów rocznie zawiodła sto-
warzyszenie.

Z kolei grupa Profesorowie Przeciw Podwyżkom 
(Profs contre la hausse) sprzeciwia się zapropono-
wanej przez nowy rząd formie obrad na temat edu-
kacji, argumentując, że dyskusja jest ograniczona do 
aspektu ekonomicznego edukacji, skoncentrowane-
go na korzyściach finansowych dla prowincji, umiej-
scowionego w  dogmacie neoliberalnym. „Profs” 
bronią natomiast humanistycznej i demokratycznej 
misji edukacji. Anna Kruzynski, adiunkt w School 
of Community and Public Affairs na Uniwersytecie 
Concordia i aktywistka-anarchistka, wyjaśnia decy-
zję asse o bojkocie w kontekście stosunków między 
społeczeństwem obywatelskim a państwem neoli-
beralnym. Państwo zaprasza przeciwników reform 
do rozmów, by przeforsować swoje cele. Ta taktyka 
stawia opozycję w trudnej sytuacji: W momencie, gdy 
opozycja zasiada przy stole z rządzącymi, aktywiści 
czują się ograniczeni w możliwościach krytyki podję-
tych decyzji, co prowadzi do oddalenia się od strategii 
konfrontacyjnych i akcji bezpośrednich, które umożli-
wiłyby ponowne zakwestionowanie tych decyzji i przy-
jętych struktur organizacyjnych prowadzonych debat. 
Na ulicy stowarzyszenia też mogą brać udział w de-
bacie i przedstawiać swoją wizję edukacji1. 

Organizacja oporu
Renaud Poirier St-Pierre, były rzecznik prasowy 
classe (szerszej koalicji skupionej wokół asse), tak 
opisuje strategię i przebieg strajku. Przygotowania 
trwały dwa lata. Początkowo studenci okazywali 
brak zainteresowania akcjami, co uświadomiło or-
ganizatorom potrzebę odbudowania ruchu studenc-
kiego. Uważano również, że aby zachęcić do strajku, 
należy pokazać, że inne środki były nieskuteczne. 
Zbiórka podpisów pod petycją, stanowiąca pierw-
szy etap akcji, miała też na celu rozpowszechnie-
nie informacji na temat planów rządu. Następnie 
organizacja różnych akcji i happeningów pozwoli-
ła na ocenienie, ile osób byłoby zainteresowanych 
bardziej radykalnymi formami protestu. Przed 
głosowaniem nad podjęciem strajku organizatorzy 
przeanalizowali, które kampusy najprawdopodob-
niej udzieliłyby poparcia tej inicjatywie. Właśnie 
tam zorganizowano głosowania w pierwszej kolej-
ności, aby uzyskane pozytywne wyniki zachęciły 
inne kampusy2.

Wybuch wiosennych protestów bazował na liczą-
cej ponad dziesięć lat tradycji protestów antykapi-
talistycznych w Quebecu. W kwietniu 2001 r. miały 
tam miejsce demonstracje przeciw szczytowi państw 
północnoamerykańskich, dotyczącym powołania 
strefy wolnego handlu w obu Amerykach (Free Tra-
de Area of the Americas, ftaa). Przy okazji protestów 
zawiązała się koalicja grup antykapitalistycznych 
(Convergence des lutes anticapitalistes, clac), która 
do dzisiaj organizuje co miesiąc zgromadzenia swo-
ich członków. 

Organizacje studenckie biorące udział w  prote-
stach przeciwko podwyżkom odzwierciedlają cechy 
nowych ruchów społecznych. Oznacza to nie tylko 
sprzeciw wobec kapitalistycznych reguł i wartości, 
ale także praktykowanie zasad demokracji bezpo-
średniej. Stoi za tym wizja systemu zdecentralizo-
wanego, w którym decyzje podejmowane są przez 
obywateli w formie komitetów i zgromadzeń. Takie 
rozwiązanie stanowi odpowiedź na ograniczenia 
systemu opartego na delegowaniu. Samorządność 
i samoorganizacja są głównymi zasadami ruchu. 

Organizacja classe, będąca koalicją grup studenc-
kich w czasie strajków, bazowała na luźnej współpra-
cy, horyzontalnych strukturach i braku przywódców3. 
Uczestnictwo w classe było dla dziesiątek tysięcy 
studentów okazją, by poznać, jak funkcjonuje demo-
kracja bezpośrednia.

„To nie tylko strajk studentów, 
to przebudzenie społeczeństwa”
Protesty studentów pociągnęły za sobą dalszą mobili-
zację. W Montrealu powstały społeczne autonomicz-
ne zgromadzenia dzielnic (Assemblées populaires b
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autonomes de quartier, apaQ). Ideą przewodnią tych 
działań był rozwój demokracji bezpośredniej na po-
ziomie dzielnic. 

Nicolas van Caloen, jeden z organizatorów zgro-
madzenia mieszkańców montrealskiej dzielnicy 
Pointe-St-Charles i  jeden z twórców projektu „Do-
cumentaire Semences” (serii filmów na temat al-
ternatywnych rozwiązań społecznych w Ameryce 
Łacińskiej4), znał osoby zaangażowane w podobne 
struktury w Argentynie, utworzone w wyniku kry-
zysu w 2001 r. Otrzymał od nich dwie rady na temat 
zgromadzeń. Po pierwsze powinny one być uznane 
jako struktury stałe i regularne od samego początku. 
Po drugie powinny sformułować swój cel długofalo-
wy i „większy”, zamiast być tylko odpowiedzią na 
bieżące wydarzenia. W dzielnicy Pointe-St-Charles 
organizatorzy zgromadzeń byli zainspirowani wol-
nościową wizją społeczeństwa. Warto przyjrzeć się 
temu zjawisku, ponieważ jest to rzadki przykład pró-
by wcielenia w życie demokracji bezpośredniej, która 
nadal jest bardziej teorią niż praktyką.

W Pointe-St-Charles, ubogiej dzielnicy robotniczej, 
mającej długą – bo sięgającą końca lat 60. – tradycję 

mobilizacji społecznych, lokalni anarchiści inicjo-
wali spotkania mieszkańców. Organizatorzy starali 
się uniknąć koncentracji władzy. Po pierwszych 
dwóch spotkaniach wprowadzono rotację zadań, 
takich jak pisanie sprawozdań, planowanie następ-
nego zebrania i  prowadzenie zgromadzenia. Łą-
czono w grupy zadaniowe osoby, które miały już 
wprawę z poprzednich tygodni z tymi, które jeszcze 
nie miały takiego doświadczenia, aby wprowadzić 
i nauczyć jak najwięcej osób. Celem organizatorów 
nie było zrealizowanie konkretnej wizji, lecz stwo-
rzenie miejsca, gdzie obywatele mogą się spotkać, 
by przedstawić, sformułować, przedyskutować 
i wspólnie zadecydować o własnej wizji. Ten proces 
sam w sobie i zdolność wspólnego podejmowania 
decyzji były uważane za urzeczywistnienie celu 
wolnościowego.

Spotkania w tej dzielnicy trwały do momentu, gdy 
studenci zdecydowali o zakończeniu strajku. Zgro-
madzenie miało zamiar wesprzeć pobliską szkołę 
wyższą w razie protestu, ale po decyzji zaprzestania 
strajku pomoc okazała się zbyteczna. Według Fra-
nçois Genesta z dzielnicy Plateau Mont-Royal koniec 

b d shahk, flickr.com/photos/shahk/6333894394/
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mobilizacji w  wielu zgromadzeniach był również 
związany z wyborami, w które część członków ruchu 
się zaangażowała. 

Comiesięczne zebrania w  dzielnicy Hochelaga-
-Maisonneuve nadal się odbywają. W  dzielnicy 
Rosemont-Petite-Patrie na początku na spotkania 
przychodziło 200 osób. Później grupa wykruszyła 
się do ok. 20 uczestników. Pierwsze zebrania były po-
święcone dyskusjom, a po kilku miesiącach zaczęto 
organizować comiesięczne warsztaty na tematy po-
lityczne, takie jak mieszkalnictwo, brutalność poli-
cji, suwerenność, nacjonalizm. Ponadto mieszkańcy 
pracują nad organizacją wspólnej kuchni, rodzajem 
kolektywu kuchennego. Zbiorowe przygotowywanie 
jedzenia jest dość popularną praktyką, pozwalają-
cą na zaoszczędzenie czasu i pieniędzy. W Montre-
alu działa ok. 500 takich kuchni. Ten projekt różni 
się jednak nieco od większości tego typu inicjatyw, 
ponieważ uczestnicy zdobywają część produktów 
poprzez odzyskiwanie jedzenia, które byłoby wy-
rzucone przez sklepikarzy. 

Jak (nie) działać
W Pointe-St-Charles ze zróżnicowanej grupy, liczą-
cej na początku 75 osób, na końcu zostali głównie 
anarchiści. Spadek zaangażowania miał charakter 
stopniowy. Anna Kruzynski uważa, iż to doświad-
czenie, następne po ruchu Occupy, pokazuje, że tego 
typu społeczne przebudzenie służyło jako platforma 
dla spotkań i dyskusji wśród sąsiadów. Wiele niezwy-
kłych rzeczy wyniknęło z tych zgromadzeń. Jednak 
jak w każdej zaczątkowej próbie urzeczywistnienia 
demokracji bezpośredniej, pojawiły się spięcia, gdy 
uczestnicy próbowali uzgodnić wspólne stanowisko. 
Dyskusje były długie i czasem nudne, przez co niektó-
rych odstraszyły. Zawsze łatwiej jest zdefiniować to, 
przeciw czemu jesteśmy, niż sformułować wspólnie 
rozwiązania. 

Nicolas van Caloen z tej samej dzielnicy miał wra-
żenie, że uczestnicy, skoncentrowani na załatwie-
niu konkretnych spraw, nie byli zmotywowani, by 
podjąć dyskusję na temat stworzenia wizji nowego 
społeczeństwa. Nie zrozumieli procesu, jakim jest 
demokracja bezpośrednia. Według niego obecny 
sposób funkcjonowania społeczeństwa kładzie 
nacisk na szukanie szybkich rozwiązań, natomiast 
głębsza refleksja na temat zmiany społecznej nie jest 
postrzegana jako priorytet. Z tego powodu ludzie nie 
są przyzwyczajeni do uczestniczenia w spotkaniu, 
gdzie nie ma wcześniej określonych propozycji i roz-
wiązań i gdzie uczestnicy decydują wspólnie, czym 
chcą się zajmować, jakie propozycje i rozwiązania 
rozpatrywać podczas spotkania. W takiej sytuacji 
mogą czuć się zdezorientowani. Dla niektórych zgro-
madzenia były zbyt ukierunkowane na proces. 

Innym elementem kontekstu kulturowego, mające-
go wpływ na przebieg zgromadzeń, jest fetyszyzacja 
ekspertyzy, co może prowadzić do zjawiska autocen-
zury wśród osób, które nie są pewne swojej wiedzy. 
Ponieważ w  społeczeństwie panuje dominacja in-
telektualna, jak zauważa van Caloen, demokracja 
bezpośrednia wymaga emancypacji intelektualnej 
uczestników i wypracowania przekonania, że każdy 
może mieć coś wartościowego do dodania, niezależ-
nie od formalnej wiedzy czy doświadczenia. Należy 
stworzyć bezpieczną przestrzeń, gdzie wszystkie 
typy opinii są „na miejscu”. Niektóre osoby miały 
wrażenie, że pomimo zachęty, aby dzielić się swoimi 
poglądami, ich opinie nie mogą być swobodnie wy-
rażone, nie czuły się pewnie. 

François Genest z dzielnicy Plateau Mont-Royal 
był od długiego czasu zainteresowany polityką, ale 
dopiero przy okazji ruchu Occupy i  zajęcia przez 
protestujących placu Victoria 15 października 2011 r., 
które zostało przerwane przez policję po sześciu ty-
godniach, zaczął brać udział we wspólnych akcjach. 
Następnie zorganizowano mniejsze protesty w dziel-
nicach. Genest zaobserwował, że dzięki udziałowi 
w  akcjach wiele osób zyskało poczucie pewności 
i wiarę we własne zdolności do podjęcia inicjatywy 
i organizowania się. Jego zdaniem nie należy oczeki-
wać ponownej masowej mobilizacji w ramach zgro-
madzeń dzielnicowych. Ci mieszkańcy, którzy stali 
się aktywni politycznie, będą raczej angażować się 
w inne ruchy społeczne i organizacje lub tworzyć 
nowe. 

W dzielnicy Plateau z początkowych ok. 50 osób 
pod koniec listopada do dzisiaj działa już tylko kilka. 
François Genest tłumaczy spadek zaangażowania 
rozczarowaniem ludzi, którzy na początku przyszli 
pełni zapału, a potem okazało się, że proces podejmo-
wania decyzji w strukturach demokracji bezpośred-
niej wymaga dużo czasu, cierpliwości i wysłuchania 
każdego. Jego zdaniem te osoby, które nie miały do-
świadczenia w ruchach społecznych i organizacjach, 
zniechęciły się, natomiast ci mający już wcześniej 
do czynienia z aktywnością publiczną działają nadal. 
Prawdopodobnie brak szybkich decyzji oraz dysku-
sje na temat spraw spornych nie spodobały się tym 
pierwszym.

Szerszy kontekst
Społeczny zryw i  próby zainicjowania struktur 
demokracji bezpośredniej w  Montrealu ilustrują 
ograniczenia wizji systemu zdecentralizowanego. 
Niekoniecznie należy uznać tę próbę za powód do 
krytyki całego modelu, lecz raczej jako okazję do 
uzmysłowienia sobie problemów koniecznych do 
rozwiązania w przyszłości. Doświadczenie ze zgro-
madzeń można rozpatrzyć w dwojaki sposób: jako 
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ograniczenia wynikające z dynamiki relacji między 
uczestnikami zgromadzeń (mogące odzwierciedlać 
podziały społeczne) lub jako ograniczenia wynika-
jące z bardziej ogólnych zmian charakteryzujących 
pokolenia ruchów społecznych. Na przykład warto 
rozważyć dalszy rozwój umiejętności komunika-
cji i tworzenia atmosfery do dyskusji. Refleksja na 
temat, w jaki sposób stworzyć kulturę demokracji 
bezpośredniej w realiach kultury zorientowanej na 
rezultaty, a nie na proces, jawi się jako główne za-
danie ruchów wolnościowych, obywatelskich, le-
wicowych itp.

Można też analizować doświadczenie zgromadzeń 
z Montrealu w kontekście sposobu, w jaki działają 
współczesne ruchy społeczne. W tym świetle wnio-
sek z doświadczeń z Quebecu mógłby brzmieć: cen-
tralizacja oraz odgórne i/lub szybkie podejmowanie 
decyzji nie są taką formą uczestnictwa w życiu poli-
tycznym, która odpowiada współczesnym obywa-
telom. Richard J.F. Day opisuje pokolenia ruchów 
społecznych, których taktyki ewoluują dzięki wy-
ciągnięciu wniosków z błędów poprzednich pokoleń. 
Nowoczesne ruchy społeczne nie są zainteresowa-
ne hegemonicznymi rozwiązaniami5. Mimo że spo-
tkania na poziomie dzielnic były skoncentrowane 

na działaniach i  decyzjach zapadających wśród 
zebranych osób, więc nie przypominały sposobu 
funkcjonowania starszych ruchów, mogły one być 
zinterpretowane jako działania hegemoniczne. Orga-
nizatorzy i aktywiści mają przed sobą trudne zada-
nie dostosowania formy zgromadzeń lub stworzenia 
przestrzeni dla partycypacji, które biorą pod uwagę 
nieufność obywateli wobec organizacji.

„Idziemy powoli, ponieważ zmierzamy 
daleko” – zapatyści
W roku 2012 można było zaobserwować mobilizację 
społeczną w różnych miastach Polski. Warto więc 
zastanowić się nad strategią ruchów społecznych 
i ich próbami zaktywizowania obywateli w kontek-
ście doświadczeń z innych krajów. Montreal to jeden 
z ostatnich przykładów, lecz nie jedyny. Spadek ak-
tywności zgromadzeń w Buenos Aires, której erup-
cja miała miejsce w 2001 r., również może służyć 
jako lekcja z tego typu eksperymentu, gdzie jednym 

Dzięki udziałowi w akcjach 
wiele osób zyskało wiarę 
we własne zdolności 
do podjęcia inicjatywy 
i organizowania się.

b
 d

 sh
ah

k,
 fl

ic
kr

.c
om

/p
ho

to
s/

sh
ah

k/
63

33
84

21
42

/

67



z problemów był udział partii politycznych i demobi-
lizacja przez interwencję państwa, np. poprzez ofe-
rowanie liderom zgromadzeń posad w instytucjach 
państwowych. Jednak w niektórych dzielnicach roz-
winęły się grupy autonomiczne, chcące uniezależnić 
się od państwa poprzez system barterowy, anekto-
wanie przestrzeni miejskiej na działania społeczne 
czy zajmowanie pustostanów na cele mieszkalne. 
W miejscach tych praktykowane są horyzontalne 
struktury i wspólne podejmowanie decyzji. Według 
Mariny A. Sitrin tego typu zgrupowania są formą 
stworzenia i praktykowania władzy, która nie bazuje 
na posiadaniu wpływu na innych (power over), lecz 
jest wyrazem potencjału i autonomii społeczeństwa, 
które są zawarte w relacjach między członkami grup 
(power with)6. 
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GOSPODARKA SPOŁECZNA

 – Zacznijmy od ogólnego określenia aktualnego i po-
tencjalnego znaczenia Bałtyku oraz opartych na nim 
tzw. przemysłów morskich w życiu ekonomicznym 
kraju.

 – Tomasz Szubrycht: Państwa można podzielić na zo-
rientowane na morze oraz te, które są zorientowane 
na ląd. Wśród naszych rodaków panuje przekonanie, 
które dobrze oddaje cytat ze sztuki „Flisacy”: „Po co 
Polakowi morze, kiedy sieje i orze?”. Przez wiele wie-
ków nie potrafiliśmy dostrzec jego znaczenia, mimo 
że w okresie I Rzeczypospolitej największe zyski na 
handlu polskim zbożem osiągał Gdańsk, a nie szlach-
ta. Zapominaliśmy i nadal zapominamy o tym, co 
dawno zrozumieli Brytyjczycy, którzy twierdzą, że 
kto włada morzem, włada bogactwem.

W czasopiśmie „Orzeł Biały” krótko po zakończe-
niu i wojny światowej zamieszczono artykuł, w któ-
rym dokładnie wyliczono, ile uzyskuje się z morgi 
ziemi (zboża, mięsa), a ile z morgi morza – okazuje się, 
że porównanie to wypada na korzyść morza, a prze-
cież morza nie trzeba uprawiać, lecz jedynie „zbierać 
plony”. Tymczasem przeciętny Polak przypomina 
sobie o morzu dwa razy do roku: gdy planuje urlop 
i kiedy ma ochotę na śledzika. Zupełnie zapomina-
my np. o  tym, że transport morski jest wielokrot-
nie tańszy od lądowego oraz że to właśnie morzem 
przewożone jest 90% globalnej wymiany towarowej. 
Idąc do sklepu i kupując np. wyprawkę szkolną dla 
swojego dziecka, nie rozmyślamy, jak dostały się do 
Polski składające się na nią produkty i ile musiałaby 
ona kosztować, gdyby nie były transportowane dro-
gą morską. Morze ma także ogromne znaczenie dla 
naszego eksportu. Przez Gdynię, Gdańsk, Szczecin 

i Świnoujście przechodzi rocznie prawie 31 mln ton 
towarów, które sprzedajemy za granicę. Łącznie 
w polskich portach przeładowywane jest każdego 
roku prawie 60 mln ton towarów, czyli nieco ponad 
1,5 tony na statystycznego Polaka, nawet tego spod 
Rzeszowa. Co ważne, przeładunki w naszych portach 
zwiększają się – może nie aż tak, jak byśmy chcieli, 
ale jednak. W przewozach drogą morską tkwią jesz-
cze spore niewykorzystane rezerwy gospodarcze.

Warto pamiętać, że największe zyski osiąga się 
dzięki samodzielności, np. wydobywając ropę, prze-
twarzając ją i sprzedając na stacjach. Dlaczego my nie 
mielibyśmy produkować towarów, sami je przewozić 
morzem, a następnie sprzedawać? 

Transport morski zawsze był, jest i będzie. Zmie-
nia się co najwyżej jego filozofia. Obecnie ważnym 
trendem jest tworzenie tzw. hubów, czyli portów 
głównych. Podam przykład Morza Śródziemnego: 
wszystkie statki przypływają np. na Maltę do portu 
La Valetta, tam się rozładowują, ponownie załadowu-
ją i wypływają, a następnie przypływają do tego por-
tu mniejsze statki, które rozwożą dostarczone towary 
do mniejszych portów i  przywożą z  nich ładunki, 
które później załadowywane są na przypływające 
duże jednostki. Aktualnie toczy się intensywna wal-
ka o to, żeby taki hub dla Morza Bałtyckiego powstał 
w Polsce, w oparciu o Gdańsk czy Gdynię.

Co się tyczy przemysłu stoczniowego, to często 
słyszy się, że jest on nierentowny, gdyż Chińczycy 
czy Koreańczycy budują statki o  wiele taniej. To 
prawda, ale jedynie w  przypadku najprostszych 
konstrukcji, gdyż te specjalistyczne dalej budowane 
są w portach europejskich. Co więcej, zapominamy, 

Wszystkie ręce 
na pokład!

z kmdr. dr. hab. Tomaszem Szubrychtem 
rozmawia Michał Sobczyk
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że jeśli sprzedajemy statek, to zarabiamy nie tylko 
na „blachach”, ale również na tym, co jest w środku: 
wyposażeniu, meblach, sprzęcie gospodarstwa do-
mowego, kafelkach itd. Stocznia jest tylko miejscem, 
gdzie się statek „montuje” – w tym samym czasie na 
jej rzecz produkują huty z południa Polski, wytwór-
nie laminatów i wiele innych zakładów. Z jedną pol-
ską stocznią współpracowało łącznie 800 krajowych 
podmiotów, dlatego upadek tego sektora gospodarki 
morskiej oznaczał problemy nie tylko dla Wybrzeża, 
ale i np. dla zakładów Cegielskiego w Poznaniu czy 
innych firm zajmujących się automatyką, armatu-
rą, urządzeniami do sterowania i mnóstwem innych 
rzeczy.

Nie pamiętamy także o tym, że przemysł stocznio-
wy to również jachty i łodzie rekreacyjne. W Polsce 
w 2011 r. wybudowaliśmy 535 jachtów, z czego 528 zo-
stało wyeksportowanych. Proszę mi pokazać drugą 
dziedzinę produkcji, w której 99% stanowi produkcja 
eksportowa. Oprócz jachtów budujemy też duże ło-
dzie motorowe, wyprodukowaliśmy 340 takich jed-
nostek, z czego 95% sprzedano za granicę.

 – Wydaje się, że duży potencjał rozwojowy mają także 
różne gałęzie turystyki.

 – W dokumencie „Zielona Księga. W kierunku przyszłej 
unijnej polityki morskiej: europejska wizja oceanów 
i mórz” stwierdzono, że łączna wartość wędkarstwa 
morskiego w Unii Europejskiej została oszacowana 
na 10 mld euro rocznie, na co składają się m.in. łodzie, 
czartery i sprzęt. Również u nas część dawnych ryba-
ków zajmuje się organizowaniem wypraw na połowy 
dorsza czy belony. Do tego dochodzi płetwonurkowa-
nie, rozwija się też żeglarstwo, co widać po rosnącej 
liczbie marin. Jak widać – jest to bardzo lukratywny 
rynek usług.

Potencjał rozwoju posiada ponadto przemysł su-
rowcowy – nie tylko na Bałtyku, gdzie pozyskiwa-
ne są kruszywa budowlane czy ropa naftowa i gaz 
ziemny (np. platforma Petrobalticu), ale również np. 
na Morzu Północnym, gdzie firma Lotos ma pew-
ne udziały w polach naftowych. Dalej: energetyka 
wiatrowa. W Polsce dopiero raczkuje, niemniej na 
Półwyspie Helskim czy wzdłuż Środkowego Wybrze-
ża widać coraz więcej farm wiatrowych, a mają one 

Jeśli sprzedajemy statek, to zarabiamy 
nie tylko na „blachach”, ale również 
na wyposażeniu, meblach, sprzęcie 
gospodarstwa domowego.

b Polska Zielona Sieć, flickr.com/photos/zielonasiec/3808851082/
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powstawać również na morzu. Oczywiście daleko 
nam jeszcze do Danii, która już teraz ok. 16–17% zapo-
trzebowania na energię elektryczną zaspokaja dzięki 
morskim farmom wiatrowym. 

A  jest jeszcze przecież rybołówstwo (w  tym da-
lekomorskie) oraz branże przyszłościowe, takie jak 
akwakultura, czyli uprawy morskie, np. wszelkiego 
rodzaju alg, stosowanych choćby w przemyśle ko-
smetycznym. No i nie zapominajmy o tym, że jeste-
śmy potęgą w dziedzinach eksploatacji i jubilerstwa 
bursztynu.

 – Nasza gospodarka nie czerpie za to korzyści z rozwo-
ju żeglugi, gdyż nasze statki pływają pod tzw. tanimi 
banderami.

 – Nim przedstawię problem żeglugi morskiej, odniosę 
się do innego zagadnienia. Otóż często słyszę zarzut: 

„po co nam trzy uczelnie morskie, kiedy mamy tak 
mało statków?”. Tymczasem wspomniane szkoły 
kształcą nie tylko nawigatorów czy mechaników, 
ale też np. elektryków, którzy równie dobrze mogą 
wykonywać swój zawód na lądzie, a także logisty-
ków czy towaroznawców, poszukiwanych w różnych 
sektorach gospodarki. Niektóre państwa zlikwido-
wały szkolnictwo morskie, a  teraz gdy chcą je od-
tworzyć, muszą zmierzyć się z wielkimi wyzwaniami 

i problemami, a co więcej – jego odbudowa trwa bar-
dzo długo. Być może błędem było stopniowe wyga-
szanie kierunku budownictwo okrętowe (teraz to się 
nazywa oceanotechnika) na politechnikach, chociaż 
mieliśmy i mamy znaczące osiągnięcia w tej dzie-
dzinie.

Wracając do meritum: to nieprawda, że nie mamy 
własnej floty. Otóż mamy – 120 jednostek, a łączny 
tonaż naszych statków powolutku rośnie. Trzeba 
również pamiętać, że ludzie pracujący na statkach 
nawet tych pływających pod obcymi banderami za-
rabiają pieniądze, które wydają na utrzymanie rodzin 
w Polsce, w związku z czym środki te trafiają osta-
tecznie do naszej gospodarki. Ponadto skoro pływają 
u obcych armatorów, to w dużej części świadczenia 
emerytalne również będą pobierali z krajów innych 
niż Polska.

Podsumowując wszystko, co zostało powiedziane 
do tej pory: mimo że państwo traktuje szeroko rozu-
mianą gospodarkę morską po macoszemu, ona nie 
daje się tak łatwo. Bezpośrednio zatrudnionych jest 
w niej obecnie 83 tys. osób. Zakładając, że rodzina 
liczy średnio 4 osoby, ok. 320 tys. ludzi żyje z mo-
rza. Do tego dochodzą kooperanci, których liczbę 
trudno rzetelnie wyliczyć np. w przypadku zakładu, 
który zatrudnia 500 osób, ale tylko część produkcji 
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wykonuje na potrzeby gospodarki morskiej. W ostat-
nich latach inwestycje (publiczne i prywatne) w ten 
sektor wynosiły zaledwie 0,5% inwestycji w pozo-
stałych gałęziach gospodarki, przyniosły natomiast 
zysk netto aż o połowę większy w stosunku do ponie-
sionych nakładów. To również pokazuje olbrzymie 
możliwości rozwojowe szeroko rozumianej gospo-
darki morskiej.

Oczywiście trzeba do profitów z gospodarki mor-
skiej przykładać odpowiednią miarę. Kiedy wcześniej 
wspominałem, że łączne przeładunki we wszystkich 
polskich portach wynoszą 60 mln ton, ktoś mógłby 
dla porównania przywołać jeden tylko port – Rot-
terdam – gdzie wielkość przeładunku jest sześcio-
krotnie większa niż we wszystkich portach polskich. 
Ale musimy wziąć pod uwagę, że Bałtyk jest jednak 
akwenem peryferyjnym, chociaż zyskującym na 
znaczeniu. Okazuje się np., że są nim zainteresowa-
ni Chińczycy, ponieważ w ich ocenie dostarczenie 
towarów stosunkowo tanią koleją transsyberyjską, 
a następnie ich transport z portów bałtyckich do Eu-
ropy byłby o wiele szybszy, a w wielu przypadkach 
czas to pieniądz.

Morze ma mnóstwo niewykorzystanego potencja-
łu, który mógłby stanowić jedno z kół zamachowych 
polskiej gospodarki. Nie jest rzecz jasna żadnym pa-
naceum na wszystkie trudności, ale można czerpać 
z niego poważne korzyści, jeśli umiejętnie wykorzy-
stuje się nadmorskie położenie państwa. Wystar-
czy popatrzeć na Holandię, która właściwie nie ma 
żadnych bogactw naturalnych, a żyła początkowo 
z rolnictwa, później – z handlu morskiego. Historia 
daje przykłady wielu państw, które zbudowały swoją 
potęgę na gospodarce morskiej.

 – Do jakiego stopnia niedorozwój przemysłów mor-
skich wynika z niewłaściwie prowadzonej polityki 
państwa: inwestycyjnej, własnościowej, naukowej, 
zagranicznej etc.?

 – Na sytuację poszczególnych branż złożyło się mnó-
stwo czynników obiektywnych, ale też błędów 
i zaniechań, w tym oczywiście również tych na po-
ziomie polityki. Nie można jednak powiedzieć, że 
winę ponosi ta czy inna opcja polityczna, lecz każda, 
która sprawowała władzę lub współrządziła od lat 
90. Inwestycje w gospodarkę morską zwracają się 
bowiem w ciągu kilku-kilkunastu lat, a politycy my-
ślą zwykle w perspektywie bieżącej kadencji – tak-
że dlatego, że długofalowe inwestycje mogłyby być 
wykorzystane przez ich konkurentów politycznych. 
Co więcej, Polska wśród państw nadbałtyckich – po-
mijając Rosję – ma stolicę najbardziej oddaloną od 
wybrzeża, może i w tym należałoby upatrywać po-
wodów takiego zaniechania w odniesieniu do morza 
i gospodarki morskiej. 

Istotną kwestią jest ponadto świadomość obywateli. 
Tu trzeba się uderzyć w piersi. Wielokrotnie powta-
rzałem, że za lekceważenie sfery, o której mowa, winę 
ponoszą również ludzie morza. Nie potrafimy przeko-
nać społeczeństwa, że gospodarka morska przynosi 
zysk każdemu, także mieszkańcom Krakowa, Krosna 
czy Poznania. Jeśli my ich do tego nie przekonamy, 
to później bardzo często na postulat zwiększenia na-
kładów na gospodarkę morską i marynarkę wojenną 
politycy odpowiadają, że brak na takie posunięcie 
przyzwolenia społecznego. Nawiasem mówiąc to, 
że przez ostatnie lata część najważniejszych stano-
wisk w  państwie obejmowały osoby pochodzące 
z Wybrzeża, wcale nie oznaczało niczego dobrego 
dla gospodarki morskiej. W niektórych przypadkach 
wspomniani politycy byli nawet bardziej sceptyczni 
czy zachowawczy niż inni, właśnie dlatego, aby im 
nie zarzucono, iż preferują interesy swojego regionu.

Mówiąc o zrozumieniu znaczenia morza, warto po-
służyć się pewnym przykładem. Otóż przed wojną 
najsilniejsze oddziały Ligi Morskiej i Kolonialnej były 
na Śląsku – dlatego że Ślązacy wiedzieli, że flota jest 
potrzebna do eksportu węgla, widzieli więc korzyści, 
jakie daje im morze. Tak jak wówczas, tak i teraz bar-
dzo trudno jest ludzi przekonać, że z morza można 

Tomasz Szubrycht – komandor doktor 
habilitowany, profesor nadzwyczajny Akademii 
Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte 
w Gdyni, były dowódca Orp „Hydrograf”, a obec-
nie dziekan Wydziału Dowodzenia i Operacji 
Morskich. Specjalista w zakresie bezpieczeństwa 
żeglugi, nawigacji oraz bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego. Autor rozprawy habilitacyjnej 
pt. „Zrównoważenie sił morskich w polityce 
morskiej europejskich państw natO” i wielu 
innych publikacji, m.in. „Bałtyckie wymiary 
bezpieczeństwa”, „Rola sił morskich w polityce 
państwa” czy „Systemy zabezpieczenia portów 
morskich przed zagrożeniami asymetrycznymi”. 
Kierował programem badawczym „Bezpie-
czeństwo morskie współczesnego państwa”. 
Członek zarządu Rady Budowy Okrętów.
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mieć korzyści, a inwestycje w gospodarkę morską nie 
są fanaberią. Wymowny jest fakt, na który w jednej 
ze swoich książek zwrócił uwagę były minister spraw 
zagranicznych Andrzej Olechowski: „[...] gdy się od-
wiedza kraje bałtyckie, to tam nazwy głównych ulic, 
budynków czy sal są często związane z tematyką 
morską, a u nas nawet nad morzem tak nie jest”.

 – Czy jednak wydarzenia ostatnich lat  – przyjęcie 
kilku dokumentów o  charakterze strategicznym, 
powstanie ministerstwa gospodarki morskiej (na-
stępnie włączonego w struktury resortu transportu, 
budownictwa i gospodarki morskiej) oraz Między-
resortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP – nie 
świadczą o  pewnym dowartościowaniu tematyki 
morskiej?

 – Zapytam prowokacyjnie: czy jest Pan w stanie po-
dać przykłady planów, które zostały w Polsce w pełni 
zrealizowane? Jesteśmy perfekcyjni w pisaniu do-
kumentów, w opracowywaniu raportów, natomiast 
można zauważyć przewagę ducha romantycznego 
nad pozytywistycznym. Codzienna, mozolna praca, 
wytrwałość i konsekwencja – to nasze słabe strony.

Nadal właściwie nie mamy polityki morskiej. Pro-
szę spytać któregokolwiek polityka, jakie akweny 
mają żywotne znaczenie dla Polski. Powie: Bałtyk. 
A co z innymi? Czy żywotnego znaczenia dla nasze-
go kraju nie mają Morze Czerwone i cieśnina Bab al-

-Mandab, przez które przewożona jest ropa naftowa? 
Czy nie mamy aby interesów w Cieśninach Bałtyc-
kich, a może ważny jest dla nas jedynie Kanał Ki-
loński? Musimy najpierw odpowiedzieć sobie, które 
akweny mają dla nas kluczowe znaczenie, a następ-
nie określić, jakie są nasze interesy morskie, i dopiero 
na tej podstawie można tworzyć politykę i strategię 
morską.

Brak kompleksowej wizji gospodarki morskiej wy-
nika głównie z mentalności, tj. z braku świadomości, 
że morze jest Polsce potrzebne. Jeżeli w dokumen-
cie „Narodowy Plan Rozwoju. Wstępny projekt 2007–
2013”, który liczy ponad 100 stron, sprawom morskim 
poświęcono w sumie 10 wersów, a restrukturyzacji 
rolnictwa ponad 30 stron, to pokazuje, jak postrze-
gamy tę problematykę. Dlatego potrzebna jest nam 
praca u podstaw, bo wtedy łatwiej będzie wszystkich, 
także polityków, przekonać do pewnych działań.

Inna sprawa, że bardzo trudno stworzyć zespół, 
który by opracował strategię morską. W  ramach 
różnych działów gospodarki morskiej są wspólne, 
ale i sprzeczne interesy: to, co jest dobre dla ludzi 
chcących rozwijać turystykę morską, nie zawsze jest 
zgodne z tym, czego domagają się rybacy, których 
interesy są z kolei często sprzeczne z oczekiwania-
mi ekologów; armatorom nie zawsze jest po drodze 
z przemysłem stoczniowym itd. 

 – Panu szczególnie bliski jest temat bałtyckiego wy-
miaru bezpieczeństwa państwa.

 – Ostatnio miał miejsce Strategiczny Przegląd Bezpie-
czeństwa Narodowego, zorganizowany przez Biuro 
Bezpieczeństwa Narodowego pod patronatem Prezy-
denta. Jeśli przeciągniemy linię przechodzącą przez 
Toruń, to obszar na północ od tej linii był reprezen-
towany w pracach tego zespołu zaledwie przez dwie 
osoby: ówczesnego rektora Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie, inspektora Letkiewicza, oraz byłego do-
wódcę Marynarki Wojennej Pana admirała Łukasika. 
Czy taki zespół może właściwie postrzegać sprawy 
morskie? Przecież bezpieczeństwo morskie jest istot-
nym elementem bezpieczeństwa narodowego – nie 
tylko militarnego, ale również np. energetycznego. 
Jak można dyskutować o dywersyfikacji dostaw no-
śników energii i gazoporcie, jeśli w zespole nie ma 
nikogo z tamtego rejonu? 

 – Przejdźmy do konkretnych postulatów środowisk 
morskich.

 – Trwają bardzo trudne negocjacje dotyczące rejestro-
wania statków przez polskich armatorów pod pol-
ską banderą, co w warunkach globalnej konkurencji 
jest obecnie nieopłacalne. Jeśli chodzi o przewozy 
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morskie, mamy naprawdę znikomy tranzyt towa-
rów przez porty polskie z państw takich jak Białoruś, 
Czechy czy Słowacja. Dla naszych południowych 
sąsiadów o wiele bardziej atrakcyjny jest niemiecki 
Rostock. Najważniejsza rzeczą, jaką może tutaj zrobić 
państwo, jest dokonać inwestycji w infrastrukturę 
transportową, bez której nie da się rozwijać przewo-
zów morskich i portów. Aby dowieźć do portu towary 
albo je z niego wywieźć, potrzeba dobrych, tanich 
i nowoczesnych dróg i linii kolejowych. Nie wolno 
zapominać, że najtańszym środkiem transportu jest 
żegluga śródlądowa, a wiemy, jak wygląda ona w Pol-
sce, a jak w Niemczech czy w Holandii. Musimy przy 
tym powiedzieć sobie jasno: Niemcy nie są w tym 
przypadku naszymi przyjaciółmi, lecz konkurenta-
mi. Spory dotyczące toru wodnego Szczecin-Świno-
ujście, o których niewiele się mówi, służą temu, by 
maksymalnie osłabić te porty, a wzmocnić pozycję 
portu Rostock.

Na dodatek środowiska morskie podnoszą za-
gadnienia związane z budową gazoportu, nowego 
terminalu kontenerowego w  Gdańsku, szeregiem 
niezbędnych modernizacji w portach i na Wybrzeżu 
Środkowym, budową marin oraz pewną liberalizacją 
prawa, np. w zakresie płetwonurkowania. W wielu 

przypadkach wystarczy jednak zasada z  kodeksu 
Hipokratesa: „po pierwsze nie szkodzić”. Niech po-
litycy nie przeszkadzają gospodarce morskiej i niech 
będą otwarci na sugestie, bo środowisko związane 
z morzem wie najlepiej, co jest dla niego dobre i jakie 
działania należy podjąć.

 – Co zatem można zrobić dla podźwignięcia z upadku 
polskiego okrętownictwa – do niedawna ważnego 
sektora rodzimej gospodarki?

 – Rozwijajmy produkcję specjalną. Zadzwoniłem kie-
dyś do biura projektowego Stoczni Gdynia s.a. i spy-
tałem, ile kosztuje kontenerowiec – okazuje się, że 
koszt nowoczesnej, średniej wielkości jednostki tego 
typu to około 60 mln dolarów, podczas gdy za najtań-
szy kuter patrolowy trzeba zapłacić o połowę więcej. 
Co się zatem bardziej opłaca budować? Jeśli jednak 
chcemy sprzedawać jakikolwiek sprzęt wojskowy in-
nym państwom, musimy go najpierw mieć na wypo-
sażeniu własnych sił zbrojnych. Gdyby Pan zobaczył, 
że sąsiad uprawia pomidory, ale sam je warzywa od 
innych rolników, to czy kupowałby Pan od niego? 
Skoro nie chce jeść swojego produktu, to znaczy, że 
jest on słabej jakości. 

Zwróćmy uwagę, że Szwecja  – państwo prowa-
dzące politykę neutralną – jest jedną z największych 
potęg w dziedzinie produkcji uzbrojenia: eksportuje 
okręty, samoloty, wyposażenie, uzbrojenie rakieto-
we i artyleryjskie itd. Nasz sprzęt wojskowy również 
jest bardzo dobry, ale wymaga właściwej promocji. 
Powinniśmy tutaj brać przykład choćby z Rosji, która 
w swojej strategii morskiej zawarła zapis, że jednym 
z ważnych zadań sił morskich są wizyty w portach 
zagranicznych z zadaniem promowania krajowego 
wyposażenia i sprzętu wojskowego.

Rozwijanie budowy okrętów wymaga jednak pew-
nych decyzji politycznych. W przypadku większości 
państw wygląda to następująco: kupuje się licencję 
i  buduje jeden okręt, później stara się opracować 
własne konstrukcje na swoje potrzeby, wreszcie  – 
uruchamia się produkcję na eksport, zazwyczaj 
w ramach różnego rodzaju konsorcjów. Tak robimy 

Możliwości rozwoju polskiego 
okrętownictwa są, jednak proces 
jego odbudowy wymagać będzie 
czasu i cierpliwości, a także wsparcia 
ze strony państwa.
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ze śmigłowcami, więc dlaczego nie mamy tego robić 
z okrętami? I wcale nie musimy zaczynać z najwyż-
szego pułapu – nie mamy potencjału, żeby budować 
lotniskowce, ale możemy konstruować dobrej klasy 
niszczyciele min, jednostki patrolowe, okręty spe-
cjalistyczne. Skoro budowaliśmy kontenerowce czy 
zbiornikowce, to dlaczego nie mielibyśmy budować 
okrętów wsparcia logistycznego dla innych państw?

Możliwości rozwoju polskiego okrętownictwa są, 
tylko musimy mieć świadomość, że proces jego od-
budowy wymagać będzie czasu i cierpliwości, a także 
wsparcia ze strony państwa. Wędkarz zanim zacznie 
łowić ryby, najpierw je zanęca, podkarmia. Tak samo 
trzeba robić w biznesie: najpierw zanęcanie kosztem 
mniejszych zysków, by po pewnym czasie stały się 
one coraz większe. W dziedzinie produkcji uzbroje-
nia (również budowy okrętów) trwa bezpardonowa 
walka konkurencyjna, bo toczy się ona o naprawdę 
olbrzymie pieniądze. Polska również powinna podjąć 
walkę na tym rynku.

 – Jak Pan ocenia prężność inicjatyw na rzecz dowar-
tościowania morza i powiązanych z nim gałęzi go-
spodarki?

 – Wiodącą w tym zakresie jest Liga Morska i Rzeczna. 
Oczywiście współczesnej Lidze bardzo daleko do 
zasięgu oddziaływania przedwojennej Ligi Morskiej 
i Kolonialnej, która miała ponad milion członków. Co 
więcej, praktycznie w każdym województwie w za-
rządzie Ligi był wówczas jakiś generał, wojewoda, 
minister czy poseł. Ten establishment polityczno-

-wojskowy nie tylko nadawał rangę organizacji, ale 
również zapewniał realną możliwość skutecznego 
działania politycznego. Obecnie w Lidze Morskiej 
i Rzecznej nie działają politycy, a jedynie pasjonaci. 
Bardzo aktywne są oddziały w Kołobrzegu, ale rów-
nież w Ulanowie k. Tarnobrzega czy w Wyszogrodzie, 
skąd pochodzi orkiestra reprezentacyjna organizacji, 
a także w Bielsku-Białej, Poznaniu czy Łodzi, gdzie 
jednak zajmują się głównie szeroko pojmowanym 
wychowaniem wodnym. Ci ludzie, zwykle młodzi, 
ale też nauczyciele czy emeryci, mają autorytet 
w swoich środowiskach, natomiast w szerszej skali 
ich głos nie jest tak znaczący jak kiedyś. Może gdyby 
do Ligi Morskiej i Rzecznej należało kilku celebrytów, 
byłoby o niej głośniej? Swoją drogą wiele znanych 
osób zajmuje się żeglarstwem, jednak my – ludzie, 
którym leży na sercu Polska morska – nie potrafimy 
tego wykorzystać.

Zmieniła się także ranga morza w procesie wycho-
wania. Ile jest programów telewizyjnych o tematyce 
morskiej? Wiele osób z mojego pokolenia wyrosło na 
programach red. Sienkiewicza, na „Bractwie Żela-
znej Szekli”, „Latającym Holendrze”, czasopismach 
takich jak „Morze” czy książkach z serii „Miniatury 

Morskie”, które można było dostać w każdym kio-
sku w Polsce. Obecnie takich czasopism już nie ma, 
a książki o morzu często są za drogie dla młodego 
czytelnika. Dni Morza kiedyś były centralnym świę-
tem, którego obchody organizowano w Gdyni albo 
w różnych innych miejscach w Polsce, a przyjeżdżały 
na nie najważniejsze osoby w państwie. A teraz? Ile 
osób wie, kiedy jest Święto Morza?

Natomiast cieszy mnie, że w Radzie Budowy Okrę-
tów  – pierwszej w  powojennej Polsce organizacji 
obywatelskiej działającej na rzecz rozwoju polskiej 
floty wojennej oraz powiązanych z nią sektorów – są 
nie tylko osoby związane z tą sferą, ale i posłowie. 
To jeden z nielicznych przykładów, kiedy politycy 
wszystkich opcji wyrazili gotowość współpracy „po-
nad podziałami”. Szeroko pojęta gospodarka morska 
potrzebuje reakcji takiej jak na żaglowcu podczas 
alarmu do żagli: wszystkie ręce na pokład! Nie czas 
na szukanie winnych obecnej zapaści, bo to tylko 
powoduje powstawanie konfliktów. Trzeba powie-
dzieć: jest taki, a nie inny stan gospodarki morskiej 
i marynarki wojennej, ale co możemy wspólnie zro-
bić na rzecz poprawy tej sytuacji? Ocenę przeszłości 
zostawmy historykom albo przynajmniej przełóżmy 
ją na czas, kiedy gospodarka morska będzie w o wiele 
lepszej kondycji; teraz myślmy o tym, co zrobić, żeby 
naprawić aktualny stan rzeczy. Takie założenie przy-
świecało powstaniu Rady Budowy Okrętów: dopóki 
ta organizacja i jej działania będą apolityczne, będzie 
ona miała rację bytu.
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Trzeba koniecznie reaktywować problematykę 
morską w świadomości ludzi, edukację zaczynając 
od przedszkola. Niemcy, gdy budowali swoją potęgę 
morską, zaczynali od tworzenia kół przyjaciół mo-
rza i marynarki. Może od tego właśnie trzeba zacząć, 
od teleturniejów i konkursów dla dzieci, wykładów 
otwartych dla studentów itd.

Osób skupionych wokół morza wcale nie jest tak 
mało, tylko każdy zajmuje się wyłącznie swoim ob-
szarem. Są to modelarze, żeglarze, windsurfingow-
cy, miłośnicy turystyki wodnej, pasjonaci okrętów 
i historii marynarki itp. Gdyby ich wszystkich ze-
brać i gdyby politycy uświadomili sobie, że ci ludzie 
tworzą razem znaczącą grupę, można by wówczas 
im powiedzieć: skoro nic nie robicie dla morza, to 
i miłośnicy morza nic dla was nie zrobią w dniu wy-
borów.

 – Wydaje się, że zwłaszcza marynarka wojenna to dla 
przeciętnego Polaka szczególnie trudny do zaakcep-
towania kierunek publicznych inwestycji: mamy po-
kój, Bałtyk jest morzem niedużym itd.

 – Pozwoli Pan, że coś przeczytam: „Przeciętny polski 
obywatel nie twierdzi już wprawdzie, że nam morze 
niepotrzebne, ale z chwilą, gdy zaczyna się mówić 
o marynarce wojennej, przypomina wielce strusia 
chowającego głowę w piasek. Tych strusi są u nas 
trzy rodzaje. Struś pierwszy: małe wybrzeże – mary-
narka niepotrzebna. Struś drugi: nie mamy pienię-
dzy, marynarka bardzo drogo kosztuje. Struś trzeci: 
choćby i zbudowali, to nas pobiją, więc wysiłek bę-
dzie stracony. Po czym chór śpiewa znany motyw: 
tyle mamy ważniejszych i pilniejszych spraw: brak 
nam dróg, szpitali, szkół, fabryk, przytułków, róż-
nych instytucji kulturalnych czy społecznych. I bę-
dziemy budować flotę?... Zbrodnia”. To fragment 
książki Juliana Ginsberta „Prawda morska” z 1934 r. 
Czy od tego czasu coś się zmieniło w mentalności 
społeczeństwa polskiego?

Zacznijmy od argumentów natury ekonomicznej. 
Jak obliczył jeden z moich kolegów, aż 35% kosztów 
budowy okrętu dla marynarki wojennej wraca do bu-
dżetu, m.in. w ramach Vat-u oraz różnych podatków, 
w tym od pensji pracujących przy nim stoczniow-
ców – nie mówiąc o tym, że gdyby go nie budowali 
i nie mieliby pracy, trzeba byłoby im wypłacić zasiłki 
dla bezrobotnych. Poza tym inwestycje w marynarkę 
procentują w postaci postępu technicznego. Wszel-
kiego rodzaju batyskafy, skafandry do nurkowania 
czy kamizelki ratunkowe, podobnie jak radary, Gps 
i sprzęt łączności, będące obecnie standardowym 
wyposażeniem statków i jachtów – to wszystko miało 
swój początek w marynarce wojennej i służyło naj-
pierw celom militarnym, a dopiero później znalazło 
zastosowania cywilne.

Oczywiście nieszczęściem marynarki jest to, że 
okręty dużo kosztują. Co więcej, aby jednostka okre-
ślonego typu mogła prowadzić działania operacyjne, 
trzeba mieć wielokrotność trzech okrętów, ponieważ 
z każdej trójki tylko jeden okręt może prowadzić dzia-
łania, bo dwa pozostałe np. przygotowują się do rejsu 
lub kończą wykonywanie zadania. I nagle okazuje się, 
że potrzebne są olbrzymie pieniądze. Zapomina się 
jednak o tym, że eksploatacja okrętu trwa ok. 30 lat – 
rozkładając koszty na tak długi okres, zobaczymy, że 
nie są one aż tak wielkie. Przede wszystkim należy 
jednak odwrócić pytanie: ile kosztuje nieposiadanie 
dobrze rozwiniętej marynarki wojennej? Większość 
osób jest zdziwionych, słysząc, że wiele państw śród-
lądowych również posiada swoją flotę. Aż 35 państw 
członkowskich Międzynarodowej Organizacji Dna 
Morskiego nie ma dostępu do morza, a Czechy i Sło-
wacja są na jej forum o wiele bardziej aktywne niż 
Polska. Dlaczego? Bo mają świadomość potencjal-
nych zysków. Pamiętajmy, że większość obszarów 
na lądzie została już podzielona, podczas gdy na 
morzu – nie. Gdy zacznie się rywalizacja o ten „tort”, 
którym są akweny morskie i ich zasoby, ożywione 
i nieożywione, to kto będzie miał głos decydujący? 
Proszę zwrócić uwagę, ile pieniędzy wydała Rosja, 
nagłaśniając swoje roszczenia do obszarów Północy, 
swoją drogą zrobiła to bardzo sprawnie. Kurczą się 
zasoby surowców na lądzie, natomiast morze ma ich 
bardzo dużo i coraz częstsze będą spory o obszary 
morskie, które będzie można eksploatować dopiero 
za kilkadziesiąt albo więcej lat. Czy silna marynarka 
wojenna nie będzie wówczas istotnym argumentem 
w takich sporach?

Idźmy dalej. Wszyscy politycy mówią o koniecz-
ności dywersyfikacji dostaw nośników energii. Kto 
zagwarantuje bezpieczeństwo gazowcom, kiedy 
już wybudujemy gazoport? Inne pytanie powinno 
brzmieć następująco: czym będzie przewożona ropa 
naftowa przez Morze Czarne, gdy zostanie ukończo-
ny rurociąg Odessa – Brody, a  także kto będzie za-
pewniał ochronę tych przewozów po wodach Morza 
Czarnego? Rosjanie? Co zrobi Polska, jeśli z powodu 
różnego rodzaju zagrożeń w  rejonach Zatoki Per-
skiej czy Gwinejskiej konieczne będzie zapewnienie 
ochrony jednostek przewożących ropę naftową lub 
gaz ziemny również do Polski – gdy będziemy mu-
sieli wysłać tam okręty dla zabezpieczenia dostaw, 
a polska marynarka wojenna nie będzie posiadała 
okrętów zdolnych do wykonania takiego zadania? 
Wówczas najprawdopodobniej będziemy musieli za-
płacić państwom, które będą to robiły za nas.

Musimy być świadomi, że jeśli zmniejszamy po-
tencjał naszej marynarki wojennej, wycofując okręty 
i  nie wprowadzając na ich miejsce nowych jedno-
stek, to natychmiast muszą za tym iść dwa pytania: 
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których zadań ma nie realizować marynarka wojen-
na oraz na których akwenach ich nie będziemy reali-
zować? Bo nie da się obniżać potencjału marynarki 
wojennej, pozostawiając bez zmian zakres zadań 
i ich geograficzny zasięg. Gdy ktoś dobrowolnie wy-
zbywa się jednego z instrumentów realizacji polityki 
państwa, w nieunikniony sposób staje się uboższy, 
mniej elastyczny, ma mniejszą siłę oddziaływania.

 – A jakie jest czysto militarne uzasadnienie dla zwięk-
szania inwestycji w rozwój marynarki wojennej?

 – Jak zareagowaliby Polacy, gdyby prezydent, premier 
czy minister obrony narodowej oświadczyli, że na-
sza armia jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo, 
integralność i  suwerenność obszaru Polski za wy-
jątkiem województwa świętokrzyskiego? Otóż wody 
terytorialne to taka sama integralna część Polski jak 
województwo świętokrzyskie, a  ich powierzchnia 
jest nawet ciut większa od tego województwa. Tym-
czasem kiedy mówimy o bezpieczeństwie, o suwe-
renności, to bardzo często zapominamy o obszarach 
morskich.

Można również podać inne porównanie. Czy jest 
nam wygodnie, siedząc się na krześle, które ma jedną 
nogę za krótką? Czy wolno w takim razie doprowa-
dzić do sytuacji, że mamy trzy rodzaje sił zbrojnych, 
które dysponują adekwatnym do potrzeb potencja-
łem, oraz jeden, który jest rażąco niedoinwestowa-
ny? Nie da się pewnych rzeczy zrobić bez udziału sił 
marynarki wojennej, której rola we współczesnych 
konfliktach systematycznie wzrasta. Choćby dlatego, 
że w odróżnieniu od wojsk lądowych marynarka wo-
jenna ma swobodę manewru – nie potrzebuje zgody, 
aby się poruszać poza wodami terytorialnymi. Jeśli 
krążownik obcego państwa będzie stał 12,5 mili od 
wybrzeży Polski, nic nie możemy zrobić, gdyż nie 
będzie naruszał żadnych przepisów międzynarodo-
wych. A jeśli zechce wejść do Gdyni bez naszej zgo-
dy, wystarczy mu pół godziny, albo jeśli zagrozi nam 
ostrzałem rakietowym – jak na to zareagujemy, nie 
mając dobrze rozwiniętej własnej floty?

Kiedy rozpoczyna się konflikt na morzu, to nawet 
jeśli dane państwo należy do paktu militarnego, to 
i tak wsparcie nie przyjdzie od razu. Jeśli w tym cza-
sie przeciwnik zdobędzie panowanie na morzu, to 
żaden kraj nie przyśle swoich okrętów na taki akwen. 
Każde państwo powinno mieć zatem taką marynarkę, 
która uniemożliwi potencjalnym agresorom uzyska-
nie panowania na morzu przez czas niezbędny dla 
uzyskania wsparcia od sojuszników. Dążąc do tego 
celu, nie powinniśmy myśleć wyłącznie o Bałtyku. 

Pamiętajmy, że Bałtyk jest praktycznie morzem 
wewnętrznym Unii Europejskiej, a leżące nad nim 
państwa – nie licząc Rosji, Finlandii i Szwecji – należą 
również do natO. Kiedy okaże się, że potrzebne jest 

działanie na akwenach morskich, w ramach art. 5 
Paktu Północnoatlantyckiego, to jakie siły, jako 
członkowie Paktu, zaangażujemy?

I jeszcze jedno. Jeśli chcemy, żeby nasz głos się 
liczył, musimy brać czynny udział w różnych ope-
racjach, np. w ramach Paktu Północnoatlantyckie-
go. Pamiętajmy, że operacje lądowe zawsze będą 
generowały niebezpieczeństwo utraty życia przez 
naszych żołnierzy, tymczasem udział w operacjach 
morskich nie wiąże się z takim ryzykiem. Wobec 
tego wiele państw woli wysyłać okręty, wiedząc, że 
dzięki temu prawdopodobieństwo utraty życia przez 
ich obywateli w ramach operacji morskiej jest znacz-
nie mniejsze. 

 – Od prawie 10 lat nasz kraj jest członkiem Unii Euro-
pejskiej. Jakie z tego wynikają konsekwencje dla ist-
niejących i potencjalnych sposobów gospodarczego 
wykorzystania Bałtyku i jego wybrzeża?

 – Unijny – mówiąc brzydko – bat nad nami ma ten pozy-
tywny efekt, że wymusza stosowanie się do pewnych 
standardów. Wymóg, by każde państwo wytwarzało 
określoną część energii ze źródeł odnawialnych stał 
się impulsem do rozwoju elektrowni wiatrowych, 
również na Wybrzeżu oraz bezpośrednio na Bałtyku. 
Ponadto wiele naszych plaż może być wykorzysty-
wanych turystycznie tylko dzięki działaniom wy-
muszającym ze strony Brukseli. Korzystna jest też 
możliwość wspólnego działania w ramach różnych 
organizacji, jak np. European Sea Ports Organisation, 
skupiająca porty krajów UE.

Ale, jak to mówią, każdy kij ma dwa końce. Sytu-
acja gospodarki morskiej po naszym wstąpieniu do 
Unii jest analogiczna do sytuacji rolnictwa. Oczy-
wiście, są dopłaty, dzięki którym można np. nawet 
w małych miejscowościach nadmorskich stworzyć 
coś atrakcyjnego turystycznie, ale również pewne 
ograniczenia, limity (np. w rybołówstwie) i zwięk-
szone wymagania. Żaden przepis nie daje gotowych 
rozwiązań, jedynie stwarza możliwości i ogranicze-
nia. To od nas zależy, jak się w nich odnajdziemy i ja-
kie wyciągniemy z nich korzyści.

Morze Bałtyckie jest jedynym akwenem, dla które-
go UE przygotowała osobną strategię. Jednocześnie 
nadal nie ma ona wspólnej polityki morskiej, gdyż 
w sferze gospodarki morskiej istnieje wiele sprzecz-
nych interesów państw członkowskich. Dlatego mu-
simy pamiętać, że dokumenty tworzone dla całej 
Unii nie zawsze muszą być korzystne dla Polski – i my 
musimy walczyć o nasze interesy. Aby było to możli-
we, musimy je najpierw zrozumieć.

 – Dziękuję za rozmowę. 

Gdynia, 21 kwietnia 2013 r.
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GOSPODARKA SPOŁECZNA

Oczy po mamie, 
bezrobocie po tacie?

Michał Sobczyk

Jednym z najpopularniejszych usprawiedliwień braku sukcesów 
w walce z bezrobociem jest specyficzny rodzaj kultury, mającej ponoć 
wytwarzać się w rodzinach dotkniętych długotrwałym brakiem pracy. 
Powiązane z nim przeświadczenie, że do „dziedziczenia bezrobocia” 
przyczyniają się świadczenia socjalne, jakoby wzmacniające postawy 
bierności, bywa istotnym drogowskazem przy projektowaniu polityki 
społecznej. Rzeczywistość jest jednak znacznie bardziej złożona niż 
powszechne mity.
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Zacznijmy od tego, że nie sposób znaleźć jakich-
kolwiek wiarygodnych badań na temat przeka-

zywania w polskich rodzinach wzorców bierności 
zawodowej – tak twierdzi dr hab. Ryszard Szarfen-
berg z Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu 
Warszawskiego. Dodaje jednocześnie, że jeśli przyjąć 
założenie o istnieniu tego rodzaju mechanizmu psy-
chologicznego, to biorąc pod uwagę hojność – na tle 
Polski – brytyjskiego systemu świadczeń socjalnych, 
należałoby się spodziewać, że wśród mieszkańców 
Wysp zjawisko „wychowania do bezrobocia” ma 
szczególnie duży zasięg. Tym ciekawsze są wyniki 
badań przeprowadzonych w  zubożałych sąsiedz-
twach Glasgow oraz Middlesbrough1 na zlecenie 
Joseph Rowntree Foundation, organizacji pozarzą-
dowej działającej w sferze polityki społecznej. 

Autorzy opracowania2 mówią wprost: klimat wy-
chowawczy panujący w rodzinach bezrobotnych nie 
stanowi istotnej przyczyny marginalizacji kolejnych 
pokoleń na rynku pracy. Wspomniane badania poka-
zały, że wbrew zakorzenionemu stereotypowi rodzi-
ny utrzymującej się z zasiłków już trzecią generację, 
do którego odwołują się często decydenci (nie tylko 
brytyjscy), czynniki kulturowe same w sobie nie są 
ważnym źródłem bezrobocia, w tym długotrwałe-
go. Badacze podkreślają, że niełatwo znaleźć rodzi-
nę, w której choćby dwa kolejne pokolenia nigdy nie 
pracowały i były uzależnione od „socjalu”.

Co więcej, w analizowanych gospodarstwach do-
mowych w ogóle nie stwierdzono czegoś, co można 
by nazwać „kulturą bezrobocia” – ugruntowanych 
postaw, które uniemożliwiają zdobycie zatrudnie-
nia, a  jednocześnie wzmacniają uzależnienie od 
wsparcia socjalnego. Osoby w wieku produkcyjnym 
wychowane w domach naznaczonych długotrwa-
łym bezrobociem okazały się przypisywać pracy 
taką samą wartość, jak ich „normalni” rówieśnicy, 
traktując samodzielność finansową jako ważny 
element dorosłości i zdecydowanie przedkładając 
ją nad świadczenia z  pomocy społecznej. Ponad-
to młodzi Brytyjczycy ze zubożałych środowisk 
ujawnili silną motywację, by uniknąć losu rodzi-
ców. Również starsze pokolenia odbiegają od me-
dialnych wyobrażeń. Trwale wykluczeni zawodowo 
rodzice aktywnie angażują się w pomoc dzieciom 
w znalezieniu pracy. Ich własne, długotrwałe bez-
robocie wynika ze splotu przyczyn strukturalnych 
i da się przekonująco wytłumaczyć bez odwoływa-
nia się do rzekomej skazy kulturowej.

Punktem wyjścia badań była zaskakująco skromna 
liczba danych empirycznych mogących potwierdzić 
narosłe stereotypy. Zespół naukowców postanowił 
zidentyfikować rodziny, które ze względu na poło-
żenie społeczne wydają się „pewniakami” do przeka-
zywania kultury bezrobocia w kolejnych generacjach. 

Pierwszą niespodziankę stanowił fakt, że mimo wy-
tężonych wysiłków nie udało się znaleźć ani jednej 
rodziny, w której trzy kolejne pokolenia nigdy nie 
podjęły pracy zawodowej. Z  innych danych wyni-
ka, że brak jakichkolwiek doświadczeń zawodowych 
przedstawicieli dwóch kolejnych pokoleń występuje 
w mniej niż 0,1% brytyjskich rodzin3. 

Po znalezieniu odpowiedniej liczby rodzin do-
tkniętych traumą bezrobocia badacze wytypowali 
20, w przypadku których długookresowy brak pracy 
występował w dwóch następujących po sobie genera-
cjach. Ponieważ najstarsi członkowie wspomnianych 
rodzin w większości nie żyli lub byli przewlekle cho-
rzy, pogłębionymi wywiadami retrospektywnymi ob-
jęto po jednym przedstawicielu pokoleń „średniego” 
(trzydzieści kilka – pięćdziesiąt kilka lat, co najmniej 
pięć lat dorosłego życia bez pracy) oraz „młodego” 
(wiek produkcyjny, aktualnie pozostający bez pracy, 
w większości bez wcześniejszych doświadczeń za-
wodowych). Celem rozmów było zidentyfikowanie 
jawnych oraz nieuświadomionych wartości i postaw 
mogących być źródłem problemów na rynku pracy, 
a w razie ich stwierdzenia – znalezienie odpowiedzi 
na pytanie, czy są one przekazywane w rodzinach.

Co istotne, badacze skoncentrowali się na rodzi-
nach doświadczających szczególnie dotkliwych 
problemów materialnych oraz w kwestii funkcjono-
wania społecznego. Mało któremu z ich rozmówców 
ze średniego pokolenia można przypisać jeden de-
cydujący powód długotrwałego pozostawania poza 
rynkiem pracy. Normą był raczej kompleks poważ-
nych kłopotów wynikających z biedy i wykluczenia 
społecznego, a zarazem tę marginalizację wzmac-
niających. Wśród jego częstych składników można 
wymienić brak/słabe wykształcenie, nadużywanie 
alkoholu, wplątanie się – w obliczu braku alternatyw – 
w  nielegalne sposoby zarobkowania (np. handel 
narkotykami), problemy z prawem, bycie ofiarą prze-
stępstw lub przemocy domowej, niestabilną sytuację 
mieszkaniową. Wspólnym dla większości badanych 
źródłem wykluczenia, wynikającym nierzadko z wy-
mienionych poprzednio, były kłopoty ze zdrowiem, 
w tym psychicznym. Na i tak ciasnym rynku zatrud-
nienia kombinacja tego rodzaju problemów osobistych 
i rodzinnych ustawia doświadczające ich jednostki na 
samym końcu długiej kolejki za pracą. Przedstawicie-
le młodszego z badanych pokoleń usiłowali wejść na 
rynek zatrudnienia w okresie wysokiego bezrobocia, 
szczególnie dotkliwego w skali lokalnej. Domy rodzinne, 
trapione rozmaitymi brakami, nie zapewniły im dobrej 
pozycji startowej, jednak ich indywidualne problemy 
nie były aż tak rozległe czy niezwykłe, by wyjaśnić brak 
jakiejkolwiek pracy, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę 
silną motywację do jej znalezienia. Przy lepiej funk-
cjonujących gospodarkach lokalnych prawdopodobnie 
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wielu z tych młodych ludzi znalazłoby zajęcie – czyta-
my w podsumowaniu badań.

Pogłębione wywiady nie wykazały śladów przeka-
zywania w rodzinach wartości, postaw czy wzorów 
zachowań przypisywanych kulturze bezrobocia. Nie-
zależnie od wieku badani wykazywali autentyczne 
zrozumienie społecznych, finansowych i psycholo-
gicznych korzyści z utrzymywania się z pracy, pod-
czas gdy alternatywę tego stanu postrzegali jako 
degradującą. Z ich rozmów z badaczami wyłania się 
skala wyzwań – zarówno praktycznych, jak i emo-
cjonalnych – którym muszą na co dzień stawiać czo-
ła rzekomo beztroscy bezrobotni. Co prawda wielu 
przedstawicieli pokolenia rodziców sprawiało wra-
żenie pogodzonych z  losem, tj. niewielkimi szan-
sami na znalezienie pracy, biorąc pod uwagę czas 
pozostawania poza rynkiem zatrudnienia czy skalę 
przeżywanych problemów, jednak te same osoby 
bez wyjątków pragnęły odmiennego losu dla swoich 
dzieci. W tym celu podejmowały konkretne działa-
nia, np. towarzyszyły potomkom podczas rozmów 
o pracę czy od małego uczyły ich zarabiania, np. za 
pomocą roznoszenia gazet czy ulotek.

Młodzi uczestnicy badań również akcentowali 
pragnienie, by nie podzielić losu niesamodzielnych 
rodziców. W toku wywiadów ujawniali przywiązanie 
do tradycyjnych wyobrażeń na temat wartości pracy, 
a swoje aspiracje życiowe i materialne – wbrew stereo-
typowi roszczeniowej postawy klientów opieki spo-
łecznej – ściśle łączyli z wysiłkiem niezbędnym do ich 
realizacji. Dowodem na to, że powyższe deklaracje nie 
są jedynie próbą budowania pozytywnego wizerun-
ku w oczach rozmówcy, jest duża aktywność badanej 
młodzieży w poszukiwaniu zatrudnienia, mierzo-
na m.in. liczbą wysłanych listów motywacyjnych.

Środowiska dotknięte chronicznym bezrobociem 
wiązane są często ze zjawiskiem pracy na czarno, 
jednak brytyjscy badacze nie znaleźli potwierdzenia 
tego stereotypu. Tym niemniej wielu bohaterów wy-
wiadów okazało się posiadać zajęcie poza sektorem 
rejestrowanego, odpłatnego zatrudnienia. Zwłaszcza 
kobiety świadczyły pracę opiekuńczą na rzecz dzieci 
czy chorych członków rodziny. Jej wymiar czasowy, 
w połączeniu z  trudną sytuacją ogólną, w prakty-
ce bardzo często uniemożliwiał jakikolwiek udział 
w kursach doskonalenia zawodowego, „przekwali-
fikowanie się” czy korzystanie z innych recept na 
poprawę swego losu, zazwyczaj rekomendowanych 
bezrobotnym przez osoby stojące wyżej na społecz-
nej drabinie.

Co ciekawe, wielu ankietowanych, np. osoby nie-
zdolne do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze 
czasu ze względu na zły stan zdrowia, okazało się an-
gażować w pracę nieodpłatną (wolontariat), czerpiąc 
z niej część korzyści społecznych i psychologicznych 

Badaczom nie udało się uchwycić 
niczego takiego jak przekazywane 
w rodzinie wzorce kulturowe 
niepodejmowania pracy.
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niedostępnych zwykle bezrobotnym, a jednocześnie 
świadcząc wartościowe usługi na rzecz otoczenia. 
Rzecz jasna zdarzały się także, zwłaszcza wśród 
starszych badanych, przypadki działalności krymi-
nalnej, którą zwykle stanowiły kradzieże sklepowe 
lub handel narkotykami, przy czym obie te postawy 
dotyczyły głównie osób uzależnionych.

Badania potwierdziły ponadto zdroworozsądko-
we przypuszczenie, że teza o „izolacji kulturowej” 
jednostek, rodzin i  społeczności doświadczonych 
przez długotrwałe bezrobocie, wpisana w  stereo-
typ o „wyuczonej bezradności”, daleko odbiega od 
rzeczywistych doświadczeń takich ludzi. Wyobra-
żenia na temat kultur bezrobocia zakładają, że dłu-
gotrwale pozbawieni pracy są odcięci od tych, którzy 
ją posiadają, oraz że uczestniczą w  sieciach relacji, 
w których bezrobocie stanowi swego rodzaju normę 
społeczną. Zważywszy na wysokie wskaźniki bezrobo-
cia w sąsiedztwach objętych badaniem, nie stanowiło 
zaskoczenia, iż ankietowani pozostają w regularnych 
interakcjach z osobami w podobnym położeniu. Tym 
niemniej nawet w bardzo zubożałych okolicach bez-
robotni nie stanowią większości. Ankietowani znali 
wiele normalnie pracujących osób. [...] Bardzo często 
inni członkowie rodziny, w tym rodzeństwo, mieli pra-
cę. [...] Dla młodszych członków badanych rodzin ich 

członkowie posiadający pracę często stanowili wzorce 
osobowe.

W podsumowaniu raportu z badań autorzy jedno-
znacznie stwierdzają, że nie udało im się uchwycić 
niczego takiego jak przekazywane w rodzinie wzor-
ce kulturowe niepodejmowania pracy, możliwego 
dzięki istnieniu sieci zabezpieczenia socjalnego. 
Argumentują, że skoro nie występują one w  przy-
padkach wielowymiarowego, skrajnego wręcz – jak 
na brytyjskie warunki – wykluczenia społecznego, 
trudno przypuszczać, by mogły być istotną przy-
czyną bezrobocia w  skali całego społeczeństwa. 
Tymczasem, także w Polsce, przekonanie o demora-
lizujących skutkach ubocznych wsparcia socjalnego 
jest bardzo silne i w dużej mierze „ustawia” dyskurs 
oraz praktykę polityki społecznej. 

Z kolei centralne założenie realizowanych polityk 
rynku pracy stanowi przeświadczenie, że jedną z za-
sadniczych przyczyn bezrobocia jest, mówiąc w skró-
cie, mentalne niedopasowanie części społeczeństwa 
do wymagań współczesnej gospodarki. W związku 
z tym należy bezrobotnych „aktywizować”, a wręcz 
tresować, np. uzależniając zakres świadczonego 
wsparcia materialnego od oczekiwanych aktywności, 
które stanowić będą dowód, że dana osoba rzeczywi-
ście stara się poprawić swój los.
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Oczywiście nie powinno się wyciągać zbyt daleko 
idących wniosków z pojedynczych badań, zrealizo-
wanych ponadto w kraju o pod wieloma względami 
odmiennych realiach społecznych. Kolejne eksplora-
cje świata kulturowego osób dotkniętych marginali-
zacją, w Polsce podejmowane m.in. przez Tomasza 
Rakowskiego, Anitę Gulczyńską czy Elżbietę Tar-
kowską4, współbrzmią jednak w swoich konkluzjach. 
Okazuje się, że pod względem obecności w nim ta-
kich wartości jak (szeroko rozumiana) przedsiębior-
czość, odpowiedzialność czy pragnienie autonomii 
nie różni się on zasadniczo od rzeczywistości „nor-
malnych”. Podobnie jest z zachowaniami o charak-
terze aspołecznym, np. wyłudzaniem świadczeń 
socjalnych, spotykanym na wszystkich poziomach 
zamożności. W tym kontekście upatrywanie źródeł 
wykluczenia z  rynku pracy w zakorzenionych po-
stawach osób nim dotkniętych – nawet opatrywane 
zastrzeżeniem, że „to przecież nie ich wina” – do-
wodzi, owszem, wyuczonej bezradności. Tyle że nie 
bezrobotnych, lecz publicznych służb zatrudnienia 
oraz polityków, pozbawionych pomysłów na stymu-
lowanie prozatrudnieniowego wzrostu gospodarcze-
go, zwłaszcza w skali lokalnej.

Nie chodzi rzecz jasna o bagatelizowanie traumy, 
jaką stanowi wieloletni brak pracy, którego skutki 
mogą rzutować także na szanse życiowe dzieci osób 
bezrobotnych. Kwestionowanie istotnego znaczenia 

„kultury bezrobocia” nie oznacza także negowania 
sensu pracy pedagogicznej z rodzinami oraz całymi 
społecznościami podlegającymi marginalizacji lub 
zagrożonymi nią. Wreszcie, nie może być wątpliwo-
ści, że bezrobocie znacznie utrudnia zapewnienie 
dzieciom dobrego startu w dorosłe życie, a istotne 
znaczenie ma tutaj mniejszy kapitał kulturowy ro-
dzin o niskim statusie materialnym. Działania pań-
stwa we wszystkich tych sferach powinny stanowić 
ważne uzupełnienie polityk rozwoju oraz rynku 
pracy. Te zaś będą mogły stać się bardziej skuteczne, 
gdy odpowiedzialni za ich kreowanie przestaną nie-
proporcjonalnie dużą część istniejących problemów 
przypisywać ofiarom swojej bezradności. 

Przypisy: 
1. Miasto w północno-wschodniej Anglii liczące 140 tys. 

mieszkańców, silnie dotknięte upadkiem lokalnego prze-
mysłu w latach 70. i nazywane czasem „najgorszym miej-
scem do życia w całej Wielkiej Brytanii”. 

2. Tracy Shildrick, Robert MacDonald, Andy Furlong, Johann 
Roden oraz Robert Crow, Are „cultures of worklessness” 
passed down the generations, Joseph Rowntree Foundation, 
grudzień 2012. Tekst dostępny na www.jrf.org.uk. Informa-
cja o publikacji została zaczerpnięta ze strony internetowej 
R. Szarfenberga: rszarf.ips.uw.edu.pl. 

3. Ściślej: gospodarstw domowych, w skład których wchodzą 
osoby w wieku produkcyjnym.

4. Rozmowy ze wspomnianymi badaczami opublikowaliśmy 
odpowiednio w numerach 51, 55 oraz 58.
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GOSPODARKA SPOŁECZNA

W 1995 r. Kalifornia przyznała prywatnej spół-
ce prawo do zbudowania płatnych dróg eks-

presowych wzdłuż autostrady – drogi stanowej 91, 
w regionie zamieszkanym przez miliony osób oraz 
o jednym z największych natężeń ruchu samochodo-
wego w kraju. Była to pierwsza nowoczesna sprywa-
tyzowana autostrada w USA. Kalifornijska Prywatna 
Spółka Transportowa (cptc), będąca spółką złożo-
ną z  trzech przedsiębiorstw: Level 3 Communica-
tions, Granite Construction Inc. oraz francuskiego 
operatora płatnych dróg Cofiroute sa, ukończyła 
przedsięwzięcie za 130 mln dolarów pochodzących 
w większości z prywatnych źródeł. W celu zrekom-
pensowania wydatku, a także aby zarobić, cptc uzy-
skała 35-letnią koncesję na obsługę tej płatnej drogi. 
Władze stanowe obiecywały, że prywatna spółka 
zapewni większą wydajność i oszczędności, a spo-
łeczeństwo będzie korzystało z przejezdnych i bez-
piecznych dróg, nawet podczas cięć budżetowych.

Wydarzenia potoczyły się szybko. Płatne drogi 
sr-91 nie odkorkowały miejscowego ruchu uliczne-
go. Władze lokalne i stanowe postanowiły poszerzyć 
pobliskie autostrady, aby zmniejszyć rosnące korki 
i zwiększyć bezpieczeństwo. W czasie gdy urzędy 
transportu ogłosiły plany usprawnienia komunikacji, 
niespodziewanie spółka cptc złożyła pozew, powo-
łując się na klauzulę o zakazie konkurencji z umowy 
o budowę i obsługę płatnych dróg. Prawo uniemożli-
wiło władzom Kalifornii usprawnienie autostrad, po-
nieważ mogłoby to obniżyć prywatne zyski. W 2003 r. 
Urząd ds. Transportu hrabstwa Orange (Octa) został 

zmuszony do wykupienia płatnych dróg sr-91 za 208 
mln dolarów, aby zakończyć patową sytuację.

W  2004 r. władze Kalifornii przerwały ekspery-
ment z prywatyzacją autostrad. Nie powstrzymało to 
jednak innych stanów przed wprowadzaniem takich 
rozwiązań. Po 2000 r. w Wirginii i Teksasie zbudo-
wano kilka ważnych sprywatyzowanych autostrad. 
Następnie w  2009 r. sytuacja wróciła do punktu 
wyjścia. Kalifornia ponownie zezwoliła tzw. part-
nerstwom publiczno-prywatnym na uczestnictwo 
w zamówieniach publicznych na autostrady i inne 
dobra publiczne. Pomimo że prywatyzacja przedsię-
wzięć transportowych okryta jest złą sławą, w dużej 
mierze w związku z kosztownymi eksperymentami 
Kalifornii sprzed ponad dekady, w całym USA głów-
ne autostrady i inne usprawnienia infrastrukturalne 
przekazywane są ponownie prywatnym inwestorom, 
obecnie pod nazwą partnerstw publiczno-prywat-
nych (public-private partnerships) – ppp.

Określenie ppp odnosi się do co najmniej trzech 
zjawisk. Wyrażenie to celowo przywołuje scenariusz 
współpracy obu stron, w którym równi partnerzy 
chcą osiągnąć wspólny cel. Przywódcy polityczni re-
klamują ten rodzaj prywatyzacji jako sposób na obni-
żające się wpływy z podatków oraz zmniejszającą się 
zdolność kredytową, podczas gdy spółki prywatne 
utrzymują, że oferują swoje doświadczenie i kapitał 
w duchu służby publicznej.

Wynika to z długiej ideologicznej kampanii przeciw 
związkom zawodowym z sektora publicznego oraz 

„dużemu rządowi”, które konserwatywni doradcy, 

Rozbój na autostradzie: 
partnerstwa 
publiczno-prywatne

Darwin BondGraham
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eksperci i politycy obwiniają o rosnący deficyt i po-
garszający się stan infrastruktury. Jednocześnie 
przekonanie to uznaje prywatne spółki i prywatny 
zysk za źródła wydajności i dyscypliny fiskalnej.

Poza tym PPP stwarza oczywiście możliwość za-
robienia pieniędzy. Wspiera ją infrastrukturalno-

-przemysłowy układ złożony z globalnych korporacji 
budowlanych, banków inwestycyjnych, spółek pri-
vate equity [private equity to średnio- lub długotermi-
nowe finansowanie firm prywatnych nienotowanych 
jeszcze na giełdzie – przyp. redakcji] oraz prestiżo-
wych kancelarii prawnych. Wspólnymi siłami starają 
się przeforsować nowe przepisy otwierające im drogę 
do kolejnych elementów publicznej infrastruktury, 
z których będą mogli czerpać zyski. W ostatnich la-
tach po cichu im się to udaje.

Nowy rodzaj prywatyzacji
W celu zrozumienia modelu prywatyzacyjnego ppp 
najlepiej zacząć od podstaw tradycyjnego państwo-
wego modelu rozbudowy infrastruktury. W USA okre-
ślany jest on jako proces „projekt  oferta  budowa”. 
Rozważmy to na przykładzie autostrady stanowej. 
Inżynierowie stanowi zwykle opracowują projekt, 
czasami zlecając pracę przedsiębiorstwom inży-
nieryjnym. Gdy plany są gotowe, stanowy wydział 
transportu zezwala spółkom na udział w przetargu 
na roboty budowlane. W tym czasie stan pożycza pie-
niądze, sprzedając obligacje, zwykle za niską cenę, 
ponieważ banki konkurują między sobą o pozycję 
poręczyciela. Następnie stan wykorzystuje wpływy 

z obligacji do opłacenia firmy budowlanej, która zło-
żyła najtańszą ofertę wykonania przedsięwzięcia. 
Posiadacze obligacji zostają spłaceni po dłuższym 
czasie, zwykle z wpływów z akcyzy na paliwo lub 
z innych podatków przeznaczonych na finansowa-
nie infrastruktury. Cały proces charakteryzuje się 
monopolem stanu, zmuszającego spółki prywatne do 
konkurowania między sobą i tym samym obniżania 
kosztów inwestycji.

Prywatyzacja infrastruktury transportowej we-
dług modelu ppp różni się od prywatyzacji w zwy-
czajowym rozumieniu. Większość ludzi postrzega 
prywatyzację jako proces prowadzący do prywat-
nego prawa własności dróg, mostów, portów i  in-
nych dóbr używanych przez ludność. Prywatyzacja 
w wersji ppp nie umożliwia inwestorom posiadania 
autostrady, w zamian oferując spółkom prywatnym 
monopolistyczną kontrolę w różnym zakresie (w za-
leżności od umowy) nad różnymi etapami przedsię-
wzięcia. Zgodnie z modelem ppp inwestorzy mogą 
mieć większą kontrolę nad projektem, finansowa-
niem, budową lub utrzymaniem dobra publicznego, 
co pozwala im na czerpanie zysków z infrastruktury 
publicznej bez potrzeby faktycznego jej posiadania 
na własność.

Czerpanie zysków
Główne źródło zysków sektora prywatnego w mo-
delu ppp jest pochodną ograniczenia konkurencji na 
rynku. Inaczej niż w tradycyjnej procedurze zamó-
wień publicznych dotyczącej infrastruktury, model 
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ppp wyklucza konkurencyjne składanie ofert w dal-
szych etapach przedsięwzięcia. Konsorcja muszą je-
dynie konkurować z garstką innych bardzo bogatych 
firm budowlanych i banków inwestycyjnych o zawar-
cie umowy na realizację całej inwestycji. Rozmiar 
oraz złożoność umów ppp sprawiają, że wiele mniej-
szych, bardziej wyspecjalizowanych spółek zostaje 
wykluczonych z przetargu. Dlatego w przetargach 
o umowy ppp uczestniczy zwykle mniej oferentów 
i w związku z tym koszty są wyższe.

Ponadto, ujmując przedsięwzięcie w jednej umo-
wie, ppp zapewnia prywatnemu konsorcjum znaczną 
możliwość cięcia swoich kosztów. Wykonawcy mogą 
osiągnąć większe zyski, zmieniając projekt, zatrud-
niając nieuzwiązkowionych podwykonawców lub 
płacąc niższe wynagrodzenie.

Zyski biorą się też ze złożonych uzgodnień finan-
sowych, które stanowią zasadniczą część umowy. 
W przeciwieństwie do tradycyjnych przedsięwzięć 
infrastrukturalnych spółki ppp korzystają z  pry-
watnego kapitału oraz zadłużenia, a także z dotacji 
do państwowych kredytów na budowę autostrady. 
Przedsięwzięcia ppp opierają się na kilku źródłach 
prywatnego finansowania. Inwestycja „kapitałowa” 
pochodząca ze środków obrotowych partnerów kon-
sorcjum zapewnia im niewielki udział na etapie bu-
dowy przedsięwzięcia. Zwolennicy ppp twierdzą, że 
gdy partnerzy prywatni ryzykują utratę swoich pie-
niędzy, mają motywację do terminowego ukończenia 
przedsięwzięcia poniżej kosztów realizacji.

Głównym źródłem finansowania przedsięwzięcia 
są jednak banki inwestycyjne, które pożyczają środki 
partnerom konsorcjum. Zwolennicy ppp uważają, 
że takie prywatne źródło finansowania jest odpo-
wiedzią na ograniczenia budżetowe rządów, które 
mierzą się z ogromnymi zaległościami w odkłada-
nych inwestycjach infrastrukturalnych. Niedawne 
sprawozdanie Urzędu Budżetowego Kongresu (cbO) 
ukazuje jednak błąd w  tym rozumowaniu. Argu-
mentuje się czasem, że korzystanie z funduszy z pry-
watnych rynków kapitałowych do finansowania dróg 
może zwiększyć środki dostępne na potrzeby budowy, 
obsługi i utrzymania dróg – stwierdza sprawozdanie. 
Jednak źródła funduszy dostępnych do opłacenia kosz-
tów przedsięwzięcia autostradowego, bez względu na 
to, czy korzysta się z tradycyjnego podejścia do finan-
sowania, czy z partnerstwa publiczno-prywatnego, są 
jednakowe: są to opłaty ponoszone przez użytkowni-
ków lub podatki pobierane przez rząd federalny albo 
stanowy lub władze lokalne.

Ostatecznym źródłem finansowania przedsię-
wzięcia jest zatem zawsze społeczeństwo, poprzez 
opłaty lub podatki. Dlaczego więc pozwalać pry-
watnym bankom na pobieranie środków z prywat-
nych rynków kapitałowych, aby mogły działać jako 

pośrednicy? Pozwalając inwestorom prywatnym na 
finansowanie budowy przedsięwzięcia, stan upraw-
nia ich do stawiania monopolistycznych roszczeń 
w związku z przyszłymi przepływami podatkowymi 
lub wpływami z opłat.

Ryzyko publiczne, zyski prywatne
Prywatne finansowanie i obsługa infrastruktury pu-
blicznej są w rzeczywistości droższe, niż gdyby za-
pewniały je władze państwowe i dlatego ryzyko jest 
najistotniejszym czynnikiem, którym zwolennicy 
ppp tłumaczą prywatyzację infrastruktury. Twier-
dzą oni też, że tradycyjny model projekt  oferta 
budowa, obejmujący własność państwową, obsługę 
i utrzymanie autostrady, naraża stan na ryzyko wzro-
stu kosztów przedsięwzięcia.

Źródłem ryzyka mogą być np. zmiany wysokości 
odsetek albo strajki pracowników, a mogą oni (i cza-
sami tak się dzieje) zmówić się, żeby zwiększyć kosz-
ty przedsięwzięcia. Zwolennicy modelu ppp uważają, 
że przekazanie finansowania, budowy i innych eta-
pów przedsięwzięcia prywatnemu konsorcjum za 
wcześniej ustaloną cenę jest równocześnie przeka-
zaniem im tego ryzyka. Dodatkowe pieniądze, które 
stan musi wypłacić konsorcjum ppp, w postaci zy-
sków inwestorów prywatnych, są więc uzasadnione, 
ponieważ ponoszą oni ryzyko. Sądzi się, że stan za-
pewnia sobie mniejsze zagrożenie niepowodzeniem 
w zamian za większą kwotę.

Branża ppp pracowała jednak ciężko w ostatnich 
latach nad dopilnowaniem, aby jej członkowie byli 
narażeni na bardzo niewielkie ryzyko. Zyski z przed-
sięwzięć ppp zbudowanych w Kalifornii, Teksasie, 
Wirginii i na Florydzie w latach 90. XX w. i na począt-
ku XXi w. pochodziły w większości od społeczeństwa 
w postaci opłat drogowych. Te jednak nie zawsze są 
wystarczające, żeby prywatne spółki na tym zarobiły. 
Kilka zbudowanych na początku płatnych autostrad 
ppp okazało się porażką, gdy założenia o natężeniu 
ruchu nie sprawdziły się. Doprowadziło to do ban-
kructw prywatnych firm, a wiele kosztów i tak mu-
siało ponieść społeczeństwo.

Płatna droga ekspresowa South Bay w Kalifornii, 
będąca własnością australijskiego banku inwesty-
cyjnego Macquarie Capital, zbankrutowała w 2010 r. 
W  następstwie postępowania w  sądzie upadło-
ściowym amerykańscy podatnicy, którzy dotowali 
przedsięwzięcie poprzez kredyty federalne, ponieśli 
42% kosztów. Płatna droga Camino Colombia w Tek-
sasie także zbankrutowała, gdy mniejszy od zakłada-
nego ruch nie przyniósł wpływów wystarczających 
do spłaty inwestorów. W 2004 r. została sprzedana 
na licytacji. Główny wierzyciel drogi, John Hancock 
Life Insurance, kupił Camino Colombia za 12 mln 
dolarów, rok później zmienił plany i odsprzedał ją 
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teksańskiemu Wydziałowi ds. Transportu za 20 mln 
dolarów.

Chociaż społeczeństwo pokryło sporą część kosz-
tów nieudanych przedsięwzięć opartych na opłatach 
drogowych, lobbyści ppp nakłaniają do stworzenia 
nowego systemu finansowania. Na nowo napisali 
prawo stanowe w  Alabamie, Arizonie, Kalifornii, 
Georgii, Illinois, Luizjanie, Oregonie, Teksasie i na 
Florydzie, żeby zbliżyć się do modelu „płatności za 
dostępność”. System ten jest podobny do dzierża-
wy – stan płaci prywatnemu deweloperowi za utrzy-
manie drogi do użytku publicznego. Środki na ten 
cel pochodzą bezpośrednio z wpływów z akcyzy na 
paliwo i innych podatków zamiast z bezpośrednich 
opłat od kierowców. Taki system chroni dewelope-
rów przed ryzykiem związanym z finansowaniem 
płatnych dróg, ponieważ właściciele dróg nie muszą 
już szacować natężenia przyszłego ruchu czy makro-
ekonomicznych tendencji, na które nie mają wpływu. 
Posiadają bowiem gwarancję finansowania bezpo-
średnio z kasy stanu przez okres kilku dekad.

Pomimo że PPP reklamuje się jako wykorzystywa-
nie potencjału prywatnych rynków kapitałowych 
do inwestowania w infrastrukturę publiczną, w rze-
czywistości inwestorzy PPP po prostu otrzymują 
ogromne państwowe dotacje. Na przykład spółki 
prywatne budujące przedsięwzięcia autostradowe 

w tej formule standardowo spodziewają się, że stany 
udzielą im uprawnień do emisji obligacji w celu sfi-
nansowania ich działalności. W przeciwieństwie do 
zadłużania się na prywatnych rynkach kapitałowych 
odsetki od tych obligacji są zwolnione z podatków 
federalnych, ponieważ wpływy z nich zostaną wy-
korzystane do budowy dóbr użyteczności publicznej, 
a nie przedsięwzięć służących jedynie prywatnym 
osobom czy grupom. Obligacje nie są opodatkowa-
ne, więc dłużnik może uzyskać środki niższym kosz-
tem. Taka forma finansowania jest zatem z założenia 
ulgą podatkową dla banków inwestycyjnych i kor-
poracji podpisujących umowę ppp. Amerykańskie 
Ministerstwo Transportu standardowo przyznaje 
również kredyty deweloperom ppp na mocy ustawy 
o finansowaniu infrastruktury transportowej i  in-
nowacji (tifia). Kredyty przyznawane na tej pod-
stawie zapewniają spółkom znacznie niższe odsetki 
i elastyczniejsze warunki spłaty niż te dostępne na 
prywatnych rynkach kapitałowych – ponieważ po 
raz kolejny dotuje je społeczeństwo.

Krótko mówiąc, spółki ppp mają obecnie niemal za-
gwarantowane zyski z inwestycji. Odejście od opłat 
drogowych oraz częstsze korzystanie z modelu płat-
ności za dostępność oznacza, że inwestorzy ppp nie 
muszą się już martwić o natężenie ruchu ulicznego. 
Gwarantowane płatności z tytułu dzierżawy, niskie b
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odsetki od kredytów dotowanych przez rząd, a tak-
że obligacje zwolnione z opodatkowania – oznaczają 
pewność profitów.

Jednocześnie partnerstwa publiczno-prywatne 
stwarzają nowe rodzaje ryzyka dla rządu i społeczeń-
stwa. Złożone zobowiązania umowne, stworzone, 
aby chronić prywatne zyski, dają spółkom prywat-
nym ogromne możliwości, wiążąc ręce władzom sta-
nowym. Z niedawnego raportu na temat partnerstw 
publiczno-prywatnych Kalifornijskiego Urzędu 
Analiz Ustawodawczych wynika, że pozwalając pry-
watnym korporacjom na posiadanie udziału finan-
sowego w infrastrukturze publicznej, rząd naraża się 
na większe prawdopodobieństwo nieprzewidzianych 
wyzwań, podczas gdy jego „elastyczność” w radzeniu 
sobie z tymi wyzwaniami jest ograniczona.

Układ infrastrukturalno-przemysłowy
Biorąc pod uwagę wysokość potencjalnych zysków, 
wpływowe spółki zainwestowały wiele czasu i środ-
ków, aby przyjąć ustawy PPP w ponad 30 stanach. 
Garstka międzynarodowych firm budowlanych, ban-
ków inwestycyjnych i spółek private equity dominu-
jących na rynku PPP przeznacza co roku miliony na 
lobbing w najważniejszych amerykańskich stanach. 
Poza kupowaniem projektów ustaw dopuszczających 
prywatyzację autostrad rozszerzają obecnie zakres 
działalności na prywatyzację inwestycji publicznych 
(takich jak np. budynki sądów), garaży parkingo-
wych, systemów urządzeń pomiarowych i inną tzw. 
infrastrukturę społeczną.

Prestiżowe kancelarie prawne pracują nad wpro-
wadzaniem ustaw dotyczących partnerstw publicz-
no-prywatnych w  wielu stolicach stanów. W  Los 
Angeles kancelaria prawna Nossaman llp na swojej 
stronie internetowej stwierdza wprost, że nasz mo-
del ustawy PPP jest dla ustawodawców na poziomie 
lokalnym, regionalnym i  stanowym wartościowym 
punktem odniesienia. Znaczna część dochodów kan-
celarii Nossaman pochodzi z doradzania inwesto-
rom prywatnym i firmom budowlanym startującym 
w przetargach na kontrakty ppp, dlatego kancelarii 
zależy, żeby ustawy o ppp zostały uchwalone w jak 
największej liczbie stanów. Mając poparcie głów-
nych wykonawców w przetargach ppp, Amerykańska 
Rada Wymiany Legislacyjnej (alec), konserwatywna 
organizacja wspierająca korporacje, która stara się 
przepchnąć modelowe projekty ustaw parlamentach 
stanowych w całym kraju, lobbuje obecnie na rzecz 
partnerstw publiczno-prywatnych. Grupa poparła 
projekt ustawy stanowej o powołaniu partnerstwa 
publiczno-prywatnego, który przedstawiony został 
przez wiceprezesa australijskiego banku inwestycyj-
nego Macquarie Capital. Macquarie jest członkiem 
korporacyjnym rady alec.

Część urzędników rządowych często przemawia 
na konferencjach branżowych, promując ppp. Na 
przykład w październiku 2012 r. José Luís Moscovich 
z Zarządu Transportu San Francisco wygłosił wykład 
przed uczestnikami Konferencji Finansowej Posiada-
czy Obligacji West Coast na temat drogi Presidio Par-
kway, sprywatyzowanej na mocy 30-letniej umowy 
z niemiecką firmą budowlaną Hochtief i francuskim 
bankiem inwestycyjnym Meridiam. Byli urzęd-
nicy rządowi są także zaangażowani w  promocję 
ppp – pracując w spółkach prywatnych lub dla think 
tanków. Dale Bonner, szef stanowej Agencji ds. Biz-
nesu, Transportu i Mieszkalnictwa za rządów byłe-
go gubernatora Kalifornii Arnolda Schwarzeneggera, 
pracuje teraz dla Cal-Infra Advisors Inc. – firmy lob-
bingowej i konsultingowej współpracującej z dewe-
loperami stającymi do przetargów ppp. Dale Bonner 
promuje model ppp także jako starszy doradca w Mil-
ken Institute. W 1989 r. fundacja Reason Foundation, 
prawdopodobnie intelektualna kolebka prywatyzacji 
w ramach ppp, pomogła w sporządzeniu pierwszej 
ustawy ppp w Kalifornii. Od 2009 r. wiceprezes ds. 
strategii tej fundacji zasiada w Kalifornijskiej Komisji 
Doradczej ds. Infrastruktury Publicznej, organie sta-
nowym odpowiedzialnym za wytypowanie projek-
tów drogowych do prywatyzacji. Reason Foundation 
jest również członkiem korporacyjnym rady alec.
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Inwestorzy ppp utworzyli nawet własne ogólno-
krajowe stowarzyszenie zawodowe – Krajową Radę 
na rzecz Partnerstw Publiczno-Prywatnych (ncppp), 
która opracowała „narzędzia legislacyjne” dla usta-
wodawców stanowych. ncppp rozprowadza też ma-
teriały prasowe, które mają przekonać dziennikarzy, 
że wcale nie jest tak, że gdy do gry wchodzi sektor 
prywatny […] w ostatecznym rozrachunku obywatele 
muszą zapłacić za usługi więcej oraz że to nieprawda, 
iż spółki prywatne, świadcząc usługi, idą po linii naj-
mniejszego oporu, aby zwiększyć zyski. 

Interes publiczny
Pomimo wpływów zwolenników ppp prywatyza-
cja infrastruktury publicznej nie jest w USA czymś 
oczywistym. Wiele problemów i złe doświadczenia 
związane z prywatyzacjami osłabiają społeczną ak-
ceptację i  poparcie władz. Zamówienia publiczne 
w formule ppp są droższe. Stwarzają tyle samo no-
wych rodzajów ryzyka dla społeczeństwa, ile rze-
komo eliminują. Do tego dochodzi kwestia oporu ze 
strony różnych instytucji – stanowe i miejscowe agen-
cje transportu korzystają z modelu projekt  oferta 

 budowa od ponad stu lat. Przejście na model ppp 
wymaga złożonych zmian w prawie i przekształcenia 
procedur rządowych, a także wielu nowych kompe-
tencji od urzędników stanowych, a żadne z nich nie 
zachodzą bez ogromnych nakładów czasu i pracy. 

Pomimo tych przeszkód zwolennicy prywatyzacji 
odnieśli znaczące zwycięstwa w Teksasie, Wirginii, 
Illinois, na Florydzie i ostatnio w Kalifornii. Zarząd 
Zawodowych Inżynierów w Kalifornii złożył pozew, 
żeby zablokować przekształcenie drogi Presidio Par-
kway, która kosztować miała pół miliarda dolarów, 
w przedsięwzięcie PPP, którego koszt miałby wynieść 
ponad miliard dolarów. Wbrew temu, że argumenta-
cję prawną związku podjęły dwie agencje rządowe, 
które wyraziły wątpliwości co do zagwarantowania 
w kalifornijskiej ustawie o ppp z 2009 r. możliwości 
korzystania z płatności za dostępność, sędzia orzekł 
na niekorzyść związku i zezwolił na kontynuowanie 
przedsięwzięcia.

Kalifornijski Urząd Analiz Ustawodawczych (laO) 
skrytykował urzędników ds. transportu, którzy za-
twierdzili przekształcenie Presidio Parkway w przed-
sięwzięcie ppp, zwracając w  raporcie z  listopada 
2012 r. uwagę, że prywatyzacja drogi może koszto-
wać podatników dodatkowe 140 mln dolarów, ale ta 
analiza niemal nie została odnotowana w stanowych 
mediach. Poza związkiem i laO ani społeczeństwo, 
ani organizacje nadzorujące nie zgłosili sprzeciwu. 
Urzędnicy kalifornijscy planują prywatyzację jesz-
cze czterech autostrad w rejonie Los Angeles, jednak 
nie wygląda na to, żeby plany te miały spotkać się ze 
zorganizowanym sprzeciwem.

Grupa Badawcza Interesu Publicznego Ohio (pirG) 
opublikowała ostatnio badanie krytykujące plany 
prywatyzacji Ohio Turnpike, 241-milowej płatnej 
drogi obsługiwanej i będącej własnością publiczną, 
podważając tezę, iż prywatyzacja przyniesie środki, 
które można od razu zainwestować w inne stanowe 
drogi. Badacze pirG stawiają też pytania dotyczące 
planów prywatyzacji w innych stanach: jeżeli pewne 
działania przynoszą oszczędności, to dlaczego wła-
dze stanowe nie mogą robić tego samego co opera-
tor prywatny? W jaki sposób umowa z operatorem 
prywatnym może ograniczyć możliwości stanu 
związane z  usprawnieniem równorzędnych dróg 
publicznych? Jakie trudności mogą wyniknąć, gdy 
kierowcy, próbując uniknąć wyższych opłat, zaczną 
korzystać z pobliskich dróg bezpłatnych?

Zorganizowany sprzeciw wobec partnerstw publicz-
no-prywatnych na skalę stanu i kraju, przeciwstawia-
jący się układowi infrastrukturalno-przemysłowemu, 
stworzonemu przez zwolenników ppp, aktualnie nie 
istnieje. Sprzeciw wobec prywatyzacji infrastruktury 
w USA jest fragmentaryczny i niekonsekwentny, więc 
przedsięwzięcia ppp są często realizowane z pominię-
ciem jakiejkolwiek krytycznej analizy.

Być może powodem jest względnie wczesny etap 
i  niewielka skala przedsięwzięć ppp, z  których je-
dynie ok. 377 ukończono w USA – w porównaniu do 
dziesiątków tysięcy dróg finansowanych w tradycyj-
ny sposób. Jedynie niewielki ułamek infrastruktury 
transportowej został tam przekazany inwestorom 
prywatnym. Względny brak sprzeciwu wynika rów-
nież ze złożonosci transakcji ppp – umowy dotyczą 
wielu banków wierzycieli, inwestorów private equity, 
licznych doradców prawnych i technicznych, setek 
stron wiążących zobowiązań oraz niejasnych zapi-
sów określających należności płatne podczas obo-
wiązywania koncesji.

Oprócz tego urzędnikom i społeczeństwu można 
wmówić, że sposobem na rozwiązanie problemów 
budżetowych rządu jest korzystanie z kapitału pry-
watnego przy budowie infrastruktury. W każdym 
razie w miarę jak różne stany wprowadzają plany 
prywatyzacji autostrad i  innych elementów infra-
struktury, pojawiają się kontrowersje związane z wa-
runkami finansowymi, nowymi rodzajami ryzyka 
dla społeczeństwa oraz przekonaniem, że ppp w rze-
czywistości nie odciążają budżetu, a wręcz mogą go 
jeszcze bardziej obciążać. 

Tłum. Anna Kleina

Artykuł pierwotnie ukazał się w amerykańskim czasopiśmie 
„Dollars & Sense” (listopad/grudzień 2012). Na potrzeby prze-
druku poczyniono niewielkie skróty oraz zrezygnowano z ra-
mek opisujących wybrane przykłady, zrozumiałe jedynie przy 
znajomości amerykańskiej specyfiki. 
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GOSPODARKA SPOŁECZNA

Na pkp Polskich Liniach Kolejowych sa ciążył 
grzech pierworodny od początku ich istnienia, 

czyli od czasu realizacji zapisów Ustawy z 8 września 
2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywaty-
zacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 
Państwowe”. Już samo zarządzanie infrastrukturą 
niedoinwestowaną, niszczejącą, powoli rozkradaną 
i pozbawioną po 1989 r. pomysłu na działanie nie 
było zadaniem wdzięcznym. Do tego doszła koniecz-
ność przezwyciężenia piętna „spółki zależnej” pkp, 
działającej na nowych zasadach przy pomocy sta-
rych narzędzi. Wbrew najskromniejszym nadziejom 
w ciągu 12 lat istnienia spółka nie tylko nie ustrzegła 
się praktycznie żadnego z dotychczasowych kłopo-
tów państwowego monopolisty, ale jeszcze pogłębi-
ła fatalną opinię o polskich kolejach. Stan sieci jako 
całości systematycznie się pogarszał1, zatrudnienie 
znacznie przekraczało potrzeby, a mimo to usługi 
świadczone były w  niewystarczającym zakresie. 
Trudna współpraca z  przewoźnikami, obniżający 
się poziom bezpieczeństwa na torach2, dramatyczna 
(zwłaszcza w porównaniu z drogowcami) nieumie-
jętność wykorzystania środków unijnych3 i ogromne 
zadłużenie – wszystko to stało się medialną wizy-
tówką spółki.

Szumną zapowiedzią zmiany tej sytuacji była de-
klaracja ministra Sławomira Nowaka z 2011 r. o nada-
niu priorytetu inwestycjom w transport kolejowy. 
Wyłoniono nowy zarząd spółki pkp, który zapowia-
dać miał ostateczne zwycięstwo zwolenników „no-
woczesnego zarządzania” nad „starymi kolejarzami”. 
Nowa ekipa miała przede wszystkim „posprzątać” po 
poprzedniej – prezes Jakub Karnowski komentując 
wyniki niedawno zakończonej kontroli wewnętrz-
nej w grupie pkp, wspominał: Kiedy 13 miesięcy temu 
weszliśmy do zarządu PKP SA, w grupie nie funkcjo-
nował żaden audyt, a komórka mająca go w nazwie 
zajmowała się czym innym. Kilka miesięcy zajęło nam 
powołanie profesjonalnego pionu audytu4.

Receptą na nieustające kłopoty „czarnej owcy” gru-
py – zarządcy i właściciela infrastruktury – miał być 
pakiet restrukturyzacyjny, przygotowany przez firmę 
doradczą McKinsey, a zakładający znaczącą redukcję 
kosztów działalności operacyjnej plk. Niestety eks-
perci od „nowoczesnego zarządzania” nie poczuli się 
zobowiązani skonsultować zamiarów z samorządami, 
przewoźnikami, producentami dóbr przewożonych 
koleją czy z pasażerami. Gdy do mediów „wypłynę-
ła” będąca częścią pakietu lista zawierająca począt-
kowo ponad 4 tys. linii mających podlegać, wedle 

Kolej na państwo, 
państwo na kolej

ALeksander BuchoLski

Mimo deklaracji ministra Sławomira Nowaka o zmianie priorytetów 
transportowych rządu kolejne dwa tysiące linii kolejowych idzie pod nóż 
w sytuacji, gdy dróg systematycznie przybywa. Czy jedną z przyczyn tej 
sytuacji jest fakt, że drogami zarządza wyspecjalizowana agencja rządo-
wa, a kolejami – spółka prawa handlowego?
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słów ministra Nowaka, „optymalizacji”, gwałtownie 
rozgorzał uśpiony spór o to, co było pierwsze: degra-
dacja linii i niedbalstwo zarządcy czy spadek popytu 
na usługi kolei. Uzasadnienie, że rozwój polskiej sieci 
kolejowej musi się odbywać kosztem zagłady jej pe-
ryferii, ponownie spotkało się z gwałtownym sprze-
ciwem branży, związkowców i lokalnych działaczy5.

W zapale piętnowania lat zaniedbań plk i zakłada-
nia spontanicznych komitetów obrony poszczegól-
nych linii mało kto zwrócił uwagę na okoliczności 
prawne przedsięwzięcia. Spółka zarządzająca in-
frastrukturą w majestacie prawa obchodzi bowiem 
ustawowe ograniczenia samowolnego gospodarowa-
nia mieniem kolejowym. Tym samym, po raz kolej-
ny już, zwalnia ministra właściwego ds. transportu, 
stanowiącego demokratyczny „bezpiecznik” całego 
procesu, z przykrego obowiązku składania podpi-
su pod decyzją o odcięciu „Polski powiatowej” od 
świata. PLk pokazały, że tysiące kilometrów linii 
kolejowych, stanowiących nieraz rację bytu wielu 
ośrodków administracyjnych i gospodarczych, mogą 
zostać wyłączone bez konieczności uwzględniania 
społecznych konsekwencji takich decyzji. Zarządca 
będący spółką prawa handlowego może to zrobić wy-
łącznie na podstawie własnego statutu6.

Fakt, że pkp plk sa są spółką Skarbu Państwa, 
zdaje się nie mieć w naszych warunkach większego 
znaczenia dla strategii zarządzania siecią kolejową. 
Zresztą władztwo tej spółki ogranicza się tylko do 
linii kolejowych wraz z obsługującymi je urządze-
niami, co w polskich warunkach znacząco utrudnia 
zarządzanie liniami kolejowymi inaczej niż w ode-
rwaniu od ich otoczenia – pokazuje to trudna historia 
funkcjonowania w III RP terenów kolejowych w mia-
stach. Tymczasem na wyciągnięcie ręki znajduje się 
bardzo prosta alternatywa – model zarządzania dro-
gami. Zauważmy, że w Polsce – w przeciwieństwie 
do kolei  – drogi, w  tym te o  znaczeniu lokalnym, 
przeżyły w ostatnich latach prawdziwy boom inwe-
stycyjny. Niezwykle efektywnie wykorzystano przy 
tym środki z budżetu Unii Europejskiej. Dostęp do 
dróg jest swobodny – z sieci korzystać mogą wszy-
scy przedsiębiorcy i użytkownicy, którzy posiadają 
uprawnienia i których pojazdy spełniają odpowied-
nie wymagania techniczne. Niemiecki przewoźnik 
Deutsche Bahn, któremu zablokowano dostęp do 
polskich torów, podbija polskie drogi, na których 
z dyskryminacją się nie spotyka7. Czy na ten stan nie 
ma wpływu fakt, że zarządcą dróg (niepozostają-
cym jednocześnie właścicielem) jest podmiot prawa 
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publicznego? A przede wszystkim – czy istnieją istot-
ne przesłanki dla stosowania tego swoistego „duali-
zmu” w zarządzaniu infrastrukturą transportową?

Historia przekształceń na kolei
Nierówne traktowanie obu sieci transportowych jest 
w dużej mierze uwarunkowane historycznie. Współ-
cześnie drogi w Polsce (jak wszędzie na świecie) są 
własnością bezpośrednio Skarbu Państwa lub wła-
ściwych jednostek samorządu terytorialnego. Zarząd 
nad drogami krajowymi, drogami ekspresowymi 
i autostradami sprawuje wyspecjalizowana agencja 
rządowa – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad. Zarząd nad drogami gminnymi, powiatowy-
mi i wojewódzkimi sprawują odpowiednie jednostki 
samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 10. Ustawy 
z 1985 r. o drogach publicznych utrata przez drogę 
jednej kategorii musi wiązać się z przyznaniem innej, 
a decyzję o wyłączeniu drogi z użytkowania podjąć 
może dopiero rada gminy po zasięgnięciu opinii za-
rządu powiatu. W całej procedurze widać organiczny 
związek sieci drogowej z władztwem publicznopraw-
nym. Drogi jako dobro publiczne obecne są jednak 
w naszym otoczeniu od czasów starożytnych, i to 
niemal nieprzerwanie.

Inaczej rzecz się ma z koleją, której powstanie jako 
samodzielnej branży miało miejsce w wieku XiX – 
w  okresie najbujniejszego i  najbardziej niekontro-
lowanego rozkwitu wielkiego kapitału. Czas ten to 
początki nie tylko kolei, ale także telekomunikacji, 
energetyki, a w nowoczesnym rozumieniu – również 
poczty czy wodociągów. To właśnie podczas obser-
wacji rozwoju tych zdobyczy techniki i organizacji 
w konfrontacji z dogmatami leseferyzmu ówcześni 
myśliciele (pierwszy najprawdopodobniej ojciec 
nowoczesnego liberalizmu, John Stuart Mill) doszli 
do wniosku, że ze względu na specyfikę pewnych 
obszarów gospodarki niekontrolowana konkurencja 
w ich ramach jest mniej efektywna od monopolu. Ob-
szary te wyszczególniono ze względu na szereg cech, 
z których najważniejsze to: strategiczne znaczenie 
dla zaspokojenia potrzeb publicznych, wysoka ka-
pitałochłonność (ogromne koszty budowy urządzeń 
i  sieci przesyłowej), wysokie zapotrzebowanie na 
przestrzeń, a  w  szczególności występowanie tzw. 
efektu skali, który sprowadza się do tego, że opła-
calność sieci rośnie wraz z liczbą „podpiętych” do 
niej użytkowników. 

Jeżeli chodzi o kolej, to poszczególne państwa an-
gażowały się w tworzenie tego systemu transportu 
niemal od początku jego istnienia. Do monopolu 
w poszczególnych państwach dochodzono jednak 
stopniowo i nierównomiernie. We Francji od począt-
ku koncesji udzielano na czas określony, mając w per-
spektywie nacjonalizację, która ostatecznie nastąpiła 

pod rządami socjalistów w 1938 r. poprzez konsoli-
dację kilku wielkich przedsiębiorstw (podobnie jak 
w Wielkiej Brytanii w 1948 r. za rządów laburzystów). 
W II Rzeszy Niemieckiej szczególnym wyzwaniem, 
nie tylko ekonomicznym, ale i politycznym, stało się 
zjednoczenie przewoźników krajowych poszczegól-
nych landów. Po konferencji wersalskiej ostateczna 
nacjonalizacja i konsolidacja miała zagwarantować 
możliwość spłacenia z majątku kolei wierzycieli po-
szkodowanych na wojnie.

Wzlot i upadek narodowych przewoźników
Ostatecznie powszechna nacjonalizacja kolei doko-
nała się w Europie po ii wojnie światowej. W jej dro-
dze powstawały najczęściej spółki, których jedynym 
lub większościowym udziałowcem był Skarb Pań-
stwa: Société Nationale des Chemins de fer frança-
is we Francji, Deutsche Bundesbahn w Niemczech, 
British Railways w Wielkiej Brytanii. Podmioty te 
były często bezpośrednio podległe właściwemu 
ministrowi, kolej posiadała też nierzadko własne 
służby porządkowe (np. Bahnpolizei w Niemczech). 
Narodowi przewoźnicy mieli status monopolistów, 
skupiających w swoim ręku władzę nad wszystkimi 
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składnikami koniecznymi do funkcjonowania sieci – 
nie tylko infrastrukturą torową, ale także taborem, 
terminalami przeładunkowymi, dworcami, teleko-
munikacją, a z czasem własną siecią elektryczną.

Kolej w krajach kapitalistycznych zaczęła jednak 
podupadać niedługo po tym, jak została finalnie zna-
cjonalizowana. Dla przewozów pasażerskich, szcze-
gólnie tych lokalnych, zabójczy okazał się lawinowy 
przyrost indywidualnej motoryzacji, będący konse-
kwencją gwałtownego wzrostu dobrobytu wielkich 
mas społeczeństwa po 1945 r., uruchomienia narodo-
wych programów budowy dróg i podaży taniej ropy 
naftowej – co stało się też przyczyną „rzezi” syste-
mów tramwajowych w miastach. Dla przewozów to-
warowych największym ciosem stały się przemiany 
ekonomiczne ery postindustrialnej. W wyniku upad-
ku branży wydobywczej i hutniczej spadło zapotrze-
bowanie na stal i węgiel – stanowiące do tego czasu 
największy udział w ładunkach przewożonych koleją. 
Coraz więcej produktów było importowanych z Azji 
przy pomocy nowoczesnych kontenerowców, a prze-
ładowywanie zunifikowanych kontenerów od razu 
na samochody ciężarowe często było bardziej opła-
calne niż korzystanie z pośrednictwa kolei. W latach 

80. XX w. bilans narodowych przewoźników w Niem-
czech, Francji czy Wielkiej Brytanii z roku na rok po-
garszał się8, nie licząc flagowych połączeń dużych 
prędkości. Za czasów hegemonii British Railways sieć 
brytyjska skurczyła się niemal o połowę – z ponad 
29 tys. kilometrów do niecałych 17 tys. Kolej ulegała 
powolnej atrofii.

Ratunku dla podupadającej branży zaczęto szukać 
w ostrożnym jej urynkowieniu. Reformy kolei miały 
się stać w Unii Europejskiej częścią większego progra-
mu zwiększenia konkurencji i sterowanej deregulacji 
sektorów gospodarki, które wyróżniono ze względu 
na wspólne cechy: sieciowość, obecność państwowe-
go monopolu i strategiczne znaczenie dla gospodarki. 
Sektorów sieciowych roztropnie nie zdecydowano 
się, ze względu na konieczność zabezpieczenia pod-
stawowych potrzeb ludności, poddać całkowitemu 
dyktatowi rynku. Za patologiczny uznano jednak 
stan, w którym o całokształcie usługi decyduje jeden 
przedsiębiorca z racji posiadania wszystkich środków 
niezbędnych do jej wykonania. Dla realizacji refor-
my na kolei kluczową stała się dyrektywa 1991/440/
eWG z 29 lipca 1991 r. Jej nadrzędnym celem było 
ożywienie branży kolejowej, a głównym środkiem 
dla osiągnięcia tego celu – oddzielenie zarządzania 
infrastrukturą od świadczenia usług przewozowych.

Polska droga – osobliwości i podobieństwa
W Polsce procesy przekształceń na kolei przebiegały 
w nieco odmienny sposób, głównie ze względów geo-
politycznych. Polskie Koleje Państwowe powołane 
zostały bezpośrednio po uzyskaniu niepodległości 
w 1918 r. jako narodowy monopolista bezpośrednio 
podległy ministrowi kolei żelaznych, a już w 1926 r. 
zostały przekształcone w przedsiębiorstwo państwo-
we (wcześniej niż we Francji i w podobnym czasie co 
w Niemczech). Niemal natychmiastowa nacjonaliza-
cja była historycznie uzasadniona – II Rzeczpospolita 
miała niepowtarzalną możliwość uwłaszczenia na 
majątku zaborców, a musiała przecież dokonać szyb-
kiej konsolidacji sieci, różniącej się gęstością, spo-
sobem organizacji czy szerokością toru. Ponieważ 
okres międzywojenny był w całej Europie, szczegól-
nie po kryzysie 1929 r., czasem rosnącego etatyzmu, 
a zarazem rozwoju przemysłu ciężkiego, pkp szybko 
stała się jednym z symboli powojennego sukcesu 
młodego państwa. Flagową inwestycją tego okresu 
była Magistrala Węglowa, łącząca Górny Śląsk z no-
wym portem w Gdyni.

W okresie PRL minister kolei, a później minister 
komunikacji, sprawował bezpośrednią kontrolę nad 
pkp. Wprowadzony po ii wojnie światowej system 
gospodarki centralnie planowanej umocnił ustrój 
kolei, choć nie zmienił zasadniczo jego podstaw. Pa-
radoksalnie to właśnie wówczas pozycja Polskich 
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Kolei Państwowych nie różniła się zasadniczo od 
tej, jaką miała sncf we Francji czy db w Niemczech. 
Dlatego też należy podkreślić, że źródła kryzysu 
polskiej kolei po 1989 r. były te same co na zacho-
dzie Europy. Mylnie zwykło się utożsamiać kryzys 
na kolei z transformacją ustrojową, gdy specyfika 
sytuacji w Polsce polegała wyłącznie na gwałtow-
nej postaci tych przekształceń socjoekonomicznych, 
które w innych krajach legły u podstaw kryzysu kolei. 
Upadek przemysłu ciężkiego (największego źródła 
zamówień na przewozy towarowe) i niekontrolowa-
na eksplozja indywidualnej motoryzacji dokonały się 
w Polsce niemal z dnia na dzień, obnażając skansen 
myśli technologicznej i menedżerskiej, jakim w isto-
cie była narodowa duma – PkP.

Proces separacji kolei od władztwa publicznopraw-
nego przebiegał stopniowo. W 1991 r. Polska nie była 
jeszcze członkiem Wspólnot Europejskich, jednak 
stawiając sobie za cel przystąpienie do nich, musiała 
do czasu akcesji dostosować swoje prawo do stan-
dardów wspólnotowych. Politycy i kolejarze długo 
bronili jednak monopolu pkp. Ustawa o komercjaliza-
cji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa 
państwowego „Polskie Koleje Państwowe” ujrzała 
światło dzienne w 2000 r. W artykule 15. nakazała 
ona powstałej na mocy ustawy pkp sa założyć spół-
kę pkp Polskie Linie Kolejowe sa oraz określiła cel 
jej powołania, a w artykule 18. oddano nowemu za-
rządcy na własność odpowiadającą zakresowi jego 
obowiązków część mienia Polskich Kolei Państwo-
wych. W ten oto sposób zarząd nad infrastrukturą 
kolejową, wraz z prawem własności do niej, objęła 
w  miejsce przedsiębiorstwa państwowego spółka 
prawa handlowego. Jedynym założycielem została 
pkp sa, a głównym udziałowcem stał się Skarb Pań-
stwa. Działalność plk została, z uwagi na jej mono-
polistyczny charakter i szczególną rolę, obwarowana 
licznymi ograniczeniami w odniesieniu do swobody 
rozporządzania własnym majątkiem. Procedura po-
stępowania w przypadku likwidacji została unormo-
wana w Ustawie o transporcie kolejowym z 2003 roku.

Spółka prawa handlowego nic nie musi… 
poza płaceniem podatków
Doświadczenie ostatnich kilku miesięcy dobitnie 
pokazało jednak, że pomimo ustawowych zabezpie-
czeń plk bez przeszkód nadużywają uprawnień, jakie 
wynikają z ich ustroju. Tak było wówczas, gdy spółka 
zasłoniła się tajemnicą handlową, odmawiając do-
stępu do raportu McKinseya szerokiej publiczności9. 
Pomijając dywagacje, czy faktyczny monopolista na 
rynku krajowym ma powody do obaw przed ujawnie-
niem swoich tajemnic, jawność działalności podmio-
tu zarządzającego tak istotnym obszarem gospodarki 
powinna być oczywistością. Tajemnicą poliszynela 

pozostaje więc, że McKinsey w pierwszej kolejności 
zalecił spółce głęboką restrukturyzację zatrudnie-
nia, o  czym wspominał chociażby Jacek Prześlu-
ga10. Przede wszystkim jednak, korzystając z furtek 
zawartych w statucie, PLk omijają demokratyczną 
kontrolę jej działań, jaką stanowi wymóg zgody na 
likwidację tras ministra właściwego ds. transportu 
(w przypadku linii o znaczeniu państwowym dzia-
łającego w porozumieniu z ministrem obrony naro-
dowej), zastrzeżony w art. 9. Ustawy o transporcie 
kolejowym.

Trudno oczywiście uwierzyć, by ogon merdał psem 
bez wiedzy tego ostatniego. Minister Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej jawnie aprobował 
działania plk, chociażby argumentując w Polskim 
Radiu, że te zmiany, które wprowadzamy, dotyczą-
ce optymalizacji ilości linii kolejowych, ograniczanie 
przywilejów, program dobrowolnych, podkreślam do-
browolnych, odejść z pracy z PKP PLK ma służyć temu, 
żeby potanić funkcjonowanie i żeby ta firma mogła ra-
cjonalnie wydawać publiczne pieniądze, które dostaje 
od nas11. Sławomir Nowak umieścił się tą wypowie-
dzią wśród autorów zmian, choć jednocześnie od-
nosi się do zarządcy jak do podmiotu zewnętrznego. 
Czyżby ustrój spółki został twórczo wykorzystany 
dla uchylenia się od dokonania trudnej decyzji po-
litycznej? Podpis ministra pod planami zamknięcia 
kilku tysięcy kilometrów tras obciążyłby wszak bez-
pośrednio konto koalicji rządzącej, a „optymalizacja” 
dokonana przez plk koncentruje uwagę społeczeń-
stwa na zarządzie plk i firmie McKinsey. Oczywiście, 
jak było naprawdę – stwierdzić nie sposób.

Na pewno wiadomo jedynie, że w wyniku przyję-
cia przez plk takiej strategii znajdujemy się w stanie 
zawieszenia, w którym status linii jest niedookreślo-
ny, a los każdej z nich rozstrzyga się spontanicznie. 
Dzieje się tak, ponieważ kasowanie sieci w białych 
rękawiczkach uniemożliwia systemowe, nieod-
płatne usamorządowienie szlaków. Ustawodawca 
w art. 9. Ustawy o transporcie kolejowym nakazał 
zarządcy chcącemu likwidować linię kolejową obo-
wiązkowe powiadomienie zainteresowanych prze-
woźników kolejowych i konsultacje z samorządami 
terytorialnymi, przez których teren linia przebiega. 
Oficjalnie działania prowadzone przez plk nie mają 
jednak charakteru likwidacji linii, a stanowią jedy-
nie „czasowe wyłączenie” ich z eksploatacji. Jest to 
bardzo przydatna procedura, przewidziana choć-
by na okoliczność prowadzenia prac remontowych. 
plk nie mają wówczas, z samej natury „czasowości” 
wyłączenia linii z eksploatacji, obowiązku oferować 
samorządom przejęcia linii. Nawet gdyby to zrobi-
ły, musiałoby się to odbyć na zasadach przewidzia-
nych dla wszystkich zainteresowanych podmiotów 
w art. 18. Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji 
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i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Pol-
skie Koleje Państwowe”. Trudno tu nie dostrzec pre-
sji, jaką wywierają PLk na samorządy. A wszystkich 
linii nie da się, niestety, w ten sposób uratować. Bio-
rąc zaś pod uwagę już dokonaną „rzeź” dotowanych 
przewozów autobusowych12 – kolejne tysiące Pola-
ków zostają skazane na transport indywidualny.

Argumentem za restrukturyzacją jest przede 
wszystkim rzekomo katastrofalna sytuacja finanso-
wa zarządcy. Struktura zadłużenia spółki jest jednak 
niezwykle interesująca, bowiem same długi z tytu-
łu nierozliczonego przez pkp Polskie Linie Kolejo-
we sa podatku od towarów i usług wynoszą ponad 
50 mln zł13. Największym dłużnikiem spółki są nato-
miast Przewozy Regionalne14 – przewoźnik, którego 
udziałowcami są jednostki samorządu terytorial-
nego. Posługując się pewnym skrótem myślowym, 
należałoby skonstatować, że państwo jest winne 
pieniądze samo sobie. A jednak w sytuacji, z którą 
mamy do czynienia, plk ratuje płynność finansów 
komercyjnym kredytem w wysokości 400 mln zł15. 
Czy tak samo wyglądałaby sytuacja zarządcy będące-
go podmiotem prawa publicznego? Wątpliwe. Gddkia 
otrzymała w  2011 r. od dyrektora Izby Skarbowej 
w Warszawie korzystną dla siebie interpretację prze-
pisów, z której wynika, iż Generalny Dyrektor Dróg 
Krajowych i Autostrad, jako podmiot odpowiedzial-
ny ustawowo za pobór opłat elektronicznych i opłat 
za przejazd autostradą, działa w charakterze organu 

władzy publicznej, a w konsekwencji nie jest podat-
nikiem Vat. Stąd opłaty pobierane w imieniu Gene-
ralnego Dyrektora nie będą podlegać opodatkowaniu 
Vat. Opłaty te należy uznać za opłaty o charakterze 
administracyjnym16.

Budujący przykład Szwecji
Czy winni temu absurdowi są jednak bezduszni eu-
rokraci, w szale uniformizacji narzucający na pol-
skim gruncie doświadczenia skrojone dla Niemiec 
czy Francji? Bynajmniej. Wspomniana dyrektywa 
1991/440/eWG pozostawiła państwom szeroki margi-
nes swobody wyznaczenia podmiotu zarządzającego 
siecią. Art. 3. dyrektywy definiuje instytucję zarzą-
dzającą infrastrukturą jako każdą instytucję publiczną 
lub przedsiębiorstwo odpowiedzialne w szczególności 
za budowę i utrzymanie infrastruktury kolejowej oraz 
nadzorujące systemy kontrolne i bezpieczeństwa. Ów 
margines swobody został wykorzystany przez Holan-
dię, która do zarządzania siecią kolejową powołała 
agencję rządową. Jeszcze dalej posunęły się Szwecja 
czy Finlandia, w których ustanowiono jedną agencję 
rządową zarządzającą tak drogami, jak i siecią kolejo-
wą – co znacząco ułatwia zrównoważony rozwój in-
frastruktury w całym kraju. Podobny model przyjęto 
także w pozostającej poza UE Norwegii. Natomiast 
w tak często stawianych Polsce za wzór Niemczech, 
gdzie siecią również zarządza spółka-córka dawne-
go państwowego monopolisty, od czasu początków 

b a og2t // ou gee tew tee, flickr.com/photos/og2t/1106895005/
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reformy na kolei dokonano cięć największych oprócz 
polskich – zlikwidowane zostało ponad 17% sieci.

W Szwecji natomiast reformę kolei prowadzono od 
końca lat 80. Ze szwedzkiego monopolisty Statens 
Järnvägar wydzielono, tak jak w Polsce, spółki prze-
wozowe – pasażerską SJ i towarową Green Cargo. Na 
rynku przewozów panuje dziś bardzo wysoki poziom 
konkurencji, a sieć szwedzka od czasu reformy wzbo-
gaciła się o nowe szlaki. Od 1990 do 2009 r. liczba 
pasażerokilometrów na szwedzkich torach wzrosła 
o ponad 70%, i to głównie dzięki dotowanym prze-
wozom regionalnym17! Nieco gorzej jest w obszarze 
przewozów towarowych – po 2008 r. kryzys przy-
czynił się do spadku ich liczby i obecnie wskaźnik 
tonokilometrów znajduje się na poziomie z początku 
reformy sektora. Niemniej do 2008 r. również w tym 
sektorze odnotowywano stabilny wzrost18. Warto 
jednak w tym momencie podkreślić jedno – pomimo 
nie najniższych stawek dostępu do torów szwedzka 
infrastruktura kolejowa pozostaje obficie dotowana 
z budżetu państwa19. Szwedzi na kolei nie oszczę-
dzają20. Administracja a zarządzanie to nie to samo.

Drogi bardziej publiczne?
W Polsce wywiera się na kolei presję „rentowności”. 
O pomysłach „optymalizacji”, czyli likwidowania 
sieci drogowej, nikt nad Wisłą nie słyszał. Tymcza-
sem budowa i utrzymanie dróg to jedne z najbardziej 
deficytowych zadań publicznych, a ciężar tych zadań 
nie spoczywa bynajmniej na kierowcach czy prze-
woźnikach. Znakomita większość dróg publicznych 
to drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, te zaś 
budowane są z pieniędzy pochodzących z podatku 
dochodowego od osób fizycznych, podatku docho-
dowego od osób prawnych czy podatku od nierucho-
mości. Drogi spełniają wszelkie przesłanki do bycia 
uznanymi za modelowy przykład sieci i choć nigdy 
nie znalazły się na liście sektorów regulowanych, 
to na przykładzie dróg właśnie najwyraźniej widać 
przewagę znaczenia korzyści połączenia danego od-
cinka z siecią nad jego nierentownością mierzoną in 
abstracto. Choćby po drodze poruszać się miały dwa-

-trzy samochody na dobę, to ze względu na funkcję 
społeczną, jaką owa droga spełnia, po prostu się jej 
nie likwiduje. Za przewóz ładunków drogą lokalną 
jej zarządca nie oczekuje zapłaty. Zapłatą jest chęć 
lokowania przy drodze domów i miejsc pracy. Zapłatą 
dla podatników jest możliwość dojazdu.

Drogi różnią się oczywiście od kolei stopniem 
zaawansowania technicznego potrzebnego do ich 
użytkowania czy wyśrubowanych wymogów doty-
czących bezpieczeństwa, a w związku z tym – krań-
cowym kosztem utrzymania. Na to konto jednak 
ponad miarę obciąża się drogi przewozem towa-
rów, które z powodzeniem można by transportować 

koleją – gdyby tylko zapewniono dostęp do teoretycz-
nie nierentownych szlaków, umożliwiających dal-
szy transport ładunków po całej sieci. A przeciążone 
drogi to większe koszty ich utrzymania. Argument 
o  szczególnych dla kolei wymogach dotyczących 
bezpieczeństwa okazuje się zresztą nie być istotny 
akurat na liniach, których zamknięcie jest rozważa-
ne. Podkreśla to Tadeusz Syryjczyk w wywiadzie dla 

„Rynku Kolejowego”: Jeżeli chodzi o ruch osobowy, to 
moim zdaniem warto przeanalizować doświadczenia 
Szkocji. W tym kraju jest niska gęstość zaludnienia, 
więc potoki pasażerskie są rzeczywiście niewielkie i są 
linie, na których jeździ tylko kilka par pociągów dzien-
nie. Na tych liniach zastosowano mijanki bezobsługowe. 
U nas to się wiąże z wielkimi nakładami, bo uważa się, 
że do tego potrzebne są scentralizowane urządzenia, 
znajdujące się w lokalnym centrum sterowania. Tam to 
rozwiązano bardzo tanio, w zupełnie inny sposób, ale 
jednocześnie bezobsługowy i bezpieczny, w związku 
z czym jest duża oszczędność21.

Podnoszenie przez plk argumentu o ogromnych, 
nieprzekładających się na zyski kosztach, jakie na-
leżałoby ponieść, aby postawić na nogi pozostające 
często w stanie agonalnym linie lokalne, dowodzi 
jednej rzeczy: jeżeli czegoś zarządcy brakowało, to 
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nie pieniędzy, lecz rządowego błogosławieństwa, 
aby je zdobyć. Odrzucając litanie nad nieumiejęt-
nością wydawania przez plk płynących szerokim 
strumieniem unijnych pieniędzy, skupmy się na 
pozytywnym przykładzie Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. schetynó-
wek. Trudno mówić o jakichkolwiek bezpośrednich 
zyskach z tego programu – poza społecznymi oczy-
wiście. Jego łączna wartość (w  latach 2008–2015) 
opiewa jednak na 6,2 mld zł. Nie jestem w stanie wy-
obrazić sobie dziś zarządcy polskiej infrastruktury 
kolejowej, który podobną sumę przeznacza wyłącz-
nie na linie lokalne. Tylko czy państwo nie powin-
no stosować jednego standardu zarządzania siecią 
transportową?

Tak jak budowa schetynówki może gminę urato-
wać, tak „rzeź” lokalnych linii kolejowych będzie 
mieć dla niej katastrofalne konsekwencje społeczne – 
pamiętajmy bowiem, że w raporcie McKinseya znala-
zło się wiele linii używanych dziś w ruchu zarówno 
towarowym, jak i pasażerskim. Z perspektywy War-
szawy cięcia pod Szczecinem, Żywcem czy Jelenią 
Górą są oczywiście nieodczuwalne. Tyle że proble-
mem nie jest już likwidacja połączeń między małymi 
miejscowościami – ten proces trwał w najlepsze od 20 
lat i właśnie dobiega końca. Dziś zagrożone są połą-
czenia kolejowe niemałych miast powiatowych z ich 
naturalnymi ośrodkami regionalnymi. Na ostatniej 
liście „likwidacyjnej” plk pozostają odcinki łączące 
Pisz i Ełk z Olsztynem (Ełk już dziś lepiej jest połączo-
ny z Białymstokiem), Mielec z Rzeszowem, Między-
chód z Poznaniem, Wadowice z Krakowem. 

Jeżeli uznamy, że linia kolejowa, w  przeciwień-
stwie do drogi, dedykowana jest przede wszystkim 
transportowi zbiorowemu, uznać też należy kon-
sekwentnie, że pełni ona dalece donioślejszą rolę. 
Samym swym istnieniem gwarantuje bowiem moż-
liwość komunikacji na dalsze odległości tym, którzy 
od transportu indywidualnego uzależnieni być nie 
mogą  – z  racji wieku, niepełnosprawności, braku 
środków.

Samobójcze skłonności pLk
Oczywiście, wrażliwość społeczna może być za-
rządowi plk obca. Od profesjonalnego zarządcy 
sieci można by jednak wymagać elementarnego 
zrozumienia zasady działania tego sektora – przede 
wszystkim wspomnianego już efektu skali. A jednak 
tak nie jest. Wiele pozornie deficytowych odcinków 
stanowi zespół „dopływów” do linii głównych, gene-
rując na nich ruch, który przekłada się na przychody 
nie tylko zarządcy, ale całej gospodarki. Tymczasem 
na pierwszej liście linii przeznaczonych do „czaso-
wego wyłączenia” znalazły się odcinki zapewnia-
jące obsługę tak ważnych dla polskiej gospodarki 

ośrodków przemysłowych jak Police (zakłady che-
miczne), Płock (rafineria) czy Bełchatów (elektrow-
nia), a także wiele mniejszych – Opoczno (ceramika) 
czy wspomniany już Mielec (przemysł lekki). Dobry 
zarządca sieci transportowej rozumie też koniecz-
ność prowadzenia ruchu za wszelką cenę – nawet 
w sytuacji wyłączenia części sieci. Tymczasem po-
czątkowo skazano na likwidację odcinki takie jak 
Rogoźno Wielkopolskie – Wągrowiec czy Krotoszyn – 
Grabowno Wielkie, które pozwoliły prowadzić ruch 
pociągów z Poznania do Wągrowca i z Poznania do 
Wrocławia na czas remontów odpowiednio linii nr 
356 i 271 – a to utrudnienia związane z komasacją prac 
torowych nadwątliły ostatnio i tak już nie najlepszy 
wizerunek plk. Porównajmy to znów z drogami: czy 
w związku z otwarciem kolejnych odcinków auto-
strad A1, A2 czy A4 ktokolwiek myślał o rozbiórce 
odpowiadających im dawnych odcinków krajowej 

„jedynki”, „dwójki” czy „czwórki”?
Nieumiejętność zarządzania siecią widać też w bra-

ku odczytywania potrzeb pasażerów i dostosowania 
do nich infrastruktury. Ostatecznie postanowiono 
zlikwidować odcinek Nowy Zagórz – Łupków mimo 
wciąż rosnącej popularności Bieszczad jako celu tu-
rystycznego. Tnie się odcinki prowadzące ruch do 
istniejących lub potencjalnych przejść granicznych – 
Głuchołaz, Cieszyna, Hrebennego, Włodawy – powo-
łując się na niski popyt. Brak popytu często wynika 
jednak z braku oferty dostosowanej do potrzeb pa-
sażera. Ofertę taką mogliby złożyć przewoźnicy cho-
ciażby z sąsiednich państw. Powiązany kapitałowo 
z grupą PKP zarządca zazdrośnie jednak strzeże do-
stępu do infrastruktury, łamiąc zresztą normy unijne.

Inne drogi
Argument, że wiele linii kolejowych przebiega przez 
tereny zaludnione zbyt słabo, powinien rodzić wy-
łącznie refleksję nad zupełnym brakiem strategicz-
nego zarządzania infrastrukturą w  Polsce, jeżeli 
między lokalizacją linii i przystanków a lokalizacją 
obszarów zabudowy mieszkalnej nie wypracowano 
przez ostatnie dwie dekady żadnego funkcjonalnego 
powiązania. Zarządcy będącemu podmiotem prawa 
publicznego łatwiej byłoby budować długofalową 
strategię rozwoju pozostającą w dialogu z pozosta-
łymi obszarami gospodarki (taki cel przyświecał 
zresztą Szwedom). Dla spółki trudniejsze jest stoso-
wanie rozwiązań, które opłacalne są wyłącznie na 
dłuższą metę i których sensowność dostrzec można 
wyłącznie z perspektywy państwa jako pewnej zło-
żonej machiny.

Reasumując, raport McKinseya powstać mógł jedy-
nie na zamówienie zarządcy obsesyjnie skupionego 
na rocznym bilansie finansowym, a nie na realiza-
cji swojej misji. Nie ma oczywiście nic zdrożnego 

97



w racjonalizacji kosztów działania. Nikt nie zaprze-
czy, że pieniądze na kolei zarówno przed komer-
cjalizacją, jak i po niej wydawane były źle. Jednak 
państwo, które nagradza zarządcę infrastruktury 
kolejowej wyłącznie za poprawę stanu finansów 
wewnętrznych (wątpliwą zresztą), samo sprowadza 
się do roli wynajętego audytora. Rolą państwa jest 
egzekwować rzetelne wywiązywanie się przez PLk 
z powierzonych im zadań. Jeżeli się nie wywiązu-
ją – państwo może i powinno przejąć realizację tych 
zadań, jednocześnie ucinając spekulacje o poplecz-
nictwie w grupie PkP.

Państwo polskie, samorządy, kolejarze i  obywa-
tele muszą mieć odwagę przyznać, że oderwanie 
infrastruktury od zarządcy dokonało się w Polsce 
w  stopniu niewystarczającym. W  miejsce przed-
siębiorstwa państwowego, które – czy to się komuś 
podoba, czy nie  – w  dawnym kształcie przetrwać 
nie mogło, mamy dziś do czynienia ze spółką, któ-
ra jest powiązana kapitałowo z największymi prze-
woźnikami osobowym i towarowym. Niepewne są 
za to, jak się kilka miesięcy temu okazało, stopień 
i warunki zależności owej spółki od faktycznych in-
teresów społeczeństwa i demokratycznie wybranej 
władzy. Przekazanie zarządu nad siecią kolejową 
agencji rządowej, a własności lokalnych linii (przy-
najmniej częściowo) samorządom leży w interesie 
wszystkich. Tym, którzy uważają, że niewidzialnej 
ręki rynku na torach jest za mało, powinno zależeć 
na ostatecznej separacji zarządcy infrastruktury od 
przedsiębiorstw świadczących inne usługi na kolei. 
Tym, którzy prezentują pogląd przeciwny, powin-
no zależeć na tym, by operatorem infrastruktury 
strategicznej dla gospodarki i zwykłych obywateli 
był podmiot prawa publicznego, winny obywatelom 
dostęp do informacji o  prowadzonej działalności, 
niezwiązany wynikami za dany rok obrotowy i mo-
gący myśleć perspektywicznie nie tylko w granicach 
własnej odpowiedzialności. A także, co nie jest bez 
znaczenia, niezmuszony do odprowadzania podatku 
od uzyskanych przychodów, co znacząco podnosi 
zarówno koszty działalności zarządcy, jak i koszty 
działalności całego państwa.

Niezbędnym warunkiem zmiany jest jednak stra-
tegiczna reorientacja polskiego rządu. Prawdziwą 
przeszkodą na drodze ku renesansowi polskiej kolei 
wydaje się być przede wszystkim oglądanie polskiej 
sieci transportowej zza szyby samochodu. Decydenci 
po pierwsze muszą nauczyć się widzieć system trans-
portowy państwa jako złożony, wymagający regula-
cji system, czego dowodem byłoby utworzenie, tak 
jak w Szwecji, Norwegii czy Finlandii, jednej agencji 
rządowej zarządzającej infrastrukturą drogową i ko-
lejową. Najistotniejsze jednak, by politycy przestali 
traktować lokalne linie kolejowe jako przykry balast, 

a  dostrzegli w  nich potencjał, który udało im się 
zobaczyć w schetynówkach. Szanse Polaków w glo-
balnej gospodarce nigdy nie będą równe, jeżeli nie 
zostanie im zapewniony równy dostęp do sieci trans-
portowej. Dodając do tego plany Unii Europejskiej 
dotyczące rozwoju sieci transportowej, kolej zasłu-
guje w istocie na traktowanie preferencyjne wzglę-
dem sieci drogowej. Zapewnia ona bowiem bardziej 
efektywne wykorzystanie przestrzeni, a paradoksal-
nie koszty jej użytkowania są bardziej urealnione. Na 
naszych oczach dokonuje się też powolna internali-
zacja kosztów środowiskowych i społecznych, jakie 
wiążą się z masową motoryzacją – jazda samocho-
dem będzie coraz droższa; płatne drogi to kwestia 
najdalej kilku dekad. Przyszłość transportu należy 
do kolei. Pytanie tylko, czy ta przyszłość nie wykra-
cza poza horyzont niedawnych apologetów „ciepłej 
wody w kranie”. 
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GOSPODARKA SPOŁECZNA

Dlatego właśnie powstała dziedzina określana 
jako zrównoważone/odpowiedzialne zarządza-

nie łańcuchem dostaw. Jest to bodaj najtrudniejszy, 
ale również bardzo ważny pod względem społecz-
nym element zarządzania w  kontekście csr. Nie-
rzadko zdarza się bowiem, że firmy chwalące się 
swoim etycznym zarządzaniem nie dbają o to, aby 
ich dostawcy z dalekich miejsc świata przestrzegali 
takich samych standardów – to dlatego co jakiś czas 
słyszymy o  pracujących dzieciach, pożarach, wy-
padkach czy głodowych płacach w fabrykach szyją-
cych markowe ubrania czy produkujących telefony. 
Kontrolowanie odległych dostawców jest trudne, ale 
nie niemożliwe, a zwracając na to uwagę, duże firmy 

mogą wykorzystać swoją silną pozycję, aby przyczy-
nić się do poprawy warunków pracy w wielu miej-
scach świata.

Zarządzający dostawami w  tradycyjnym mode-
lu biznesowym skupiają się na kwestiach podsta-
wowych: terminowości i jakości dostaw, płynnym 
przepływie materiałów i środków, korzystnych kon-
traktach. Od czasu, gdy w latach 90. na jaw wyszły 
warunki, w jakich zatrudnieni są na zlecenie wielkich 
koncernów pracownicy w krajach rozwijających się, 
szyjący ubrania czy produkujący obuwie dla zachod-
nich konsumentów, temat zarządzania dostawami 
zyskał nowy wymiar. Aby uniknąć skandali i polep-
szyć reputację korporacji, zaczęto wypracowywać 

NataLia Ćwik

Popularna w ostatnim czasie społeczna odpowiedzialność biznesu (csr) 
to dziedzina skomplikowana i niejednoznaczna. Odpowiedzialność, ja-
kiej oczekujemy od biznesu, ma różne wymiary, przede wszystkim zaś 
wciąż trwa debata na temat tego, jak daleko ma ona sięgać. Jeżeli społecz-
na odpowiedzialność organizacji (wedle ostatniej definicji promowanej 
przez Komisję Europejską od 2011 r.) oznacza odpowiadanie za wpływ na 
otoczenie – to jak daleko ten wpływ mierzyć? W przypadku dużych firm 
rodzi się pytanie o tzw. łańcuch dostaw, czyli sieć współpracy z kontra-
hentami dostarczającymi elementy niezbędne do wytworzenia finalnego 
produktu lub usługi.

Odpowiedzialni 
w łańcuchach
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nowe metody zarządzania, tak aby uwzględniać kwe-
stie ochrony środowiska i dbałość o warunki pracy. 
Powstały standardy, normy i systemy audytu. Duże 
przedsiębiorstwa zaczęły stawiać nowe wymagania 
dostawcom, oczekując od nich nie tylko rzetelnego 
wykonania zlecenia, ale też dostosowania się do 
określonych standardów etycznych. Powstały ko-
deksy branżowe i wielostronne inicjatywy na rzecz 
poprawy zarządzania dostawami w wymiarze zrów-
noważonego rozwoju. Jednak pomimo starań i licz-
nych wypracowanych rozwiązań nadal istnieje wiele 
kontrowersji związanych z tym tematem, a mene-
dżerowie ds. dostaw czy zaopatrzenia wciąż próbują 
sprostać wyzwaniom, jakimi są monitoring tego, co 
dzieje się w całym łańcuchu, oraz wyważenie mię-
dzy aspektami ekonomicznymi a społecznymi.

Czego zatem współcześnie duże firmy wymagają 
od dostawców? W rozmowie ze mną Artur Dominiak – 
właściciel firmy Etyka, Kultura, Cywilizacja i jeden 
z najbardziej doświadczonych polskich audytorów, 
który ma za sobą ponad 200 audytów i szkoleń dla 
dużych firm i ich kontrahentów – wyjaśnia, że w ko-
deksach narzucanych dostawcom zawarte są głów-
nie takie obszary jak:

 ˭ praktyki związane z pracą dzieci i młodocianych,
 ˭ zapewnienie wolności zrzeszania się pracowników 
dla ochrony ich interesów przed pracodawcą,

 ˭ zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warun-
ków pracy,

 ˭ przestrzeganie regulacji w zakresie czasu pracy,
 ˭ zapobieganie przejawom dyskryminacji 
i mobbingu,

 ˭ legalność zatrudnienia pracowników,
 ˭ ochrona środowiska,
 ˭ współdziałanie z lokalną społecznością, w której 
funkcjonuje firma,

 ˭ właściwe wynagradzanie za pracę,
 ˭ zapobieganie łapownictwu i korupcji (to nowy ob-

szar, który coraz częściej dodawany jest do kodek-
sów dostawców).

Co w takim razie może zrobić firma, aby kontro-
lować kwestie etyczne w łańcuchu dostaw? Sprawa 
jest trudna. Po pierwsze trzeba zdefiniować jasno, 
które elementy łańcucha bierze się pod uwagę. 
Trzeba pamiętać, że we współczesnym świecie sieci 
kontrahentów i ich geograficzne położenie bywają 
bardzo skomplikowane. Zamawiający (firma) jest 
zazwyczaj w bezpośrednim kontakcie tylko z tymi 
kontrahentami, od których zakupuje usługi lub to-
wary (tzw. dostawcy I stopnia). Im mniej bezpośredni 
kontakt z dostawcą, tym mniejsza wiedza na temat 
tego, jakich standardów przestrzega („dostawcy na-
szych dostawców” to dostawcy ii stopnia, kolejni 
iii stopnia itd.). Ponadto łańcuch dostaw jest obecnie 

rozumiany bardzo szeroko – pod uwagę bierze się nie 
tylko jego „górną” część, czyli od dostawcy do firmy, 
ale też „dolną” – od firmy do ostatecznego klienta 
lub konsumenta. 

Pomiędzy tymi etapami zachodzą jeszcze inne 
procesy, które także wpisują się w łańcuch: logisty-
ka, marketing, sprzedaż, recykling itd. Mamy zatem 
do „ogarnięcia” bardzo złożony mechanizm, które-
go poszczególne elementy mogą być dla nas wprost 
niewidoczne. Potrzeba dużych nakładów pracy i cza-
su, aby ustalić, co i jak dzieje się w poszczególnych 
elementach łańcucha dostaw. Duże firmy, które 
podjęły decyzję o  wkroczeniu na ścieżkę społecz-
nej odpowiedzialności, gotowe są w ten proces za-
inwestować (mówimy tu o  kosztach zatrudnienia 
wyspecjalizowanej kadry, szkoleń dla pracowników, 
audytu, często też odpowiedniego oprogramowania). 
Dla mniejszych może to być kłopot, dla mikrofirm 
jest to prawie nierealne.

Jak więc zdecydować, których dostawców moni-
torujemy i  pod jakim kątem? Kompania Piwowar-
ska, będąca częścią grupy SABMiller, szczególnej 
kontroli poddaje tych dostawców, z którymi ma naj-
większe kontrakty oraz dla których sama jest istot-
nym klientem. Wielkość obrotów (liczona „w obie 
strony”) decyduje wobec tego o charakterze relacji. 
Firma zdefiniowała swoje cele w  zakresie odpo-
wiedzialnego zarządzania na poziomie globalnym 
(m.in. zmniejszanie zużycia wody i emisji CO2, re-
cykling opakowań), jak również opracowała kodeks 
etyczny – tych kryteriów stara się przestrzegać także 
w relacjach z dostawcami. Niemniej firma zdaje sobie 
sprawę z tego, że w wielu przypadkach trudno jest 
wymagać od dostawców spełnienia pewnych oczeki-
wań od razu – dlatego we wstępnym etapie współpra-
cy stara się dostawców przede wszystkim edukować, 
a dopiero z czasem stawiać im konkretne wymogi. 
To realistyczne podejście, bo wiele mniejszych firm 
potrzebuje czasu i środków na to, aby dostosować się 
do nowych standardów.

Istnieją też inne sposoby definiowania istotnych 
dostawców. Są firmy bardzo ambitne, takie jak Dano-
ne, które deklarują, iż monitorują np. stopień emisji 
gazów cieplarnianych (tzw. ślad węglowy) w całym, 
szeroko rozumianym łańcuchu dostaw  – czyli po-
czynając niemal od krowy dającej mleko, aż do 
konsumenta, który je kupuje. Duże firmy posiadają 
niekiedy wieloletnie programy współpracy z kluczo-
wymi dostawcami, w ramach których dostarczają im 
wiedzę i narzędzia służące polepszeniu jakości usług 
i standardów etycznych. Inne z kolei już na wstępie 
wymagają od dostawców spełniania określonych 
kryteriów – na stronach internetowych większości 
międzynarodowych korporacji można znaleźć takie 
dokumenty jak kodeks etyczny, którego podpisania 
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i przestrzegania wymaga się od dostawców, zasady 
współpracy, priorytety zrównoważonego rozwoju, 
standardy wymagane od kontrahentów itd.

Zdarza się, że firmy bardzo precyzyjnie definiu-
ją, jakich dostawców chcą objąć swoimi zasadami. 
Kilka lat temu oburzenie wywołały wynagrodzenia 
i sposób zatrudniania ochroniarzy w obiektach firmy 
ikea w Polsce. Powstała akcja i strona internetowa 

„Czy ikea jest Ok?”, w ramach której wezwano firmę 
do przestrzegania deklarowanej społecznej odpo-
wiedzialności w relacjach z wszystkimi dostawcami, 
a więc również z firmą ochroniarską i jej pracowni-
kami. Inicjatorzy akcji domagali się zwrócenia uwagi 
na wyjątkowo niskie zarobki tych pracowników oraz 
na sposób organizacji ich pracy. Tymczasem kodeks 
etycznej współpracy z dostawcami ikea I-Way skie-
rowany był przede wszystkim do dostawców kluczo-
wych surowców – np. materiałów do produkcji mebli. 
Niemniej, w świetle licznych deklaracji o przestrze-
ganiu zasad odpowiedzialności, firma została oskar-
żona w tym przypadku o nieścisłość. 

Warto zwrócić uwagę, że w całej sprawie pominię-
to odpowiedzialność samej firmy ochroniarskiej za 
pracowników. Jest to symptomatyczne dla współcze-
snych ruchów konsumenckich: od dużej firmy ocze-
kuje się więcej, bo uznaje się, że dzięki swojej sile 
przetargowej i skali działania może mieć ogromny 

wpływ na dostawców. Akcja została powtórzona 
kilka lat później w formule „Czy Deloitte jest Ok?”, 
a skierowana była w podobnej sprawie do znanej fir-
my doradczej. Korporacje na całym świecie muszą 
więc liczyć się z tym, że otoczenie społeczne ocze-
kuje od nich szczególnej dokładności i wrażliwości.

Istotnie, presja ze strony dużych przedsiębiorstw 
na przestrzeganie standardów etycznych przez do-
stawców to potężny sygnał dla rynku – firmy mówią 
w ten sposób: „pod wpływem oczekiwań naszych 
klientów my się zmieniamy i tego samego oczeku-
jemy od was”. Kontrolowanie dostawców w całym 
łańcuchu dostaw jest jednak nadal niezmiernie 
trudne. Menedżerowie ds. dostaw stoją niekiedy 
w obliczu zarządzania setkami różnych kontraktów 
(zarówno globalnych, jak i lokalnych) – monitorowa-
nie tego, co dzieje się u każdego z dostawców, stano-
wi nie lada wyzwanie. Z pomocą przychodzą m.in. 
specjalistyczne programy, które pomagają zbierać 
i agregować duże ilości danych – dostawcy mogą np. 
w określonych odstępach czasu logować się do syste-
mu i uzupełniać dane środowiskowe czy społeczne. 
Popularne są także audyty – firmy zlecają wyspecja-
lizowanym audytorom skontrolowanie określonych 
dostawców pod kątem kryteriów etycznych. Audy-
ty takie mogą być zapowiedziane lub nie. Niestety, 
z licznych doniesień wiemy, że tego rodzaju kontrole 
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bywają mało skuteczne, zwłaszcza w  miejscach, 
gdzie są najbardziej potrzebne – fabryki w krajach 
rozwijających się nauczyły się fałszować dokumen-
tację, a w dniu audytu organizują „pracę na pokaz”, 
aby obiekt świecił przykładem.

Poza tym kontrolowanie wszystkich dostawców 
jest trudne, o  ile nie niemożliwe. Artur Dominiak 
mówi mi: Należy mieć świadomość, że jak by nie zbu-
dować programu monitorowania dostawców, to i tak 
nie możemy mieć całkowitej pewności, co się u nich 
dzieje. Można zadać pytanie, dlaczego tak jest? Od-
powiedź jest krótka. Dlatego, że programy monitorin-
gu opierają się na losowości i próbkowaniu. Podczas 
np. audytu trwającego jeden czy dwa dni nie jesteśmy 
w stanie przeprowadzić przeglądu wszystkich zapisów 
dotyczących np. rejestrów czasu pracy, naliczania 
wynagrodzeń itd. Audytor pobiera zatem losowo jakiś 
materiał do dalszej analizy. Jeśli program monitorin-
gu opiera się wyłącznie na ankietach kierowanych do 
dostawców, to informacje umieszczane w tych ankie-
tach są jeszcze mniej wiarygodne. Każdy oceniający 
się dostawca ma bowiem w pamięci presję współpracy 
i nie chce stracić odbiorcy, a więc istnieją pokusy, aby 
ta ocena w rzeczywistości odbiegała mniej lub bardziej 
od sytuacji w zakładzie.

O nieskuteczności audytów społecznych (to jed-
na z nazw, obok „audytu etycznego”, stosowana na 
określenie tego typu kontroli) wypowiada się także 
Sebastian Siegele, doświadczony niemiecki audytor, 
który wypracował własne metody pracy z dostawca-
mi: Nie stosujemy podejścia zorientowanego na normy, 

kodeksy postępowania i audyty społeczne, które nie-
stety jest wciąż głównym podejściem w tej dziedzinie, 
choć jego wpływ na łańcuch dostaw jest bliski zeru. My 
propagujemy podejście zorientowane na dialog. Umoż-
liwiamy pracownikom i menedżerom udział w dyskusji 
na temat tego, jak radzić sobie z kwestiami społecz-
nymi i wszelkimi rodzajami wyzwań w miejscu pracy. 
W naszej metodologii to pracownicy i menedżerowie, 
a nie kodeksy postępowania czy życzenia konsumen-
ta, znajdują się w centrum uwagi. Kreujemy poczucie 
odpowiedzialności, pokazujemy pracownikom i me-
nedżerom, że wyważone stosunki pomiędzy nimi leżą 
w ich interesie, wskazujemy wzajemne korzyści i poka-
zujemy, jak je osiągnąć. […] Odgórne wdrażanie norm 
społecznych może być bardzo destruktywne. Strategia 
w tym przypadku opiera się na bodźcu zewnętrznym, 
na presji. Tymczasem siłą napędową powinna być mo-
tywacja wewnętrzna, płynąca z odpowiedzi na pyta-
nia: jaka jest korzyść dla pracowników i kierownictwa 
i jaka jest wartość ekonomiczna i społeczna dla całej 
fabryki1.

Czy trzeba jechać aż do odległych części świata, 
aby zobaczyć trudne warunki pracy w  fabrykach 
produkujących na zamówienie wielkich firm? Nie-
koniecznie. Choć w opracowaniach akademickich 
Polska jawi się jako kraj, który doskonale radzi sobie 
z wyśrubowanymi standardami w dziedzinie zarzą-
dzania łańcuchem dostaw (co ułatwione jest m.in. 
przez fakt, iż bardzo wiele kwestii uregulowanych 
jest na poziomie przepisów i rozporządzeń), okazuje 
się, że patologiczne zjawiska, kojarzone zazwyczaj 

b a Loz Pycock, flickr.com/photos/blahflowers/8277428385/ b n a Greenpeace Jugend, flickr.com/photos/greenpeacejugend/4606779012/
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z fabrykami w krajach rozwijających się – praca dzie-
ci, niepłatna praca w nadgodzinach, nieprzestrze-
ganie zasad bhP, fałszowanie produktu, oszustwa, 
nieodpowiedzialny marketing itp. – zdarzają się tak-
że u nas. Krótko mówiąc: mamy standardy i potrafi-
my się nimi chwalić, ale z realnym przestrzeganiem 
bywa różnie. Audytorzy donoszą o zakładach pracy 
w małych miejscowościach, gdzie zdarza się, iż część 
pracy wykonują osoby nieletnie (pracując np. wieczo-
rem lub w nocy, aby nie opuszczać zajęć w szkole), za 
zgodą pracodawcy, własną… i samych rodziców, dla 
których jest to szansa na dodatkowy dochód2. 

Media z kolei co jakiś czas raczą nas soczystymi 
opisami kolejnych afer gospodarczych: afery solnej, 
wykrycia koniny w hamburgerach czy nieprawidło-
wości w sektorze finansowym i tzw. parabankach. 
Skoro mamy regulacje, instytucje, kontrolę ze strony 
kontrahentów i odpowiednie przepisy – czemu wciąż 
dochodzi do skandali? W każdym przypadku za nad-
użycia odpowiedzialny jest nie tylko jeden człowiek, 
ale całe zespoły ludzi – tych, którzy współdziałali, 
oraz tych, którzy biernie się temu przyglądali, nie 
reagując.

Przestrzeganie jakich standardów przychodzi pol-
skim firmom z największym trudem? Zdaniem Ar-
tura Dominiaka szczególne uchybienia widoczne są 
w sferze bezpieczeństwa i higieny pracy: Najwięcej 
niezgodności znajduje się w obszarze związanym z BHP 
i ochroną przeciwpożarową. Ocena ryzyka zawodowe-
go, dobór i stosowanie środków ochrony indywidualnej 
wymagają w wielu przypadkach poprawy. Brak jest 

chyba pamięci o tym, jak poważne w skutkach mogą 
być zdarzenia związane z  tym obszarem. Przecież 
pracownik, który nie stosuje wymaganych na danym 
stanowisku ochronników słuchu, traci powoli słuch. Po 
wielu latach pracy mamy do czynienia z chorobami 
zawodowymi, których mogliśmy uniknąć, stosując np. 
właściwe środki ochrony indywidualnej lub zbiorowej. 
Mechanik nie zakładając okularów ochronnych do np. 
prac ze szlifierką, naraża się na uszkodzenie lub utratę 
oka. Czy zdrowie i życie ludzkie jest tak mało ważne? 
Dlaczego posiadając wiele segregatorów ze szczegóło-
wymi opracowaniami BHP w zakładzie, bezpośredni 
przełożeni pracowników, którzy powinni stosować 
środki ochrony indywidualnej, nie zwracają im uwagi 
i dopuszczają do pracy wbrew temu, co mówi prawo 
w takich sytuacjach? Powinniśmy pamiętać, że wypa-
dek przy pracy niesie ze sobą olbrzymie koszty: cier-
pienia pracownika i jego rodziny, absencja w zakładzie, 
a więc koszty dodatkowe dla pracodawcy, bo przecież 
trzeba zastąpić nieobecnego, koszty społeczne – po-
trzebna opieka zdrowotna dla poszkodowanego, może 
w skrajnych przypadkach trzeba będzie wypłacać ren-
tę inwalidzką. Podobnie, jak twierdzi Dominiak, jest 
z ochroną środowiska – działania w tej sferze są czę-
sto pozorowane, a pracownicy nie mają podstawowej 
wiedzy na ten temat, podczas gdy wystarczyłyby od-
powiednie szkolenia.

Przyczyny takiego stanu rzeczy są złożone. Z jed-
nej strony, jak podkreśla Dominiak, kwestie objęte 
hasłem „społeczna odpowiedzialność” są margina-
lizowane, traktowane jako coś dodatkowego, a nie 

b n d fatseth, flickr.com/photos/fatseth/4443437572/ b n Dizzy Miss Lissy, flickr.com/photos/lasnaps/8453108271/
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element strategii firmy. Zakłady żałują pieniędzy na 
szkolenie pracowników w takich kwestiach, a oso-
by odpowiedzialne nie są decyzyjne. – Zdarza się, 
że niby wyznaczono pełnomocnika zarządu ds. ko-
deksu etycznego i odpowiedzialności społecznej, ale 
umknęło nadanie takiej osobie właściwych upraw-
nień w ramach tego projektu – mówi Dominiak. Inna 
przyczyna to niedostateczna kontrola ze strony or-
ganów, które regulacje wprowadzają i odpowiada-
ją za monitorowanie ich przestrzegania. Na końcu 
jesteśmy jeszcze my – konsumenci – którzy wciąż 
nie dojrzeliśmy do uwzględniania aspektów etycz-
nych w naszych decyzjach zakupowych. – W takich 
krajach jak Niemcy, Anglia czy USA, gdy konsument 
otrzyma informację, że firma X wykorzystuje pracę 
dzieci w swoich zakładach albo stosuje przymus pra-
cy wobec pracowników, odwróci się od niej, nie kupi 
jej produktów czy nie skorzysta z usług. Niestety dla 
naszego ubogiego konsumenta ciągle cena jest kluczo-
wym parametrem. Na innych rynkach zachowania 
konsumenckie w tym zakresie kształtują się inaczej. 
Presja społeczna zmusiła przecież koncern Coca-Co-
la do zerwania współpracy z dostawcą koncentratu 
pomarańczowego z Kalabrii, który nie płacił pracow-
nikom za pracę i nie zapewniał właściwych warunków 
zatrudnienia – mówi Dominiak.

Wydaje się jednak, że podejście do kwestii etycz-
nych po stronie otoczenia biznesu powoli, ale wy-
raźnie ewoluuje. Wspomniane wcześniej akcje z serii 

„Czy firma X jest OK?” to zwiastuny realnej zmiany. 
Za szczególny sukces uznać można akcję skierowa-
ną do firmy lpp, właściciela m.in. popularnej marki 
Reserved. Przemysł odzieżowy jest od wielu lat na 
celowniku organizacji pozarządowych, jeśli chodzi 
o przestrzeganie standardów pracy. Wystarczy spoj-
rzeć na metki większości naszych ubrań, aby dowie-
dzieć się, gdzie są produkowane (Chiny, Tajlandia, 
Sri Lanka, Bangladesz itd.). Organizacje od dawna 
donoszą o nadużyciach w fabrykach produkujących 
na zamówienie zachodnich koncernów, a sytuacja 
w zakładach pracy pokazana została w niejednym 
filmie dokumentalnym. W 2011 r. Polska Zielona Sieć 
i Clean Clothes Polska podjęły wspólną akcję, której 
efektem była deklaracja ze strony firmy lpp, iż zwięk-
szy ona odpowiedzialność w swoim łańcuchu dostaw. 
Firma zobowiązała się do weryfikacji swojego ko-
deksu etycznego, zwiększenia kontroli w fabrykach 
zagranicznych i przeszkolenia pracowników działu 
kupieckiego z zasad społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Jak na to zareagował rynek? Nijak, podob-
nie jak na sam bojkot. Nie mamy jeszcze w Polsce 
bowiem jednego z istotnych ogniw „infrastruktury 
etycznej” – odpowiedzialnych inwestorów.

Na Zachodzie bojkoty firm nieprzestrzegających 
zasad csr w relacjach z odległymi dostawcami nie 

są nowością. W 2010 r. szczególnie silnym echem od-
biła się w mediach (tych tradycyjnych i społeczno-
ściowych) akcja Greenpeace skierowana przeciwko 
gigantowi branży spożywczej – firmie Nestlé. Przed-
miotem akcji było stosowanie przez firmę oleju pal-
mowego do produkcji m.in. popularnego batonu Kit 
Kat. Olej palmowy jest tanim składnikiem, obecnym 
w niezliczonej liczbie produktów – od kosmetyków 
po artykuły spożywcze – i bardzo często pozyskiwa-
ny jest w Ameryce Południowej i w Azji, gdzie olbrzy-
mie połacie bezcennych lasów tropikalnych wycina 
się nielegalnie pod uprawę palmy oleistej. Po długiej 
kampanii, której główną osią były spoty i akcje roz-
przestrzeniające się z prędkością światła za pomocą 
mediów społecznościowych, Nestlé zadeklarowało 
zerwanie relacji z nieetycznymi dostawcami i stop-
niowe wycofywanie się z produkcji z użyciem kon-
trowersyjnych składników. Mogłoby się wydawać, że 
był to triumf zjednoczonych konsumentów i organi-
zacji pozarządowych. 

Pytanie jednak, czy samo zerwanie kontraktu 
z nieetycznym dostawcą przyniesie realne zmiany? 
W  obliczu gigantycznego światowego popytu na 
tani olej palmowy dostawca taki szybko znajdzie 
innego, mniej wymagającego kontrahenta, a  jeśli 
nie (bo np. dotychczasowy kontrakt był dla niego 

Wciąż nie dojrzeliśmy do 
uwzględniania aspektów etycznych 
w naszych decyzjach zakupowych.
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głównym źródłem dochodu), to pracę stracą niede-
cyzyjni ludzie. Słusznie zauważono, że taka sytuacja 
w dłuższej perspektywie nie ma wiele wspólnego 
z  odpowiedzialnością społeczną. Dlatego, jak do-
nosi magazyn „Ethical Corporation”, Nestlé wraz 
z organizacjami pozarządowymi i innymi firmami 
z przemysłów korzystających z tego surowca posta-
nowiło edukować dostawców, zamiast pozbawiać 
ich kontraktów – pomóc im w dostosowaniu się do 
etycznych standardów, jednocześnie szukając al-
ternatyw dla surowca3. Można powiedzieć więc, że 
rozpoczęto „pracę u podstaw”, odchodząc tym sa-
mym od dotychczasowych rozwiązań, dyktowanych 

„czarno-białym” rozumieniem odpowiedzialności 
społecznej.

Odpowiedzialne zarządzanie dostawami długo 
jednak nie będzie w Polsce realnie obowiązującym 
standardem. Wspomniani wcześniej konsumenci, re-
gulatorzy, kontrahenci i inwestorzy potrzebują cza-
su, aby rozwinąć w sobie większy stopień społecznej 
wrażliwości, a z pomocą mogą im przyjść różne pro-
gramy edukacyjne, póki co podejmowane tylko przez 
nieliczne organizacje pozarządowe i instytucje. Nie-
wiele mówi się o etyce na uczelniach, a temat od-
powiedzialnego zarządzania dostawami raczej nie 
figuruje w spisie przedmiotów uczelni biznesowych. 
Trudne warunki rynkowe, a do tego widmo kryzy-
su oraz nakładająca się na wszystko wszechobecna 
w Polsce postawa neoliberalna, nie ułatwiają zadania. 
W badaniu przeprowadzonym w 2010 r. na zlecenie 
Forum Odpowiedzialnego Biznesu4 jako główną 
przeszkodę we wprowadzaniu standardów etycz-
nych w zarządzaniu dostawami odpowiedzialni za 
ten dział menedżerowie wskazywali wysokie koszty, 
brak zainteresowania ze strony rynku i konsumen-
tów, małą wiedzę. Nie różni się to w zasadzie od po-
wszechnie przytaczanych argumentów przeciwko 
wprowadzaniu zasad csr do zarządzania. Trzeba 
sobie jednak uzmysłowić, że największe światowe 
firmy dawno już podniosły w  tym względzie po-
przeczkę, a świadomość i moc oddziaływania kon-
sumentów rosną z dnia na dzień. Warto, aby polskie 
przedsiębiorstwa już dziś zastanowiły się nad tym, 
jak dogonić nowoczesność, zanim okaże się, że nie 
spełniają kryteriów przetargowych. 

Przypisy: 
1.  Zob. http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/pu-

blikacje/artykuly.html?id=5625
2. Więcej w publikacji Wspólna odpowiedzialność. Rola dostaw 

i zakupów, red. Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego 
Biznesu, 2011.

3. Zob. http://www.ethicalcorp.com/supply-chains/
sustainable-palm-oil-nestl%C3%A9-supply-deal-may-be-
game-changer

4. Zob. www.odpowiedzialnybiznes.pl r
e

k
la

M
a

KOOPERATYZM.PL

INTERNETOWA BIBLIOTEKA 
TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH ORAZ 

BIOGRAFICZNYCH
POŚWIĘCONYCH 

NAJPIĘKNIEJSZYM TRADYCJOM 
SAMOORGANIZACJI 

EKONOMICZNEJ –
OD EDWARDA 

ABRAMOWSKIEGO  
PO JANA WOLSKIEGO.

facebook.com/kooperatyzm

105

http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/publikacje/artykuly.html?id=5625
http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/publikacje/artykuly.html?id=5625
http://www.ethicalcorp.com/supply-chains/sustainable-palm-oil-nestl%C3%A9-supply-deal-may-be-game-changer
http://www.ethicalcorp.com/supply-chains/sustainable-palm-oil-nestl%C3%A9-supply-deal-may-be-game-changer
http://www.ethicalcorp.com/supply-chains/sustainable-palm-oil-nestl%C3%A9-supply-deal-may-be-game-changer


Koncepcja Big Society (Wielkiego Społeczeństwa) 
była dominującym tematem w wypowiedziach 

Davida Camerona oraz jego zwolenników przed bry-
tyjskimi wyborami w maju 2010 roku. Próbowano ją 
definiować na różne sposoby, tak by stała się łatwiej-
sza do zrozumienia i bardziej konkretna, ale działa-
niom tym zupełnie zabrakło spójności. Na pojęcie to 
składać się mają następujące elementy:

 ˭ „reforma” systemu świadczeń publicznych – pry-
watyzacja sektora publicznego i  wprowadzenie 
systemu nieodpłatnej pracy ochotniczej,

 ˭ decentralizacja – przekazywanie władzy społecz-
nościom lokalnym,

 ˭ rozwój wolontariatu,
 ˭ upublicznianie informacji rządowych oraz mini-
malizowanie biurokracji związanej z regulacjami, 
odchodzenie od kultury laburzystów nastawionej 
na osiągnięcie celu,

 ˭ wspieranie organizacji charytatywnych, przedsię-
biorstw społecznych oraz spółdzielni.

Zwolennicy Big Society opisują tę inicjatywę jako 
progresywną i innowacyjną strategię, która polega na 
upodmiotowieniu społeczności, redystrybucji władzy 
oraz na wychowywaniu w kulturze wolontariatu. Jest 
to rządowa wizja społeczeństwa, w którym wolontariat 
i poczucie wspólnoty stają się stanem naturalnym.

Big Society Network opisuje swoje działanie jako 
napędzane złością i frustracją związanymi zarówno 
z poczynaniami City, jak i Westminsteru oraz z po-
czuciem bezradności i niemożnością wprowadzenia 
zmian. Zazwyczaj jesteśmy anonimowymi podatnika-
mi i nie mamy tak naprawdę pojęcia, jak wydawane są 

nasze pieniądze. Większość z nas stara się być dobrymi 
obywatelami, ale wydaje nam się, że mamy znikomy 
wpływ na to, co się dzieje wokół nas.

Istnieje szereg paradoksów związanych z pojęciem 
Big Society. W okresie powyborczym w 2010 r., po co 
najmniej czterech próbach wprowadzenia inicjatywy 
w życie, niewiele osób rozumie lepiej, czym ta kon-
cepcja jest, niż wtedy, gdy Cameron zaczął promować 
tę dziwną mieszaninę idei „czerwonych torysów”. 
Mianowany „carem Big Society” Lord Nat Wei zrezy-
gnował z tego „stanowiska” w śmiesznych okoliczno-
ściach, stwierdzając, że nie może sobie pozwolić na 
dalszy wolontariat. Lokalne władze czterech pilota-
żowych ośrodków borykały się z różnymi problema-
mi związanymi z wdrożeniem Big Society, a Liverpool 
(jedyny ośrodek miejski, w dodatku najbiedniejszy 
ze wszystkich czterech) wycofał się z powodu skali 
cięć budżetowych na poziomie lokalnym. Projekt po-
lityczny, który jest tak rozmyty, często niedorzeczny, 
a wręcz nieuczciwy, jak Big Society, w normalnych 
warunkach z pewnością wylądowałby na śmietniku 
historii. Wobec tego warto zastanowić się, dlaczego 
ta koncepcja jest tak zadziwiająco odporna i dlaczego 
Cameron jest tak bardzo przekonany, że Big Society 
pozwoli mu na jednoczesne ocieplenie wizerunku 
Partii Konserwatywnej oraz na atak na sektor publicz-
ny i ludzi biednych – atak bardziej radykalny niż ten, 
który przeprowadziła Margaret Thatcher.

Analizę Big Society warto rozpocząć od przedsta-
wienia paradoksów z nim związanych. Następnie 
porównam go z bardziej kompleksową, radykalną 
i dalej idącą koncepcją, która miała odmienić relacje 
między państwem a obywatelem. Chodzi tu o Great 

Mały sens Wielkiego 
Społeczeństwa

Andy Gregg
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Society, przedstawioną w latach 60. przez amerykań-
skiego prezydenta Johnsona.

Big Society jako zorganizowany chaos
W artykule opublikowanym 28 grudnia 2010 r. w „The 
Telegraph” Michael Gove przyrównał podejście rzą-
du brytyjskiego do urzeczywistnienia Big Society do 
maoizmu. Była to aluzja do „rewolucyjnych” zmian, 
które planowała partia rządząca. Gove trafił w sedno. 
Big Society to zdecydowanie ruch rewolucyjny, któ-
ry wyrósł na terenach wiejskich – chodzi tu jednak 
bardziej o angielskie hrabstwo Oxfordshire oglądane 
z perspektywy krótkiego spaceru niż o chińską pro-
wincję Hunan po Długim Marszu – do tego należy 
dodać niechęć do miejskich intelektualistów oraz 
nostalgię za prostym życiem i poczuciem wspólnoty.

Eric Pickles, minister do spraw samorządów lo-
kalnych w rządzie Camerona, nie pozostawia żad-
nych wątpliwości co do charakteru wprowadzanych 
zmian: Zamierzamy wstrząsnąć równowagą sił w kra-
ju. Mamy zamiar zmienić charakter konstytucji. Nie 
powinniście wątpić w nasze zaangażowanie na rzecz 
decentralizacji. Być może nie wyglądam na rewolucjo-
nistę, ale właśnie tutaj zaczyna się rewolucja.

Nick Boles, konserwatywny deputowany z okręgu 
Grantham i Stamford oraz gorący zwolennik Came-
rona, w swojej książce „Which Way’s Up: the Future 
for Coalition Britain and How to Get There” opisuje 
koncepcję radykalnej decentralizacji, której celem 
ma być likwidowanie biurokracji rządowej przyno-
szącej największe straty. Następnie ubarwia on tę 
teorię, mówiąc o wstrzyknięciu pewnej formy chaosu 
do lokalnych społeczności. Francis Maude, minister 

odpowiedzialny za Big Society, obiecał przyszłość 
pełną chaosu i nieporządku. O co tu, do licha, chodzi?

Oni wcale nie chcą tego doprecyzować
Cameronowi oraz innym czołowym zwolennikom 
Big Society w rządzie nie udało się do tej pory okre-
ślić, co to pojęcie tak naprawdę oznacza. Jego filo-
zoficzna podbudowa (za którymi stoją Phillip Blond 
i think tank ResPublica) jest równie rozmyta.

Prawdziwą zaletą koncepcji jest to, że nie można 
jej dookreślić, a przez to wiąże się z nią wiele stereo-
typów i w praktyce można pod nią podczepić wie-
le sprzecznych pomysłów. Jest jak budyń: kusząco 
słodki, a więc na pewno ci zaszkodzi, może przybrać 
niemal każdy kształt i co najważniejsze – cały czas 
się trzęsie. Taka ogólnikowość nie jest przypadkowa. 
Koncepcja ta staje w opozycji do kultury laburzystów, 
która nastawiona jest na odgórne ustalanie celów 
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oraz planowanie i różne regulacje. Kolejną zaletą nie-
sprecyzowania Big Society jest to, że na skutki cięć 
budżetowych oraz rosnące nierówności społeczne 
nie patrzy się srogim statystycznym okiem. Trudno 
więc ocenić, na czym miałby polegać sukces Big So-
ciety. Pozbawione sensu są też pytania, jak miałoby 
wyglądać to „wielkie” społeczeństwo. Ewentualny 
sukces tej inicjatywy ma więc raczej być czymś, co się 

„czuje”, a nie widzi. Wskaźniki „nie do zmierzenia” – 
takie jak spójność społeczna czy kapitał społeczny – 
są niekiedy przywoływane, żeby odpowiedzieć na 
powyższe pytanie, ale niczego nie wyjaśniają.

Torysi zdystansowali się od polityki New Labour, 
którą uważają za odgórną, biurokratyczną i  etaty-
styczną. Konserwatyści nie przykładają wagi do 
mierzenia postępów w osiąganiu celów, a ponadto 
zlikwidowali wiele niezależnych od rządu instytucji 
publicznych (tzw. quango oraz ndpb), których za-
daniem było analizowanie różnych aspektów życia 
społecznego. Przykładowo Departament ds. Społecz-
ności i Władz Lokalnych oświadczył, że zaprzestaje 
zbierać dane od pracowników socjalnych. Na stronie 
internetowej czytamy, że chce on zredukować liczbę 
czasochłonnych i  kosztownych wymogów sprawoz-
dawczych nakładanych na władze lokalne przez rząd 
centralny. Może to mieć katastrofalne skutki dla słab-
szych – ale nie będzie już można zmierzyć, jak bardzo 
katastrofalne.

Takie podejście jest zaskakujące. W zeszłym roku 
media opisywały wiele przykładów kontraktów uza-
leżnionych od rezultatów – organizacje społeczne 
musiały prezentować dane, z których wynika, w ja-
kim stopniu ich działalność zmienia rzeczywistość. 
David Cameron przedstawił ponadto pomysły na 
zmierzenie dobrego samopoczucia narodu i opowie-
dział się za łatwym dostępem do informacji publicz-
nej. Wszystko to wymaga od organizacji społecznych 
pozyskiwania i analizy danych.

Najbardziej niepokojące pośród tych prób dere-
gulacji są jednak zamachy na zasadę równości oraz 
Komisję ds. Równości i Praw Człowieka (Equalities 
and Human Rights Commission). Idea „równości” 
miała ogromne znaczenie dla poprawy jakości ży-
cia w Wielkiej Brytanii, szczególnie grup dyskrymi-
nowanych. Stanęła teraz przed dużym wyzwaniem, 
zwłaszcza że atakowana jest również multikultu-
rowość. Obecnie promuje się bardziej ogólne i  in-
dywidualistyczne pojęcie „sprawiedliwości”: „to 
niesprawiedliwe, że muszę płacić wyższe podatki, 
żeby ktoś mógł posłać swoje dzieci na studia”. Idea 
sprawiedliwości jest kluczowym elementem szer-
szego ataku na solidarność oraz spójność społeczną. 
Bogaci mogą teraz lepiej dbać o swoje, a ci, których 
nie stać na korzystanie z usług sektora prywatnego, 
zawsze przecież mogą się powiesić…

Jeśli obecny w doktrynie Big Society 
„aktywny udział obywateli” 
rzeczywiście cokolwiek znaczy, 
to robimy to od dawna.
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Liderzy „czerwonych torysów” Phillip Blond oraz 
John Milbank twierdzą, że połączenie doktryny tory-
sów z tradycyjnymi ideami lewicy to jedyny sposób 
na zbudowanie prawdziwie egalitarnego społeczeń-
stwa. Ich odpowiedzią na raport Narodowego Panelu 
ds. Równości (National Equality Panel) było zakwe-
stionowanie podstaw idei „równości szans”. Według 
nich retoryka egalitarnej szansy sprawia, że w odnie-
sieniu do osób, które nie odnoszą sukcesu, używa się 
określenia porażka. Taka pogarda wzmacnia nierów-
ności. Autorzy nie przedstawiają żadnych argumen-
tów na poparcie swoich teorii, a następnie formułują 
dziwne twierdzenie, że równość szans jest... jak rynek 
pozbawiony zasad moralnych lub jak merytokracja bez 
zasług. Następnie wspominają o „cnocie” jako swojej 
kluczowej idei – ale nie są w stanie wyjaśnić, co przez 
to rozumieją: […] im bardziej staramy się połączyć pre-
stiż społeczny i ekonomiczny z pojęciem cnoty, tym 
większe możemy mieć nadzieje na pojawienie się do-
brych liderów w dziedzinie polityki i finansów, którzy 
będą się kierowali współczuciem i uczciwością (No equ-
ality in opportunity, „The Guardian” z 28.01.2010 r.).

Bardzo pokrętna argumentacja. Autorzy zapo-
mnieli również, że to właśnie „władcom wszech-
świata”, którzy zniszczyli ostatnio naszą gospodarkę 
i pogrążyli ją w kryzysie, najskuteczniej udaje się łą-
czyć bogactwa, które posiadają – pozycję społeczną 
i ekonomiczną – z własnym pojęciem cnoty. Przecież 

„chciwość jest dobra”. Zamiast stawić czoła temu 
przeświadczeniu, „czerwoni torysi” zdają się hołubić 
tę „hierarchię wspaniałości”, która jest zaskakująco 
podobna do struktury klasowej w Wielkiej Brytanii.

Big Society teoretycznie ma służyć lokalnym zbio-
rowościom i społeczeństwu, ale w rzeczywistości 
koncepcja ta bardziej dotyczy pojedynczych jed-
nostek oraz ich rodzin. Nat Wei stwierdził, że w Big 
Society chodzi głównie o upodmiotowienie obywateli, 
a największym wyzwaniem dla tej idei będzie rze-
czywiste przekazanie władzy i  kontroli zwykłym 
obywatelom. Jednak w  tym samym czasie, wraz 
z wprowadzaniem Big Society, likwiduje się te ele-
menty aparatu państwowego i systemu socjalnego, 
których zadaniem jest redystrybucja władzy i zaso-
bów między bogatymi i biednymi. Dlatego warto za-
pytać, kto tak naprawdę skorzysta na tych zmianach. 
Zdecydowanie nie najubożsi i osoby zepchnięte na 
margines, których do tej pory chroniło równościo-
we prawo i system zabezpieczeń społecznych. Nie 
będzie to również sprzyjało osobom korzystającym 
z usług sektora publicznego, których nie stać na pry-
watne alternatywy.

Big Society jest ugrzecznioną wersją Tea Party, któ-
ra zdobyła popularność w Stanach Zjednoczonych. 
Wychodzi z tego samego założenia: prywatne = do-
bre, publiczne = złe. Zakłada również, że jesteśmy 

wolni tylko wtedy, gdy konkurujemy między sobą 
w ramach wolnego rynku. W związku z tym wszyst-
kie regulacje są złe, bo kojarzone z  socjalizmem. 
Takie podejście dalekie jest od stworzenia „wielkie-
go społeczeństwa”. Stanowi raczej receptę na woj-
nę wszystkich ze wszystkimi – straszliwą dystopię 
w stylu Hobbesa.

To już się dzieje
Jeśli obecny w  doktrynie Big Society „aktywny 
udział obywateli” rzeczywiście cokolwiek znaczy, to 
robimy to od dawna. Aktywność społeczna i wolon-
tariat na rzecz lokalnych społeczności nie są niczym 
nowym. Społeczeństwo obywatelskie jest w Wiel-
kiej Brytanii rozwinięte bardziej niż gdziekolwiek 
indziej na świecie. Jednak według „czerwonych to-
rysów” i zwolenników Big Society społeczeństwo 
obywatelskie zostało przywłaszczone i zagrożone 
przez państwo, mające jakoby zbyt dużo wpływów, 
a  także przez agresywny rynek. Twierdzę, że nie-
które z założeń Big Society mogą być szkodliwe dla 
niezależności społeczeństwa obywatelskiego – po-
mimo zapewnień, że to Big Society ma stać na straży 
owej niezależności.

Tysiące organizacji społecznych działają obecnie 
na poziomie lokalnym. Big Society oraz cięcia budże-
towe sprawią raczej, że staną się one mniej aktywne. 
Wiele organizacji społecznych traci bowiem znaczną 
część funduszy, co prowadzi do kolejnego paradoksu: 
Big Society = duże cięcia = słabsze społeczeństwo 
obywatelskie.

W przypadku Big Society chodzi o stworzenie ide-
ologicznej obrony przed tymi, którzy protestują prze-
ciwko cięciom w sektorze publicznym na poziomach 
lokalnym, regionalnym i krajowym. Mimo retoryki 
mówiącej, że Big Society wpłynie na polepszenie 
kondycji małych, lokalnych organizacji społecz-
nych, wszystko wskazuje na to, że w związku z ogra-
niczaniem wydatków przez władze lokalne i różne 
agencje zaczną występować masowe cięcia w sekto-
rze pozarządowym. Wśród uczestników protestów 
przeciwko cięciom w  budżecie są liczne organiza-
cje obywatelskie. Istnieje wiele dowodów na to, że 
rząd konserwatystów i liberalnych demokratów jest 
dużo mniej tolerancyjny wobec nieposłuszeństwa 
wśród organizacji obywatelskich niż rząd laburzy-
stów. Wielu członków parlamentu z ramienia Partii 
Pracy wywodzi się z sektora społecznego. Po prawie 
dwóch dekadach prac nad polepszeniem relacji z tym 
sektorem i stworzeniem odpowiednich ram praw-
nych zaczęto rozumieć potrzebę jego niezależności, 
a także dopuszczalność protestu (gdy to konieczne) 
przeciwko władzom lokalnym i  krajowym, nawet 
jeśli to właśnie one wspierają organizacje finanso-
wo. Relacja ta rozwinęła się podczas rządów Blaira 
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i Browna i została przypieczętowana porozumieniem 
o nazwie „Compact”, zawartym pomiędzy rządem 
a sektorem społecznym. Nie wiadomo nic, żeby rząd 
torysów rozumiał tę kwestię w  podobny sposób. 
Jedną z wielu instytucji, które zostały zlikwidowa-
ne podczas reform organizacji pozarządowych, była 
Compact Commission – nadzorująca funkcjonowanie 
porozumienia „Compact” i uprawniona do interwen-
cji, gdyby doszło do jego naruszenia na szczeblach 
krajowym, regionalnym lub lokalnym.

W związku z cięciami w budżecie oraz wzrastają-
cą liczbą organizacji przypartych do muru bardzo 
prawdopodobne jest, że pozostałe średnie i  duże 
organizacje będą w  coraz większym stopniu neu-
tralizowane przez rząd lub sektor prywatny. Jest to 
zupełnym zaprzeczeniem idei silnego i niezależnego 
społeczeństwa obywatelskiego, na którym rzekomo 
zależy architektom Big Society.

Wielkie Społeczeństwo = wielkie kontrakty
Francis Maude i Lord Nat Wei, czołowi rzecznicy Big 
Society, przekonują, że przeobrażenia, które pocią-
gnie za sobą realizacja idei Big Society, będą najbar-
dziej korzystne na poziomach lokalnym i sąsiedzkim. 
Francis Maude twierdzi, że to właśnie w tej „mikro-
skopijnej” przestrzeni nastąpią zmiany. Wielu zin-
terpretowało to jako obietnicę wsparcia dla małych 
organizacji społecznych. Jednak w rzeczywistości 
jest to dalekie od prawdy. Skonsolidowane kontrakty 
na usługi publiczne oznaczają, że dla wielu organiza-
cji obywatelskich będą one zbyt duże, żeby do nich 
przystąpić. Nie ma to nic wspólnego ze wspomnia-
ną „mikroskopijnością”. Duże kontrakty trafiają za-
zwyczaj do sektora prywatnego, do firm takich jak 
Serco, Veolia, A4E, Arriva itp., a nie do organizacji 
społecznych, których rola zostaje zredukowana do 
podwykonawców. Spośród przetargów ogłoszonych 
w kwietniu 2010 r. w ramach Programu Pracy (Work 
Programme) tylko jeden wygrała organizacja spo-
łeczna. Płatność uzależniona od rezultatów będzie 
również sprzyjać większym podmiotom z sektora 
prywatnego, a nie mniejszym z sektora społecznego, 
które nie mają pokaźnych rezerw pieniędzy i nie są 
w stanie czekać miesiącami na zapłatę ani prowadzić 
działań finansowych, które umożliwią im wygranie 
przetargu.

Wszystko to wpłynie na relacje pomiędzy sek-
torami społecznym, państwowym i  prywatnym. 
W czasach rządów New Labour władze lokalne oraz 
inne instytucje zapewniały niezależność organiza-
cji obywatelskich, którym zlecały jakieś działania 
lub które finansowały. Stosunki te były regulowane 
przez wspomniane porozumienie „Compact”, które 
doceniało rolę organizacji społecznych jako instytu-
cji strażniczych i „krytycznych przyjaciół”. Jest mało 

prawdopodobne, że firma Serco czy Group 4 będą 
się wykazywać podobną wyrozumiałością wobec 
organizacji-podwykonawców, skoro reprezentując 
swoich klientów, są wymagające tylko pod kątem ko-
mercyjnym. Niezależność wielu organizacji sektora 
społecznego jest zatem zagrożona, a możliwość po-
wiedzenia prawdy podmiotom stojącym ponad nimi 
będzie najprawdopodobniej dużo bardziej ograni-
czona niż w ostatnich latach.

Big Society = mała Anglia
Big Society to nostalgiczne i sielskie spojrzenie na 
społeczeństwo. David Cameron wyjaśniał, że na 
pomysł wpadł w ogrodzie swojego ojca w Witney, 
małym miasteczku w  hrabstwie Oxfordshire. Na 
pilotażowe obszary wybrano Liverpool, Merseyside 
(wycofało się z projektu w lutym 2011 r.), Eden, Cum-
brię, Sutton, Greater London, Windsor, Maidenhead 
i Berkshire.

Z wyjątkiem Liverpoolu wybrane obszary są jedny-
mi z najlepiej prosperujących w Wielkiej Brytanii te-
renów podmiejskich i wiejskich. W kilka miesięcy po 
ogłoszeniu ich uczestnictwa w programie Big Society 
jednostki koordynujące działanie organizacji spo-
łecznych w trzech z nich zgłosiły, że władze lokalne 
nie nawiązały z nimi żadnego kontaktu. W rzeczywi-
stości bowiem poczyniono niewiele starań, by sektor 
społeczny miał swój praktyczny udział w realizowa-
niu planu Big Society. Jednak rząd polecił wszystkim 
większym instytucjom będącym partnerami strate-
gicznymi Biura Społeczeństwa Obywatelskiego (Of-
fice of Civil Society), aby promowały i wspierały ideę 
Big Society.

Wyobrażam sobie, że Big Society może działać 
w miejscach takich jak Eden, Sutton, Windsor czy 
w Witney – moja matka, podobnie jak ojciec Camero-
na, mieszka w tym miasteczku. Jeśli Rada Hrabstwa 
Zachodniego Oxfordshire (West Oxfordshire Council) 
zdecyduje np. o zamknięciu lokalnej biblioteki, to 
jest bardzo prawdopodobne, że znalazłaby się tam 
grupa wolontariuszy, którzy chcieliby ją poprowa-
dzić przez kilka miesięcy za darmo. Nie wyobrażam 
sobie jednak takiej sytuacji w Wigan, Warrington, 
Walthamstow czy Watford.

Zdaje się jednak, że założenia Big Society nie dzia-
łają nawet w Witney – okazało się bowiem, że Mło-
dzieżowemu Ośrodkowi Kultury w tym miasteczku 
grozi zamknięcie z powodu dużego spadku liczby 
wpłat od darczyńców oraz cięć w budżecie lokalnym.

Nostalgia nie jest dobrym doradcą
W założeniach Big Society można zauważyć nie tylko 
elementy „maoistowskie”, ale również wątki anar-
chistyczne i leninowskie (cała władza w ręce parafii1). 
Zarówno „czerwoni torysi”, jak i ich nowsze (i równie 
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niespójne) lustrzane odbicie – „niebiescy labourzy-
ści” odwołują się do głęboko zakorzenionej nostalgii 
za Anglią „sprzed upadku”. Obie grupy nawiązują 
do czasów sprzed powstania państwa opiekuńcze-
go oraz „biurokratycznej i etatystycznej” Narodowej 
Służby Zdrowia (nHs).

Społeczeństwo opisane przez Phillipa Blonda może 
wyglądać podobnie do tego zamieszkującego Am-
bridge, w którym zakonnice w porannej mgle jadą ro-
werem do kościoła, jak w słynnej wypowiedzi Johna 
Majora cytującego George’a Orwella. Phillip Blond 
wyraźnie tęskni za takim obliczem Anglii, które 
zniknęło wraz z ekspansją rewolucji przemysłowej. 
Blond uważa się za krytyka sekularyzacji oraz współ-
czesnego państwa. Jest on autorem pochwał na temat 
horyzontalnego i komunalnego porządku społeczne-
go na wzór średniowieczny, którego ucieleśnieniem 
jest Kościół, ale w którym jest również miejsce dla 
cechów i sielskich społeczności rolniczych. Nieste-
ty – zdaniem Blonda – ten idealny układ społeczny 
został zniszczony poprzez wzrost władzy monar-
chów i państwa. Poglądy Blonda można podsumować 
słowami „pochwała feudalizmu” lub jak w artykule 
opublikowanym w „The Independent” (25.01.2009): 
powrót do średniowiecza. Jest to zdecydowanie zbyt 
daleko idąca nostalgia.

Według Blonda najważniejszym lekarstwem na 
złamaną Wielką Brytanię są rodzina i małżeństwo, 
które mają zasadnicze znaczenie dla zdrowia narodu. 
Uważa on również, że wycofanie się państwa i prze-
kazanie środków finansowych klasie średniej oraz 
biednym to najlepsze rozwiązanie problemu. W tek-
ście z „The Evening Standard” (30.06.2011) Blond 
rozmawiając z Alison Roberts, stwierdza, że wpro-
wadzanie w życie założeń Big Society nie powiodło 
się, ponieważ rząd nie podszedł do sprawy dostatecz-
nie radykalnie. Według niego nie chodzi o wolontariat 
ani filantropię, ale o zmianę polityki wobec obywateli 
znajdujących się na najniższym szczeblu drabiny spo-
łecznej. Sugeruje on również, że wewnętrzne spory 
w rządzie, olbrzymie cięcia budżetowe oraz niezro-
zumienie przez torysów celów Big Society prowadzą 
do wzrostu niespójności całego programu. Blond 
zdaje się jednak nie zauważać, jak bardzo odpor-
na jest Partia Konserwatywna na wszelkie próby 
wprowadzenia ochrony ludzi ubogich. Nie rozumie 
również, jak bardzo nęcące mogą się wydać torysom 
niektóre z  jego poglądów nawiązujące do arkadyj-
skiej wizji „Merrie England”, przy ich jednoczesnej 
dezaprobacie dla radykalnej zmiany status quo.

Zamiast „horyzontalnego porządku społeczne-
go” nostalgiczne wyobrażenia Blonda – w których 
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pojawiają się cechy, towarzystwa ubezpieczeń 
wzajemnych oraz spółdzielnie – ostatecznie ozna-
czają powrót do systemu klasowego, znajdującego 
odzwierciedlenie w  anglikańskiej pieśni: Bogacz 
w swoim zamku, biedak u jego bram – Bóg stworzył ich, 
wysoko lub nisko, odmienne dobra dając im.

Niebezpieczeństwa lokalizmu
W jednym z artykułów w „The Observer” (19.12.2010) 
wyjaśniono, dlaczego rządowa polityka lokalizmu 
przyniesie kłopoty. Przypomniano tam, że według 
wspomnianego Erica Pickelsa społeczeństwo to har-
monijna jedność, dzieląca te same nadzieje i dążąca 
do tych samych celów, w której pojawiające się różnice 
zdań są rozwiązywane w cywilizowany sposób. Rze-
czywistość jest jednak daleka od takiej wizji. Istnie-
ją spory, gorycz, a także ekscentryczne decyzje, gdy 
lokalne społeczności (parafie, wioski) same mogą 
tworzyć plany zagospodarowania oraz przedstawiać 
lub wetować plany inwestycyjne na danym obsza-
rze. Jest to podejście w stylu „nie w moim ogródku”, 
a taki rodzaj polityki powinien nazywać się raczej 

„atomizacją”  – nie „lokalizmem”. Bez równoważą-
cej presji rządu, dzięki której pod uwagę będą bra-
ne również inne interesy, chaos jest gwarantowany. 
Oczywiście rząd zapewnia, że „chaos” to pozytywny 
efekt założeń Big Society. Jest to konieczny produkt 
uboczny ideologicznej desperacji rządzących, aby 
zniszczyć tyle struktur państwowych, ile tylko się 
da. Mamy tu do czynienia z loterią, w której bogate 
obszary świetnie prosperują, a biedne idą na dno.

Nostalgia może mieć też fatalne skutki w przypadku 
złego planowania społecznego. Jest to kolejny dowód 
na to, że należy „uważać na swoje pragnienia”. Lo-
kalizm może łatwo przemienić się w zaściankowość, 
podobnie jak od pojęcia społeczności można łatwo 
przejść do komunalizmu, a to oznacza walki między 
plemionami, wojnę wszystkich przeciwko wszystkim. 
Tylko aktywne instytucje państwowe (współpracują-
ce ze społeczeństwem obywatelskim) mogą zapewnić 
przeciwwagę, pomoc i fundusze dla najuboższych ob-
szarów – inaczej miejsca takie popadną w ruinę, pocią-
gając za sobą wszystko inne. Niektóre obszary Stanów 
Zjednoczonych znalazły się już w takim krytycznym 
położeniu. Dobre intencje Blonda (jeżeli rzeczywiście 
o takich można mówić) sprawią, że podobne piekło 
może rozpętać się również w Wielkiej Brytanii. Je-
dynie państwo może zapewnić stosowne regulacje 
i redystrybucję zasobów z obszarów bogactwa do ob-
szarów ubóstwa. Bez takiej strategicznej interwencji 
może nastąpić niebezpieczna atomizacja, która wpro-
wadzi podziały pomiędzy poszczególnymi obszarami 
i sprawi, że te najbiedniejsze będą musiały rywalizo-
wać między sobą oraz z tymi bogatszymi. W takim 
ujęciu podejście Blonda przypomina anarchię.

Ideologia czy sposób  
na uniknięcie ideologii?
W dążeniu do ograniczenia deficytu budżetowego 
rząd w ciągu zaledwie 4 lat przeprowadził olbrzymie 
cięcia i poddał Wielką Brytanię drugiej terapii szoko-
wej, której nie zdążyła przeforsować Thatcher. Wpro-
wadzając zmiany, rząd stara się zniszczyć resztki 
solidarności, która nadal istnieje w naszej kulturze 
politycznej, oraz zastąpić ją wynędzniałym pojęciem 

„wspólnoty”.
Big Society to sposób torysów na wykorzystanie 

„wspólnoty” (włączając w to organizacje społeczne) 
do demontażu państwa opiekuńczego. Dzieje się to 
poprzez nakłonienie organizacji trzeciego sektora do 
przyłączenia się do sektora prywatnego w nakręca-
niu szaleństwa, gdy Narodowa Służba Zdrowia (nHs) 
oraz inne usługi publiczne są prywatyzowane po 
najniższych cenach. Ponadto organizacje społeczne 
używane są jako zasłona dymna, aby cały proces roz-
grabiania prawdziwego kapitału społecznego – pań-
stwa opiekuńczego – wyglądał na przyjemny i ludzki, 
a nie egoistyczny i destrukcyjny.

Jedną z konsekwencji używania słowa „wspólno-
ta” w sposób niejasny i niejednoznaczny jest to, że 
zarówno New Labour, jak i torysi posługują się nim 
jako pojęciem przeciwstawnym wobec świadczeń 
publicznych i państwowych. Komercjalizacja coraz 
większej liczby usług publicznych przebiega w tak 
zaskakującym tempie, że brakuje nam nawet od-
powiedniego słownictwa, aby opisać, co się wokół 
nas dzieje. Jest to bardzo niebezpieczne dla całej le-
wicy, ale sami też jesteśmy sobie winni – w sposób 
nieprzemyślany doprowadziliśmy do fetyszyzacji 
pojęcia wspólnoty. Sektor społeczny miał niewiele 
do powiedzenia również wtedy, gdy Nowa Partia 
Pracy używała tego słowa, żeby ukryć atak na usługi 
publiczne. Istnieje poważne niebezpieczeństwo, że 
Rady Spółdzielcze2 będą ostatecznie zrzucać odpo-
wiedzialność na mieszkańców, a nie wzmacniać ich 
zaangażowanie w model wzajemnego świadczenia 
usług, który rzeczywiście zaspokaja różne lokalne 
potrzeby i buduje prawdziwie inkluzywną solidar-
ność, a nie enigmatyczne poczucie wspólnoty.

Związane z Big Society pojęcia takie jak „wybór”, 
„sprawiedliwość” i „wspólnota” wyglądają na zwy-
czajne, zdroworozsądkowe i przyjemne. W rzeczywi-
stości mają jednak głębokie znaczenie ideologiczne 
i niosą niebezpieczne konsekwencje. Im silniejszy 
atak na sektor publiczny – bez względu na to, czy 
odbędzie się poprzez bezpośrednią prywatyzację, 
wprowadzenie wolontariatu czy rezygnację z usług 
sektora publicznego przez klasę średnią i wyższą – 
tym bardziej nierówne i niesprawiedliwe stanie się 
społeczeństwo. Odwoływanie się do poczucia wspól-
noty i lokalizmu, a także samo pojęcie Big Society, to 
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zasłony dymne, których używa się do zamaskowania 
tego procesu.

W rzeczywistości Big Society jest odzwierciedle-
niem atomizacji naszego społeczeństwa. Państwo 
oraz władze lokalne muszą być utrzymane w stanie 
względnej równowagi. O  ile prawdą jest, że wiele 
aspektów państwa było nadmiernie scentralizowa-
nych podczas rządów New Labour, o  tyle zbyt ra-
dykalne odwrócenie tej sytuacji może doprowadzić 
do zniszczenia skutecznych mechanizmów pozwa-
lających na sprawiedliwą (re)dystrybucję pomiędzy 
bogatymi i ubogimi – zarówno na poziomie rodzin, 
lokalnym, jak i regionalnym.

Torysi i liberalni demokraci zdołali rozpowszechnić 
pojęcie wspólnoty, aby móc skutecznie przeprowa-
dzić bezpośredni atak na państwo i społeczeństwo. 
Pojęcie wspólnoty, które starają się narzucić i które 
uważają za rodzaj aktywizmu opartego na zaanga-
żowaniu i wolontariacie, jest czymś, co w rzeczywi-
stości może sprawdzić się w Witney lub na Notting 
Hill. Jednak w miejscach takich jak Hackney, Tower 
Hamlets, Worthington czy Wigan pomysły takie 
będą postrzegane jako kiepski żart klasy średniej – 
ze względu na cięcia w  świadczeniach lokalnych, 
od których zależni są ludzie ubodzy (zarówno jako 
klienci, jak i pracownicy), przy jednoczesnym nakła-
nianiu ich do wykonywania tej pracy nieodpłatnie. 
Wszystko to jest niewiele lepsze od hołubionej „stra-
ży sąsiedzkiej” i tak naprawdę służy zamaskowaniu 
procederu wycofywania funduszy i usług publicz-
nych z najbiedniejszych okolic. Jedynym przejawem 
spójności społecznej, jakiego architekci Big Society na 
pewno nie chcą wywołać, są zbiorowe działania, któ-
re ludzie podejmą w miejscach pracy i zamieszkania, 
gdy zorientują się, że mają do czynienia z nonsensem 
i oszustwem.

Big Society końcem państwa opiekuńczego?
Na pierwszy rzut oka założenia Big Society mogą 
przypominać założenia Great Society  – planu 
amerykańskiego prezydenta Johnsona z  lat 60., 
mającego na celu walkę z ubóstwem w miastach 
i dyskryminacją rasową. Jasne jest jednak, że mamy 
do czynienia z czymś zupełnie innym. Na każdym 
poziomie idealizm USA lat 60. oraz brytyjskiego 
państwa opiekuńczego z  lat 40. zostaje w  przy-
padku Big Society zastąpiony przez coś zupełnie 
przeciwnego – zarówno w odniesieniu do sprawie-
dliwości, dystrybucji dochodów, równości płciowej 
i rasowej, inwestowania w sztukę i naukę, dostępu 
do porad prawnych, jak i wydatków na służbę zdro-
wia, edukację itd.

Great Society było pomysłem ambitnym i częścio-
wo udanym, który miał na celu wyciągnięcie Sta-
nów Zjednoczonych z sytuacji groźnego załamania 

poprzez walkę z nierównością i stymulowanie popy-
tu. Wydatki na szkolnictwo i inne przedsięwzięcia 
publiczne były kluczowym elementem we wcze-
snych latach funkcjonowania państwa opiekuń-
czego – podobnie działo się w latach 60. w Stanach 
Zjednoczonych. Kontrastują z tym dzisiejsze wstrzy-
manie przez rząd koalicyjny wydatków na budynki 
szkolne oraz odmowa wspierania ośrodków prze-
mysłowych będących źródłem zatrudnienia (takich 
jak Forgemasters w Sheffield). Państwo opiekuńcze, 
a w szczególności Narodowa Służba Zdrowia (nHs), 
powstały w  czasach, gdy zadłużenie państwowe 
było na poziomie podobnym do dzisiejszego. Służba 
zdrowia w Stanach Zjednoczonych (Medicare i Me-
dicaid), mimo że nie działa perfekcyjnie, została 
stworzona jako sieć zabezpieczająca osoby starsze 
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i ubogie i była kluczowym elementem założeń Great 
Society. Dla odmiany rząd koalicyjny rozbija fun-
damenty Narodowej Służby Zdrowia – mimo swo-
jej przedwyborczej obietnicy, że nie będzie więcej 
rewolucyjnych zmian w  tej sferze. Dostęp do wy-
miaru sprawiedliwości dla wszystkich był kolejnym 
założeniem państwa opiekuńczego. Zapewnienie 
pomocy prawnej dla najuboższych było częścią 

„Wojny z ubóstwem”, prowadzonej przez prezyden-
ta Johnsona w Stanach Zjednoczonych. Aktualnie 
w Wielkiej Brytanii obserwujemy ostateczny upadek 
Społecznej Pomocy Prawnej (Civil Legal Aid) oraz 
cięcia w  świadczeniach socjalnych i  mieszkanio-
wych, które można opisać jako „Wojnę z ubogimi”. 
Nawet inwestycje przeprowadzone w USA w latach 
60. na rzecz kultury kontrastują z cięciami budże-
towymi, które rząd konserwatystów i liberalnych 
demokratów planuje wprowadzić w  muzeach, bi-
bliotekach i  organizacjach zajmujących się sztu-
ką. Zlikwidowanie Agencji Rozwoju Regionalnego 
(Regional Development Agencies) oraz organów re-
gulacyjnych, takich jak Komisja Rewizyjna (Audit 
Commission), sprawi, że wspieranie słabszych re-
gionów i gmin nie będzie już możliwe.

Działania przeprowadzone w USA w latach 60. spo-
wodowały, że ponad połowa Afroamerykanów prze-
stała żyć w ubóstwie. Brytyjska ustawa o stosunkach 
rasowych (Race Relations Act) z lat 60. była podob-
na do rozwiązań amerykańskich. W tamtym czasie 
w Wielkiej Brytanii pojawił się też klimat sprzyjają-
cy multikulturowości. Kontrastują z tym założenia 
Big Society, gdyż nie podjęto żadnych starań, żeby 
zabezpieczyć kobiety oraz mniejszości etniczne 
przed utratą zatrudnienia spowodowaną cięciami 
budżetowymi. Cięcia w Komisji ds. Równości i Praw 
Człowieka (Equalities and Human Rights Commis-
sion) i ciągłe ataki na multikulturowość są częścią 
nostalgicznego projektu powrotu do Anglii sprzed 
czasów imigracji – Anglii, która tak naprawdę nigdy 
nie istniała. Społeczna spójność jest bardzo wątpliwa 
w takich warunkach. Wystarczy przyjrzeć się pomy-
słowi na zmianę górnego limitu przyznawania dodat-
ku mieszkaniowego w Londynie, który z pewnością 
doprowadzi do jeszcze większej społecznej i etnicz-
nej „czystki” w bogatszych częściach Londynu niż ta, 
do której doszło w związku z aferą „Domy za głosy” 
(„Homes for Votes”)3 w połowie lat 80.

Polityka lokalizmu, choć na pierwszy rzut oka 
może wyglądać bardzo atrakcyjnie, doprowadzi 
prawdopodobnie do eskalacji różnic pomiędzy te-
renami, które świetnie sobie radzą, a tymi, które 
zostają daleko w  tyle w  odniesieniu do posiada-
nych zasobów – bez względu na to, czy jest to ka-
pitał w  tradycyjnym rozumieniu, czy też kapitał 

społeczny. Postulaty na rzecz lokalizmu i upodmio-
towienia bez rzeczywistej redystrybucji zasobów to 
raczej kiepski żart niż prawdziwa polityka. Taki ro-
dzaj komunitaryzmu jest filozoficznym odpowied-
nikiem tańców ludowych lub zabawy w harcerstwo. 
Jest to sposób na unikanie prawdziwych proble-
mów związanych z nierównością, dyskryminacją, 
klasą i wykluczeniem, które nadal są blizną na ciele 
naszego społeczeństwa. Zdecydowanie nie jest to 
teoretyczne podłoże, na którym można zbudować 
sensowną politykę społeczną.

Niekiedy zwolennicy Big Society przedstawiają 
dziwny i naiwny pogląd, że jeśli wszyscy zbierze-
my się razem w  lokalnej wspólnocie i  będziemy 
brać udział w festiwalach i innych imprezach oko-
licznościowych, to różnice klasowe i rasowe znikną 
w magiczny sposób. Proszę mnie źle nie zrozumieć, 
nie mam nic przeciwko festiwalom, imprezom ulicz-
nym i  kulturalnym jako takim. Nie jestem tylko 
przekonany, czy poprzez wspólne biesiadowanie bę-
dziemy w stanie zbudować kapitał społeczny pozwa-
lający przezwyciężyć różnice w statusie społecznym 
i wpływie na decyzje, różnice tak bardzo niszczące 
nasze spękane i nierówne społeczeństwo. Twierdze-
nie, że społeczeństwo rozdarte przez olbrzymie siły 
rynkowe można z powrotem zespolić poprzez jedze-
nie ciasta i wspólną zabawę, jest sztuczką, która ma 
ogłupić biesiadników. Big Society to chleb i igrzyska 
XXi wieku. 

Tłum. Monika Kwiatkowska

Powyższy tekst pierwotnie ukazał się w zawierającej dwa 
teksty broszurze Andy’ego Gregga i Mike’a Davisa pt. „The Big 
Society. The Big Con and the alternative”, dołączonej do pisma 

„The Chartist”. „The Chartist” to brytyjski dwumiesięcznik 
propagujący demokratyczny socjalizm, ukazujący się od lat 70. 
ubiegłego stulecia.
Tytuł pochodzi od redakcji „Nowego Obywatela”. Poczyniono 
drobne skróty. 

Przypisy redakcji: 
1. Parish (w dosłownym tłumaczeniu „parafia”) – jednost-

ka samorządu terytorialnego najniższego szczebla, wy-
stępująca na dużej części obszaru Anglii.

2. Rady Spółdzielcze (Cooperative Councils) to instytucje na 
szczeblu lokalnym, których celem jest zaspokajanie po-
trzeb mieszkańców przez podmioty z sektora społecznego.

3. Mianem „homes for votes” („domy za głosy”) określa się 
skandal, który wybuchł w City of Westminster, jednej 
z gmin Wielkiego Londynu. Aby zagwarantować sobie 
zwycięstwo w wyborach lokalnych w 1990 roku, politycy 
Partii Konserwatywnej – która w poprzednich wybo-
rach do rady City of Westminster zwyciężyła niewielką 
przewagą głosów – zaczęli prowadzić w okolicy politykę 
mieszkaniową, mającą na celu pozbycie się osób mogą-
cych głosować na inne partie. Przykładowo pozbywano 
się z okręgu wyborczego osób bezdomnych, studentów 
i pielęgniarek, a wiele mieszkań komunalnych wysta-
wiono na sprzedaż.
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Instrumenty pochodne (tzw. derywaty) są papie-
rami wartościowymi wymienianymi na giełdach 

lub kontraktami między dwoma stronami, których 
wartość jest uzależniona od instrumentu bazowego 
(np. obligacji). Początkowo uzasadnieniem tworzenia 
tych instrumentów było zabezpieczanie przed ry-
zykiem. Przykładowo, proste instrumenty pochod-
ne były nabywane za niewielką kwotę w zamian za 
gwarancję pokrycia strat przez sprzedającego, gdy-
by ceny określonych produktów drastycznie spadły. 
Niestety z czasem takie instrumenty zaczęły tworzyć 
instytucje finansowe niebędące ubezpieczalniami 

i niemające wystarczająco dużo kapitału na pokrycie 
tego typu umowy. Mimo to takie ryzykowne kontrak-
ty były opłacalne – dawały spekulującym wysokie 
zyski, choć również narażały na wysokie straty. 
Z biegiem lat zaczęto tworzyć instrumenty pochod-
ne od instrumentów pochodnych czy wręcz zupełnie 
hazardowe umowy, niemające nic wspólnego z teo-
retycznym ubezpieczeniem od ryzyka, które było 
przyczyną powstania derywatów. Przykładowe kon-
trakty ostatnich lat to te wypłacające pieniądze przy 
wyborze jednego z kandydatów na prezydenta USA, 
inne są powiązane z wynikiem finansowym filmu, 

Ekonomia polityczna 
spekulacji

Krzysztof Mroczkowski

W 1997 r. profesorowie Myron S. Scholes i Robert C. Merton zostali uho-
norowani nagrodą Nobla w dziedzinie ekonomii za opracowanie nowej 
metody wyznaczania wartości instrumentów pochodnych, którą Szwedz-
ka Akademia Królewska uznała za jedno z największych osiągnięć nauk 
ekonomicznych ćwierćwiecza. Rok później współkierowany przez Mer-
tona i Scholesa fundusz finansowy ltcM stracił 4,6 miliarda dolarów 
w ciągu czterech miesięcy i musiał zostać wsparty przez publiczny amery-
kański bank centralny. Instrumenty finansowe pozwoliły ltcM na użycie 
niebezpiecznej dźwigni finansowej i ryzykowanie stratami wielokrotnie 
większymi od posiadanych aktywów. Już wtedy ryzyko systemowe prze-
rośniętego sektora finansowego zwiastowało przyszły kryzys.
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jeszcze inne z prawami do przyszłych zysków z praw 
autorskich Boba Dylana i Davida Bowie. Tego rodzaju 
zakłady wydają się być ekscentryczne i niepasujące 
do poważnych decyzji gospodarczych, w rzeczywi-
stości jednak doskonale obrazują rzeczywistość dzi-
siejszego świata finansów. W wielkiej mierze stał się 
on gigantycznym kasynem bez jakiejkolwiek warto-
ści dla społeczeństwa. Co gorsza, globalne powiąza-
nia instytucji finansowych sprawiają, iż cały system 
wciąż grozi implozją.

Jest symptomatyczne, iż Merton i Scholes zostali 
uznani przez establishment za wielkich innowato-
rów, przyczyniających się do lepszego rozumienia 
rynku. Dziś, po wielu spektakularnych wpadkach 
potężnych instytucji finansowych i wywołanej przez 
nie recesji, znacznie większa jest już świadomość za-
grożenia ze strony nieuregulowanej sfery finansów. 
Chociaż nikomu poważnemu nie przyszłoby do gło-
wy fetować twórców i apologetów finansowych „in-
nowacji”, to ich wątpliwe dzieła mają się dobrze jak 
nigdy wcześniej. Jest to efektem dominacji finansjery 
w historycznej perspektywie ekonomii politycznej. 

Co takiego stało się, że odwrócony został korzyst-
ny trend wzrostu gospodarczego i cywilizacyjnego 
złotych dekad powojennego obszaru transatlantyc-
kiego? Dlaczego tak bardzo osłabł prospołeczny nurt 
w decyzjach politycznych? Jak to się stało, iż tak dra-
matycznie rozwarstwiają się poziomy życia garstki 
najlepiej sytuowanych i całej reszty populacji?

Zwrot systemu społecznego w kierunku plutokracji 
nie jest czymś historycznie rzadkim – działo się to 
wielokrotnie już w cywilizacjach starożytnych, za-
zwyczaj kończąc się dewastacją infrastruktury (np. 
zrujnowanie systemu irygacyjnego Mezopotamii 
przez lichwę), regresem gospodarki i relegowaniem 
zdegenerowanej kultury do ligi państw podbitych. 
Jednak coraz powszechniejsze uprawianie nauki, roz-
wój wynalazczości oraz pozytywnie zainspirowane 
przywództwa polityczne doprowadziły do ukształto-
wania modelu nowoczesnego państwa narodowego, 
którego celem i środkiem było duchowe i material-
ne upodmiotowienie każdej jednostki ludzkiej. Pół 
wieku temu proces ten zdawał się być już niezwykle 
silny, a w dodatku w swej istocie nieodwracalny: co-
raz powszechniejsze stawały się edukacja i dostęp do 
informacji, prężny rozwój nauki zwiastował rosnący 
poziom życia, a najlepiej rozwinięte kraje porzucały 
kolonializm na rzecz pokojowej współpracy. Mając to 
na uwagę, nasze dzisiejsze położenie można uznać za 
nie lada „wyczyn”.

Fundamenty rozwoju
Krach piramidy finansowej na Wall Street w 1929 r. 
sprawił, że na kilka lat obszar euroatlantycki pogrążył 
się w bezprecedensowym kryzysie. Gra rezerwami 

złota doprowadziła do zniesienia w miarę stabilnego 
układu wymiany walut oraz do upadłościowej reak-
cji łańcuchowej, która uderzyła w banki austriackie 
i niemieckie. Na fali niezadowolenia z wielkiego bez-
robocia wywołanego błędną polityką cięć oszczęd-
nościowych w Niemczech do władzy doszedł Adolf 
Hitler, którego główny doradca ekonomiczny, Hjal-
mar Schacht, wprowadził zubożającą społeczeństwo 
politykę niskich płac. Tymczasem Amerykanie zdo-
łali przezwyciężyć politykę cięć oszczędnościowych 
dzięki wyborowi opcji zarazem demokratycznej, jak 
i prospołecznej. W 1933 r. prezydentem został Fran-
klin Delano Roosevelt, który praktycznie wyelimi-
nował spekulacyjne kasyno. Uczynił to za pomocą 
ustaw Glass-Steagall Act, Commodity Exchange Act 
i Securities Exchange Act.

Ustawa Glass-Steagall z 1933 roku jednoznacznie 
separowała bankowość depozytowo-kredytową, po-
trzebną dla zdrowego funkcjonowania gospodarki, 
od bankowości inwestycyjnej, będącej w istocie spe-
kulacją. Brak takiej separacji sprawiał, iż banki kupo-
wały ryzykowne instrumenty finansowe w pogoni za 
zyskiem, ryzykując jednocześnie pieniędzmi depo-
zytariuszy i własną upadłością, co zamrażało funkcje 
kredytowe gospodarki. Nieuregulowana bankowość 
była tym samym narażona na upadki piramid finan-
sowych ryzykownych funduszy inwestycyjnych, 
co przy mocnych połączeniach między bankami 
(wzajemnie pożyczającymi sobie pieniądze) mogło 
skutkować niewpłynięciem na czas określonych 
zobowiązań, a  zatem brakiem płynności, paniką 
depozytariuszy, niewypłacalnością i bankructwem. 
Ustawa Glass-Steagall jednoznacznie zabraniała ta-
kich praktyk: bank tradycyjny mógł zajmować się 
jedynie bankowością, która nie miała styczności 
z ryzykownymi grami spekulantów. Jednocześnie 
banki uzyskiwały rządowe gwarancje pomocy w ra-
zie kłopotów, co w poprzednim modelu było albo 
niemożliwe, albo bardzo kosztowne ze względu na 
potencjalnie astronomiczne straty (zobowiązania) 
na rynku papierów spekulacyjnych. Ustawa Glass-

-Steagall stała się jednym z fundamentów nowego 
światowego ładu ekonomicznego, w którym banko-
wość służyła potrzebom rozwoju społeczeństw.

Następnie, w roku 1934, Roosevelt przeprowadził 
przez Kongres ustawę Securities Exchange Act. Jed-
nym z jej postanowień było ustanowienie Securities 
and Exchange Commission (komisji ds. papierów 
wartościowych i giełd), mającej sprawować kontro-
lę nad rynkiem papierów wartościowych. Była ona 
wyposażona w  uprawnienia śledcze i  instrument 
nakładania kar. Ponadto ustawa ściśle nakazywała 
rejestrowanie wszystkich kontraktów oraz zarzą-
dzała ich wymianę, nawet wtórną, wyłącznie na re-
gulowanych giełdach. To uniemożliwiło zawieranie 
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niebotycznych dwustronnych zakładów hazardo-
wych (tzw. swapów), które po prostu stały się nie-
legalne. Język ustawy, pełen zakazów, nakazów 
i ostrzeżeń, nie pozostawiał złudzeń, iż jej celem nie 
jest spełnianie życzeń rynków finansowych. Instru-
menty pochodne zostały wyeliminowane z gry.

Kolejnym ważnym krokiem była ustawa Commo-
dity Exchange Act, która regulowała wymianę na 
rynku towarów. Ponieważ rynek towarów (w tym 
żywności i surowców) został uznany za newralgicz-
ny, położono szczególny nacisk na wyeliminowanie 
z niego ryzyka spekulacji. Służyły temu m.in. ilo-
ściowe limity możliwości zakupu danego towaru 
przez jednego uczestnika. Instrumenty pochodne 
od towarów („opcje”) zostały uznane za bezprawne. 
Ustawa stanowczo przestrzegała przed próbą zmowy 
rynkowej, ściśle określając również system zachęt 
i ochrony dla informujących o nieprawidłowościach.

Również z tego okresu pochodzą takie zasady jak 
np. reguła „tyknięcia w górę”, niepozwalająca sprze-
dawać papierów wartościowych w momencie, gdy 
ich ostatnia transakcja była spadkowa (obniżała 
cenę). Tym samym wyeliminowano spekulacyjny 
efekt „spadającego noża”, który powodował, że in-
westorzy pozbywali się spadających akcji, obawiając 
się ich zakupu aż do momentu, gdy były niemal bez-
wartościowe. W regule „tyknięcia w górę” transakcja 
spadkowa mogła być dokonana tylko po nawet naj-
mniejszej transakcji wznoszącej kurs. Rozchwianie 
rynków finansowych, tak charakterystyczne w dzi-
siejszych czasach, gdy giełda kojarzy się z wykresa-
mi histerycznie chaotycznych wahań, zostało przez 
Roosevelta zahamowane. Giełda stała się po prostu 
dobrze nadzorowanym sklepem, równie mało ekscy-
tującym jak wszystkie inne sklepy.

Tak chroniona przed finansowymi niebezpieczeń-
stwami Ameryka w szybkim tempie przezwyciężała 
ekonomiczną depresję. Ta największa gospodarka 
świata, wsparta antykryzysowymi projektami in-
westycyjnymi, była gotowa do olbrzymiego wysiłku 
wojennego i odbudowy powojennej Europy dzięki 
Planowi Marshalla. Nowy ład ekonomiczny na świe-
cie nie przewidywał powrotu do czasów hegemonii 
finansjery. Ustalenia z konferencji w Bretton Woods, 
podczas której powstał Międzynarodowy Fundusz 
Walutowy, stworzyły nowy system monetarny, opar-
ty o stałe kursy wymiany głównych walut świata, co 
wyeliminowało ryzyko kursowe i pokusę spekulacji. 
Siła finansjery została złamana, a ona sama przestała 
się liczyć jako zjawisko mające decydujący wpływ na 
politykę. Jej miejsce zajęły wielkie przedsiębiorstwa, 
związki zawodowe i partie polityczne.

Doświadczenia kolejnego globalnego konfliktu 
wykazały bezsensowność rewanżyzmu stosowa-
nego wobec Niemiec po I wojnie światowej, dlatego 

Za prezydentury Roosevelta giełda sta-
ła się po prostu dobrze nadzorowanym 
sklepem. Tak chroniona przed finanso-
wymi niebezpieczeństwami Ameryka 
w szybkim tempie przezwyciężała eko-
nomiczną depresję.
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zwycięskie państwa Zachodu – USA, Wielka Brytania 
i Francja – zdołały uniknąć powtórzenia tego błędu. 
Kierowane przez wizjonerów najważniejsze państwa 
Europy powoli zaczęły tworzyć wspólnotę interesów 
gospodarczych i politycznych, definiującą cele na ko-
lejne dekady. Rola politycznego przywództwa zdaje 
się być w tym niezwykłym okresie kluczowa. Attlee 
i Macmillan w Wielkiej Brytanii, Kennedy i Johnson 
w USA, Charles de Gaulle we Francji, Adenauer i Lu-
dwig Erhard w Niemczech – wszyscy oni wyrażali, 
pomimo bardzo świeżych doświadczeń wojennych, 
pozbawioną uprzedzeń dumę i wiarę w lepsze jutro 
swoich narodów. Państwa wspierały ważne projekty 
naukowe: szybkie koleje, nowoczesne elektrownie, 
przełomowe technologie kosmiczne. Jak wskazuje 
ekonomista prof. Robert Skidelsky, średni roczny 
wzrost pkb świata w „złotej erze” to niemal 5%, pod-
czas gdy w erze neoliberalnej (nie wliczając ostat-
niego kryzysu) ledwo ponad 3%. To porównanie nie 
oddaje jednak skali powiększających się nierówności 
społecznych.

Przyczyny końca złotej ery
Czas dominacji zdolnych liderów politycznych koń-
czy się w latach 60. Ameryka w tym okresie staje się 
coraz słabsza: jej wojsko grzęźnie w Wietnamie, zaś 
prezydent Nixon drastycznie ogranicza państwowe 
wydatki naukowo-badawcze. Pesymistyczni na-
ukowcy przewidują w  raporcie „Granice wzrostu” 
szybkie wyczerpywanie się światowych złóż klu-
czowych surowców. Pod naciskiem Brytyjczyków 
żądających natychmiastowego przekazania swojej 
rezerwy złota o wartości 3 miliardów dolarów (30% 
całych rezerw USA) Nixon decyduje się latem 1971 r., 
początkowo tylko częściowo, zerwać stabilizujący 
światowy handel system stałych kursów wymiany 
walut z Bretton Woods. Pojawia się ryzyko kursowe, 
co tworzy potencjał spekulacyjny. Tylnymi drzwia-
mi wraca do gry finansowa oligarchia.

Proces finansjalizacji gospodarki z początku jest 
bardzo powolny, lecz z czasem nabiera tempa. Już 
w latach 60. zniesiony zostaje stamp tax – pierwo-
wzór podatku od transakcji finansowych, zaś pod 
koniec lat 70. nieśmiało pojawiają się pierwsze in-
strumenty pochodne. Jest to związane z niezwykle 
wysokimi stopami procentowymi, które powodują 
szybkie przepływy kapitału do rajów podatkowych 
i z powrotem. Stopa procentowa 22 procent nazy-
wana jest najwyższą od czasów przed Chrystusem 
i powoduje zniszczenie dużej części potencjału prze-
mysłowego USA. W 1982 r. ustawa Futures Trading 
Act zezwala, po kilkudziesięciu latach przerwy, na 
funkcjonowanie instrumentów pochodnych, cho-
ciaż przez pierwsze lata ich status jest wciąż nie do 
końca jasny, zaś instytucje finansowe niechętnie 

chcą brać na siebie ryzyko wielkich kar od regulatora 
finansowego. Gdy w 1987 r. dochodzi do krachu na 
Wall Street, derywaty są już dość rozpowszechnione, 
ograniczają się jednak głównie do derywatów walu-
towych, zaś ich skala nie przekracza globalnego pkb. 
W 1992 r. przegłosowana zostaje ustawa Futures Tra-
ding Practices Act, zaś szefowa nadzoru finansowe-
go Commodity Futures Trading Commission (cftc), 
Wendy Gramm, wydaje opinię, według której ustawa 
rozstrzyga o legalności derywatów. Od tego momen-
tu ich rozrost przestaje być kontrolowany, w tym 
derywatów napływających z  zagranicy oraz tych 
będących dwustronnymi kontraktami (tzw. Otc), 
nierejestrowanymi i niewymienianymi na giełdach. 
Rozmiary transakcji każdego dnia przekraczają setki 
miliardów dolarów.

Stany Zjednoczone, jako największa gospodarka 
świata, nadają ton globalnym przemianom. Wtedy 
właśnie, a szczególnie po upadku żelaznej kurtyny, 
następuje dominacja tzw. Konsensusu Waszyngtoń-
skiego: ideologii deregulacji, prywatyzacji, wolnego 
handlu i liberalizacji. Konsensus Waszyngtoński to 
nazwa nadana w 1989 r. przez ekonomistę Johna 
Williamsona systemowi globalnego leseferyzmu. 
Wielki kapitał przepływa w nim z miejsca na miej-
sce i pozostaje poza regulacją państw, których za-
daniem jest dostosowanie się do założeń państwa 
minimum. W tym konsensusie za prymusów uzna-
wane są te kraje, które stwarzają kapitałowi jak naj-
dogodniejsze warunki działania, niekrępowane np. 
ochroną pracowników najemnych czy regulacjami 
ekologicznymi.

Dawne instytucje Bretton Woods (Bank Światowy 
i mfw) zamiast wspierać rozwój państw mniej rozwi-
niętych, narzucają im w latach 80. ciężkie warunki 

„pomocowe”, które prowadzą te kraje do stagnacji 
i niepokojów społecznych. W wyniku nowych rund 
rokowań (tokijskiej, urugwajskiej) Światowej Orga-
nizacji Handlu poziom taryf celnych drastycznie się 
obniża i następuje era globalizacji handlu, a więc 
de facto także przemysłu. W wolnorynkowej teorii 
(koncepcja przewag komparatywnych autorstwa 
D. Ricardo) taka sytuacja powinna doprowadzić do 
efektywniejszego lokowania produkcji dzięki specja-
lizacji, skutkiem czego wszyscy powinni zyskiwać. 
W praktyce to powojenna etatystyczna transatlan-
tycka złota era była najlepszym przykładem dogania-
nia (USA przez Europę) przy obopólnych korzyściach. 
Również polityka protekcyjna („substytucji impor-
tu”) praktykowana w latach 60. i 70. przez blok kra-
jów niezaangażowanych dawała dobre podstawy 
rozwoju siły produkcyjnej i nabywczej. Wolny han-
del w ramach Konsensusu Waszyngtońskiego ozna-
cza natomiast coś zupełnie innego. Jest to dyktat 
wielkiego biznesu: to on decyduje, gdzie (najlepiej do 
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kraju podporządkowanego mfw) przenieść fabrykę, 
i to on zgarnia prawie całość zysku. Skala tworze-
nia siły nabywczej obywateli, tak w krajach rozwi-
niętych, jak i rozwijających się, jest w tym modelu 
znacznie ograniczona.

Dodatkowo kraje słabo rozwinięte są pogrążone 
w neoliberalizmie, a zatem przy braku kontroli prze-
pływu kapitału (bądź kursu waluty) narażone na 
dramatyczną spekulację walutą, która w kilka tygo-
dni może zepchnąć kraj w recesję. To właśnie przy-
darzyło się w trakcie kryzysu azjatyckiego w 1997 r. 
Malezji, której premier Mahathir Mohamad tak opi-
sał wtedy sytuację: […] zmanipulowany został krach 
gospodarczy Meksyku, tak samo gospodarki innych 
rozwijających się krajów mogą zostać zmanipulowa-
ne i nagięte do pokłonu wielkim zarządzającym fun-
duszy finansowych, którzy stali się decydentami tego, 
kto może się rozwijać, a kto nie. […] Z tego, co wiemy, 
handel walutą jest w rzeczywistości 20 razy większy 
niż handel rzeczywistymi towarami i usługami. Poza 
zyskami i stratami dla handlujących [walutą] nie ma 
z tego olbrzymiego handlu żadnych namacalnych ko-
rzyści dla świata. Nie tworzy się znaczących miejsc 
pracy, żadne produkty czy usługi nie trafiają do zwy-
kłych ludzi […] zyski pochodzą z pauperyzacji innych, 
w tym bardzo biednych krajów i ludzi. […] Przestrzega 
się nas też, że to są potężni ludzie. Jeśli zrobimy hałas 
lub w jakikolwiek sposób ich zirytujemy, będą zdener-
wowani. A kiedy są zdenerwowani, mogą nas zniszczyć 
do szczętu, mogą z nas zrobić wraki.

Upadek systemu Bretton Woods stworzył system 
spekulacji walutą, który wyrodził się wkrótce w sys-
tem spekulacji „wszystkim”. Instytucjom finanso-
wym zaczynają puszczać hamulce: w 1998 r. potężny 
bank Citicorp (Citibank) łączy się z grupą inwesty-
cyjną Travellers, co jest nielegalne w świetle ustawy 
Glass-Steagall. Bank nie zostaje jednak ukarany, zaś 
rok później Kongres pomaga Citi w  zalegalizowa-
niu swoich działań, znosząc ustawę Glass-Steagall. 
Główny promotor tej operacji, senator Phil Gramm 
(mąż wspomnianej Wendy Gramm), pomógł rok 
później ostatecznie zatwierdzić formalną legalność 
najbardziej podejrzanych derywatów (otc). Gramm 
jest dzisiaj wiceszefem działu inwestycyjnego me-
gabanku ubs…

Ideologia w służbie plutokracji
Wszystkie kluczowe trendy ostatnich trzech de-
kad nie mogą być wytłumaczone bez istnienia ide-
ologicznej podbudowy dla regresywnej polityki 
społeczno-gospodarczej. Coraz częstsze postawy ra-
dykalnie indywidualistyczne i zanikanie optymizmu 
wspólnotowego widoczne były również wśród eko-
nomistów. W centrum tej dyscypliny umościło się 
przekonanie, iż rynki są zawsze efektywnym i samo-
regulującym mechanizmem, gdyż w grze rynkowej 
uczestniczą racjonalne, dążące do zysku podmioty. 
Tym samym uzasadniono istnienie instrumentów 
pochodnych. Twierdzono, że z  pewnością czynią 
rynek bardziej efektywnym, gdyż w  przeciwnym 
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wypadku racjonalny rynek nie stworzyłby ich i nimi 
nie handlował. Powstało przekonanie o szkodliwo-
ści rządowych regulacji. Lekcje Wielkiego Kryzysu, 
wskazujące na zagrożenia bańką finansową i ułom-
nością rynku, zostały zapomniane.

Co bardziej liberalni ekonomiści, jak Friedrich 
von Hayek i  Milton Friedman, głoszący potrzebę 
mniejszej aktywności państwa, mogli z zadowole-
niem obserwować dekadę rządów Margaret Thatcher 
w Wielkiej Brytanii i Ronalda Reagana w USA, oboj-
ga przekonanych o szkodliwości wysokich progre-
sywnych podatków dochodowych. Karierę zrobiła 
tzw. krzywa Laffera – koncepcja, według której niż-
szy poziom podatków gwarantuje wyższy poziom 
wpływów podatkowych. Warto przypomnieć, iż na-
wet Marek Belka nazwał ją kuriozalnym epizodem 
z pogranicza myśli ekonomicznej i polityki. Z początku 
nawet przyszły prezydent USA, George Bush senior, 
krytykował tego typu myślenie jako voodoo-ekono-
mię. Z czasem jednak atrakcyjna, choć rzadko praw-
dziwa koncepcja stała się jedynym pomysłem na 
politykę gospodarczą państw objętych Konsensusem 
Waszyngtońskim. Poza tego typu „reformami” rzą-
dom pozostawało liczyć na szczęście, dobry humor 

„niewidzialnej ręki” i ewentualnie mniej restrykcyjną 
politykę niezależnych banków centralnych.

Nawet te ostatnie, tak hołubione przez szkołę mo-
netarystyczną ekonomii, miały niewystarczająco 
wiele instrumentów wpływu. Jak pokazują ostatnie 
lata, nawet bardzo luźna polityka pieniężna nie przy-
spieszy rozwoju gospodarczego, gdyż ta jest zależna 
od polityki banków prywatnych i wielkiego biznesu. 
Wielkość aktywności gospodarczej tylko częściowo 
może być ustalana przez bazę monetarną banku cen-
tralnego. Reszta, w sytuacji wycofania państwa z ak-
tywnej polityki wydatkowej i przy niedostatecznym 
popycie, zależy od chęci banków komercyjnych do 
oferowania atrakcyjnych kredytów i chęci biznesu 
do brania kredytów i podejmowania ryzyka inwesty-
cyjnego. W sytuacji, gdy wielki biznes zamraża swój 
kapitał, banki decydują się na pożyczanie pieniędzy 
innym instytucjom finansowym.

Szybko rozwijający się sektor finansowy dzięki no-
wym instrumentom oferował wyższe stopy zwrotu 
niż w realnej gospodarce. Tym samym rosło znacze-
nie tego sektora oraz dochód, jaki uzyskiwała z nie-
go klasa finansistów, pozwalając jej coraz bardziej 
dominować nad resztą gospodarki, przeżywającej 
deindustrializację i stagnację płac. Dzięki wliczaniu 
usług finansowych i innowacjom informatycznym, 
będącym spuścizną dawnych rządowych progra-
mów, poziomy globalnego produktu na głowę nie 
odzwierciedlają dokładnie skali problemu. Jest on 
jednak widoczny w coraz wyższym zadłużeniu go-
spodarstw domowych i  ich coraz mniej stabilnej, 

a często dłuższej godzinowo pracy. Rozwarstwienie 
społeczne i deindustrializacja pogłębiają jeszcze pro-
blem: gorzej płatne miejsca pracy dają mniejsze moż-
liwości konsumpcji, a zatem osłabiają koniunkturę.

Pogorszenie rynku pracy doskonale obrazuje syste-
mową różnicę w porównaniu ze złotą erą:

Tabela: Porównanie poziomów bezrobocia

Bezrobocie Złota Era Konsensus 
Waszyngtoński

USA 4,8% 6,1%

Francja 1,2% 9,5%

Niemcy 3,1% 7,5%

Wielka Brytania 1,6% 7,4%

Źródło: Robert Skidelsky, Keynes. Powrót mistrza.

Utratę pewności zatrudnienia osładzać miał lud-
ności dość hojny system socjalny, powodujący, iż 
likwidacja niektórych miejsc pracy nie była trakto-
wana w  kategoriach wielkiego problemu społecz-
nego. W  połączeniu ze spadkiem tempa wzrostu 
produktu globalnego przyczyniało się to jednak do 
wzrostu wydatków państwa, co nie byłoby wielkim 
problemem, gdyby nie ogłoszenie przez rynkowych 
radykałów w latach 90. krucjaty przeciwko niezrów-
noważonemu budżetowi. Kryteria Maastricht w Unii 
Europejskiej i  ofensywa budżetowych jastrzębi 
w USA pod wodzą Newta Gingricha zostały opako-
wane jako wyraz troski o dobro gospodarcze kraju. 
W istocie argument jastrzębi to pomyłka, gdyż wbrew 
ich twierdzeniom to nie wysoki dług jest przyczyną 
niskiego wzrostu, lecz niski wzrost jest przyczyną 
wysokiego długu. Doktryna konieczności cięcia de-
ficytu metodą zmniejszania wydatków rządowych 
jeszcze bardziej osłabiła system społeczno-gospo-
darczy w  momencie, gdy spekulacyjna narośl już 
przestała być kontrolowalna.

Rosyjska ruletka finansjery
W listopadzie 1993 r. noblista Maurice Allais napisał 
w „Le Figaro”, iż gigantyczna akumulacja długu po-
żera światową gospodarkę. Latem 1997 r. wolumen 
dziennych transakcji przekroczył już 5 bilionów 
(5 000 000 000 000) dolarów. Przy tej wysokości 
transakcji największe banki inwestycyjne każdego 
dnia ryzykowały niewypłacalność, instalując w swo-
ich centralach specjalne biura kryzysowe z setkami 
telefonów, aby w razie wypadku przekonywać spa-
nikowanych inwestorów do niewycofywania pienię-
dzy. George Soros stwierdził w tym samym roku: nie 
widzę możliwości, aby ten globalny system przetrwał 
[…] wchodzimy w czas globalnej dezintegracji.
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System ten przetrwał jednak kolejną dekadę, 
w międzyczasie globalna bańka instrumentów po-
chodnych osiągnęła teoretyczną „wartość” dwudzie-
stokrotności światowego produktu brutto. Niestety ta 
gra przynosi jeszcze inne negatywne konsekwencje 
dla dobrobytu społecznego. Instrumenty pochodne 
mają olbrzymi wpływ na gwałtowne ruchy cen żyw-
ności i surowców, gdyż w przytłaczającej większości 
handel nimi (odbywający się na giełdach towaro-
wych, takich jak Comex, ice i cme) jest wirtualny – 
w przypadku gry na zwyżkę cen żywność, towary 
i surowce nie są dostarczane do fizycznej sprzedaży, 
lecz przetrzymywane w portach i magazynach w na-
dziei na zwyżkę cen. To ma olbrzymie konsekwencje 
dla społeczeństw, kładąc ich przyszłość w ręku, jak 
to określił Alain Parguez, międzynarodowej gospo-
darki rentierów. 

Europejskie banki pod naciskiem społecznym wy-
cofują się z niemoralnej spekulacji żywnością, jednak 
takich sentymentów nie mają mniejsi, nieuregulo-
wani gracze – hedge fundy, czyli drapieżne fundusze 
inwestycyjne trzymające pieniądze maksymalnie stu 
osób (multimilionerów i miliarderów). Przykładowo 
hedge fund Armajaro wykupił w 2010 roku 7 procent 
światowej podaży kakao, zatrzymując je w magazy-
nie i czekając na wzrost wartości. Właśnie spekulacja 
była przyczyną olbrzymich wahań cen ropy naftowej 
w latach 2007–2011. Jest tajemnicą poliszynela, iż ten 
dział londyńskiej giełdy towarowej jest całkowicie 
zdominowany przez koncern naftowy British Petro-
leum (BP) oraz bank inwestycyjny Morgan Stanley. 

Oblicza się, iż około 80–90% handlu na giełdzie 
ICE ma charakter czysto spekulacyjny. Dla zwykłych 
obywateli gry wielkich finansistów obliczone na 
wzrost lub spadek towarowych instrumentów po-
chodnych mogą się przerodzić w wyższe lub niższe 
ceny energii i surowców oraz żywności, dotykając 
całych gospodarek i społeczeństw, czego przykła-
dem były protesty przeciw cenom żywności i oleju 
opałowego w świecie arabskim w 2011 roku.

Kryzys i co dalej?
Światowy kryzys gospodarczo-finansowy spowo-
dowany wypadkami na rynku derywatów w 2008 r. 
spotęgował niebezpieczne trendy ostatnich dekad. 
Spore części złego długu instytucji finansowych zo-
stały uspołecznione przez rządy i banki centralne. 
Jednak wielkie kasyno nie zatrzymało się. Nieusta-
jąca potrzeba gonienia za zyskiem i  redukowania 
ryzyka własnej implozji skłaniają spekulantów do 
ataków na instrumenty dłużne takich krajów jak 
Grecja czy Hiszpania. Do ataku użyte zostały swapy 
ryzyka kredytowego (cds), które sam George Soros 
nazwał polisą na czyjeś życie połączoną z licencją 
na zabijanie. W interesie niektórych banków było 

podniesienie ceny długu państw i sprowadzenie ich 
na kolana. Po raz pierwszy obywatele starej Europy 
mieli okazję obserwować w całej okazałości metody 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wypró-
bowane dotychczas w innych, odległych częściach 
świata. Przecenienie roli długu państwa przerodzi-
ło się w obsesję cięć budżetowych, prowadzącą do 
recesji. 

Przełamanie silnie zakorzenionych podstaw neo-
liberalizmu wymagać będzie wiele wysiłku, ale nie 
jest niemożliwe. Neoliberalizm oparty jest bowiem 
na fałszywym postrzeganiu państwa i społeczeń-
stwa oraz błędnej doktrynie ekonomicznej. Lata 
2008–2013 stały się okresem niezwykłego ekspe-
rymentu, któremu poddano całe narody – niektóre 
w większym wymiarze niż inne. Chociaż teoria gło-
szona przez neoliberalnych ekonomistów jest sama 
w sobie słaba, a doświadczenia Wielkiego Kryzysu 
stoją z nią w sprzeczności, to dla laika niezoriento-
wanego w historii gospodarczej mitologia wolno-
rynkowców może brzmieć przekonywająco. Dopiero 
empiryczne doświadczenie przeprowadzone na ży-
wym organizmie narodów pokazuje wyrwanym 
ze snu społeczeństwom, jak wielkim kłamstwem 
i  apologią plutokracji podszyta jest współczesna 
myśl neoliberalna: polityka cięć oszczędnościo-
wych zubaża społeczeństwo, a służy elicie finan-
sjery. Straszący przed wielkim długiem i zalecający 
zaciskanie pasa ekonomiści są niewiarygodni. Była 
to bolesna lekcja do odrobienia – ważne, żeby nie 
poszła na marne.

Absolutnym priorytetem przy wychodzeniu 
z kryzysu powinien być powrót do regulacji z okre-
su Nowego Ładu i  złotej ery powojennej Europy. 
Przywrócenie Rooseveltowskich ustaw odcięłoby 
wielką bańkę wirtualnych zobowiązań od realnej 
gospodarki, czyniąc je niebyłymi ze względu na 
brak możliwości otrzymania wsparcia państwa 
przez finansjerę spekulacyjną. Odrzucone muszą 
być również aksjomaty szkodliwości jakiegokolwiek 
długu państwa i nieinterwencji w kursy walutowe 
czy strukturę gospodarki (poprzez np. subwencje). 
Należy przywrócić właściwy, prorozwojowy mo-
del systemu kredytowego. Kraje znacząco powyżej 
poziomu bezrobocia z okresu Złotej Ery powinny 
prowadzić politykę fiskalną stymulującą popyt, 
opartą na tradycyjnych cywilizacyjnych funkcjach 
państwa, oraz politykę innowacyjną/struktural-
ną – zarówno dzięki inwestycjom w naukę, jak też 
systemom zachęt dla przedsiębiorców. W  obsza-
rach uznanych za ważne i uzasadnione z punktu 
widzenia długotrwałego interesu państw ważne 
jest również podejmowanie wieloletnich projektów 
rozwojowych – infrastrukturalnych, opartych na 
rodzimym przemyśle. 
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Na temat Internetu można się mylić na dwa spo-
soby. Można wyznawać cyberutopizm i uważać, 

że Internet ze swej natury sprzyja demokratyzacji. 
Wystarczy zostawić go w spokoju – twierdzą zwo-
lennicy tego poglądu – a rozbije dyktatury, podważy 
religijne fundamentalizmy i nadrobi niedomagania 
instytucji. Drugim sposobem, bardziej podstępnym, 
jest uleganie internetocentryzmowi. Wyznawcy tej 
idei przyznają, że cyfrowe narzędzia nie zawsze pra-
cują tak, jak powinny, i często bywają wykorzysty-
wane przez przeciwników demokracji. Mniej ważne 
jest dla nich jednak to, co Internet robi; najbardziej 
interesuje ich to, co Internet znaczy. Jego ukryte zna-
czenia są już rozszyfrowane: decentralizacja prze-
zwycięża centralizację, sieci przewyższają hierarchie, 
tłumy sprawdzają się lepiej niż pojedynczy eksperci. 
Aby w pełni przyswoić lekcję, jaką daje nam Internet, 
internetocentryści domagają się przekształcenia in-
stytucji politycznych i społecznych na jego wzór.

Do tego programu reform dochodzą raczej naokoło. 
Najpierw przyjmują założenie, że Internet ma pewną 
logikę, która już pracuje przy przekształcaniu wielu 
cyfrowych platform i dziedzin ludzkiej działalności. 
Przykładem może być tu Clay Shirky – myśliciel bar-
dzo zasłużony dla popularyzacji McLuhanowskiej 
koncepcji, zgodnie z którą Internet ma spójną logikę. 
Tak oto wyjaśnia on, dlaczego martwimy się o kwe-
stię naszej prywatności na Facebooku: Facebook to 
[...] obecne źródło naszych lęków o prywatność, ana-
logicznie do obsesji przemysłu muzycznego na punkcie 

Napstera [czy] branży czasopism na punkcie serwisu 
Craigslist, co oznacza, że logika Facebooka, czy logika, 
którą Facebook ujawnia, to pod wieloma względami 
ukryta logika samego Internetu; Facebook to tylko jej 
obecny korporacyjny awatar.

Gdy owa nieuchwytna logika Internetu zdaje się 
być już uchwycona, nasuwa się wniosek, że inter-
netocentryści podważają w zasadzie oryginalność 
samego Internetu (której przecież nie sposób mu 
odmówić). Yochai Benkler, uczony z zakresu nauk 
prawnych z  Harvardu oraz propagator interneto-
centryzmu, może zachwycać się światem Wikipedii, 
oprogramowaniem open source oraz udostępnianiem 
plików, które dla niego reprezentują logikę Internetu, 
aby następnie wplatać je w szerszą narrację na temat 
natury ludzkiej. Dla Benklera Internet jest dowodem 
na to, że ludzie to osobniki chętne do współpracy 
i kierujące się dobrymi intencjami, a to nasze insty-
tucje polityczne, ukształtowane według znacznie 
ciemniejszego, Hobbesowskiego poglądu na naturę 
ludzką, niewystarczająco umożliwiały dotychczas 
sensowną interakcję społeczną.

Benkler nie widzi w Internecie narzędzia, a raczej 
ideę, za pomocą której można udowodnić (lub oba-
lić) filozoficzne teorie na temat działania świata. Dla 
niego Internet ujawnia odwieczną prawdę: ludzie 
wręcz uwielbiają współpracować. Nie dziwi więc, że 
Internet zajmuje tylko parę rozdziałów w najnow-
szej książce Benklera; reszta to odkrywanie ducha 
Internetu w światach Toyoty, poławiaczy homarów, 

Dlaczego ruchy 
społeczne powinny 
zignorować media 
społecznościowe

Jewgienij Morozow
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hiszpańskich rolników oraz kampanii Obamy 
z 2008 r. – wszystko przy pomocy najnowszych od-
kryć w dziedzinie biologii ewolucyjnej, neurobiologii 
i ekonomii eksperymentalnej.

Próba odkrycia na nowo rzeczywistości przy uży-
ciu kategorii rzekomo spójnej kultury internetowej 
to zasadnicza idea stojąca za internetocentryzmem. 
Określając to, co poznawalne, a także na jakich wa-
runkach i w jakim celu, internetocentryzm wystę-
puje z własną, nowatorską epistemologią. W ujęciu 
analitycznym internetocentryzm przejawia podo-
bieństwa do antropocentryzmu, z tą różnicą, że czci 
inne bóstwo. Większość wyznawców internetocen-
tryzmu dotąd nie afiszowało się ze swoją quasi-reli-
gią. Jednak teraz wraz z publikacją „Future Perfect” 
Stevena Johnsona otrzymali nareszcie swój mani-
fest, który wydobywa wszystkie główne założenia 
ich światopoglądu, a także dodaje nieco własnych 
wskazań.

Podobnie jak Shirky i Benkler, również Johnson 
zmaga się z drażliwą kwestią tego, co Internet zna-
czy. Jego wnioski nie są niestety zbyt oryginalne: 
historia Internetu mówi nam, że decentralizacja jest 
bardziej pożądana od centralizacji. A także, cytując 
Steve’a Jobsa: To po prostu działa! Tak więc pierw-
sze protokoły internetowe były zbudowane na zasa-
dzie komutacji pakietów: zawartość mająca zostać 
przesłana była rozbijana na pakiety, które wysyłano 
niezależnie od siebie i po odebraniu składano w ca-
łość. Żadna centralna instancja nie była potrzebna: 

pakiety mogły wędrować rozmaitymi ścieżkami, 
niezależnie od siebie. Takie przedsięwzięcia jak Wi-
kipedia czy Google również bardzo skorzystały na 
decentralizacji. Google na przykład stosuje ranking 
stron pod kątem ich związku z  zapytaniem użyt-
kownika poprzez badanie, jak strony wzajemnie się 
linkują. Indeks ważności Google wyłania się zatem 
z pojedynczych decyzji milionów właścicieli stron – 
nie jest zaplanowany odgórnie.

Johnson twierdzi nawet, że powstanie arpanet-u – 
sponsorowanego przez Pentagon prekursora Interne-
tu – oraz tcp/ip, czyli najważniejszego internetowego 
protokołu komunikacyjnego, to kamienie milowe 
w historii filozofii politycznej. To dość skrajne twier-
dzenie Johnson uzasadnia, pisząc, że ARPANET był 
radykalnie zdecentralizowanym systemem, który w ja-
kiś sposób wyłonił się odgórnie. Ten system opierał się 
za to na płynnych, dynamicznych strukturach pozba-
wionych hierarchii i scentralizowanej kontroli. John-
son nazywa te płynne struktury „sieciami równych” 
[z ang. peer – równy sobie; z modelu komunikacji 
peer-to-peer – przyp. tłum.] – są one dla niego praw-
dziwą walutą Internetu oraz, jak się okazuje, wielu 
innowacyjnych projektów go poprzedzających. Tutaj, 
tak jak u Benklera, zaobserwować możemy logikę 
Internetu zastosowaną w praktyce w kontekstach 
poza-, a nawet przedinternetowych.

Podążając za Johnsonem, argumentującym, że 
decentralizacja napędzała nie tylko rozrost infra-
struktury internetowej, ale także doniosłe projekty 

b n d bealluc, flickr.com/photos/bealluc/158962685/
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w  rodzaju Wikipedii, powracamy do świata inter-
netocentryzmu i  koncepcji, zgodnie z  którą Inter-
net i jego rozmaite składniki – hardware, software, 
platformy, użytkownicy  – mają spójną logikę. Ta 
logika może nie rozwiązać wszystkich problemów 
świata, ale Johnson wierzy, że powinna ona być na-
szą domyślną odpowiedzią na aktualne wyzwania 
społeczne i polityczne: kiedy pojawia się w społeczeń-
stwie potrzeba i nie zostaje ona zaspokojona, naszym 
pierwszym impulsem powinno być zbudowanie sieci 
równych, aby rozwiązać ten problem.

Czy stać nas na niezmienianie świata wokół nas, 
gdy wiemy, że coś tak niezwykłego jak Wikipedia na-
prawdę działa? Wikipedia to tylko początek – zachęca 
Johnson. Z jej sukcesu możemy uczyć się, jak budo-
wać nowe systemy, które rozwiążą problemy w sferze 
edukacji, rządzenia, zdrowia, samorządności i wielu 
innych obszarach ludzkiego doświadczenia. Projekty 
takie jak Wikipedia to kolejny przykład, że logika In-
ternetu to właściwy sposób rządzenia światem – je-
żeli dopasujemy do niej nasze instytucje i działania, 
być może będziemy w stanie rozwiązać najtrudniej-
sze problemy.

Dla Johnsona Internet nie jest rozwiązaniem, lecz 
użytecznym sposobem myślenia o rozwiązaniu. In-
ternetu można używać bezpośrednio, aby poprawić 
jakość ludzkiego życia, ale można się również uczyć ze 
sposobu, w jaki Internet został zorganizowany, i sto-
sować te zasady w celu ulepszenia tego, jak działają 
samorządy miejskie lub jak nauczają szkoły – twierdzi. 
Jakiego rodzaju jest jednak to rozwiązanie? Czy John-
son to libertarianin w przebraniu? Wszak czy jego 
plan nie sprowadza się do zmniejszenia roli rządu, 
storpedowania kosztownych prób reform i zastąpie-
nia ich oddolnymi rozwiązaniami na wzór Wikipe-
dii? Johnson uprzedza taką krytykę, wprowadzając 
własną ideologię, „progresywizm równych”, wedle 
której powinniśmy zachować duży rząd i utrzymać 
ducha reform, ale jednocześnie naciskać na biuro-
kratów, aby myśleli w nowszy, bardziej przyjazny 
Internetowi sposób i uznali, że grupy i sieci mogą 
zachowywać się rozsądniej niż pojedyncze jednostki.

W  tym celu Johnson zestawia horyzontalne po-
dejście Kickstartera – platformy internetowej, dzięki 
której pracujący w  branży twórczej mogą zbierać 
datki od swoich fanów – z podejściem odgórnym rzą-
dowej agencji National Endowment for the Arts (nea). 
Zauważając, że w 2012 r. Kickstarter mógł zebrać wię-
cej pieniędzy, niż wynosi cały budżet nea, Johnson 
przekonuje, że zamiast całkowicie likwidować nea, 
powinniśmy zapytać, w jaki sposób bardziej upodob-
nić ją do Kickstartera. Możemy też zastosować te 
same lekcje gdzie indziej. Johnson nakłania rządzą-
cych, aby wyobrazili sobie, jak kluczowe zasady, które 
obowiązywały przy tworzeniu Sieci, mogłyby zostać 

zastosowane przy rozwiązywaniu innego rodzaju pro-
blemów, przed którymi stają osiedla, artyści, firmy 
farmaceutyczne, rodzice, szkoły.

Argumentacja Johnsona sprowadza się do tego: 
przed erą Internetu nasze instytucje nie mogły być 
tak sprzyjające partycypacji, tak zdecentralizowa-
ne i samorządne jak Wikipedia i Kickstarter. Teraz 
mogą i powinny takie być. Przed erą Sieci nie mieliśmy 
Kickstartera i Wikipedii, ponieważ koszty organizacji 
połączenia tych wszystkich ludzi ze sobą były zaporo-
we – pisze. Skoro teraz te koszty spadły, nie ma żad-
nych powodów, by hierarchie nadal istniały.

W całej tej dyskusji Johnson nie zadaje sobie wysił-
ku postawienia podstawowych pytań. A co, jeśli nie-
które z ograniczeń demokratycznego uczestnictwa 
w erze przed Wikipedią były nie tylko konsekwencją 
wysokich kosztów komunikacji, lecz wynikały z roz-
myślnych starań w celu wyrugowania populizmu, 
zapobieżenia kooptacji oraz ochrony eksperckiego 
wymiaru podejmowanych decyzji? Innymi słowy: 
jeżeli niektóre z instytucji publicznych wystrzegają 
się szerszej partycypacji z powodów niemających nic 
wspólnego z tym, jak łatwo można połączyć poszcze-
gólnych ludzi, to czy Internet nie jest rozwiązaniem 
nieistniejącego problemu?

Aby zrozumieć, dlaczego Johnson nigdy nie zasta-
nawia się nad tym oczywistym problemem, pomoc-
ne może okazać się prześledzenie, gdzie (na jakim 
poziomie) lokuje on swoje polityczne bitwy. Najbliżej 
mu w jego analizach do skali miasta; niewiele mówi 
o państwie narodowym lub systemie międzynaro-
dowym. Jego ulubione przykłady „progresywizmu 
równych” to gorąca linia 311 w Nowym Jorku, gdzie 
każdy poszukujący informacji na temat miejskich 
spraw witany jest przez „żywego” konsultanta 
i przekierowywany do właściwych zasobów, a także 
inicjatywa SeeClickFix, która umożliwia każdemu 
zgłaszanie za pomocą Internetu wszelkich proble-
mów osiedlowych, niewymagających natychmiasto-
wej interwencji – wszystkie one obracają się wokół 
użytkowania lub naprawiania rozpadającej się infra-
struktury miejskiej.

Lepsze sposoby kumulowania lub dystrybucji wie-
dzy mogą być z pewnością pomocne przy rozwiązy-
waniu wielu problemów, ale są to problemy bardzo 
specyficzne. Czy niechęć Waszyngtonu wobec in-
terwencji w Syrii – jeśli użyć przykładu skrajnego – 
można zrzucić na karb deficytu wiedzy? Czy może 
wynika ona raczej z braku woli lub zasad? Czy rozsze-
rzenie logiki partycypacji Kickstartera na pracę Na-
tional Endowment of Democracy lub Departamentu 
Stanu ds. Planowania Polityki doprowadzi do lepszej 
polityki na rzecz wspierania demokracji? A może do-
prowadzi do nasilenia się populistycznych głosów 
wzywających do poszukiwań Josepha Kony’ego. 
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Czy obniżenie barier dla uczestnictwa nie doprowa-
dzi do paraliżu systemu, co, jak niektórzy twierdzą, 
ma już miejsce w przypadku wniosków o inicjatywę 
ustawodawczą w Kalifornii?

Wiele z naszych instytucji politycznych dość re-
gularnie mierzy się z problemami, które nie wyni-
kają z niedoborów wiedzy. Fiksacja Johnsona na 
punkcie miasta prowadzi go do błędnego wniosku, 
zgodnie z  którym większość problemów wynika 
z niedostatków wiedzy, które można łatwo, szybko 
i tanio uzupełnić lepszymi danymi. Nie wspomina, 
że niektóre problemy (również na poziomie miasta) 
mogą być tylko załagodzone – lecz nigdy nierozwią-
zane – drogą targu, ponieważ te problemy wynikają 
z rozbieżnych interesów, a nie z niedostatków wie-
dzy. Świat Johnsona jest postideologiczny: historia 
się skończyła, a polityka została zredukowana do 
łatania dziur w drogach i opiniowania wniosków 
patentowych. W tym świecie jedynym złem, z jakim 
musimy się zmagać, są leniwi biurokraci, którym 
nie chce się publikować danych w dostępnych for-
matach plików.

Takie projekty jak wspomniane już 311 i See Click-
Fix nie spotykają się z  żadną krytyką. Dlaczego 
ktoś miałby sprzeciwiać się szybszemu i bardziej 
efektywnemu sposobowi powiadamiania o dziurze 
w drodze? Budżet partycypacyjny – inny podawany 
przez Johnsona ulubiony przykład „progresywizmu 
równych” – jest już jednak czymś innym. Budżet 

partycypacyjny to próba reformy zapoczątkowana 
w brazylijskim Porto Alegre, a teraz pojawiająca się 
w  innych częściach globu. Jego główną przesłan-
ką jest to, by lokalne społeczności miały więcej do 
powiedzenia w kwestii wydatkowania środków pu-
blicznych. Budżet partycypacyjny wywołuje znacz-
nie więcej kontrowersji, ponieważ próbuje przekazać 
część władzy jednej grupy  – wybranych lub nie-
wybranych urzędników miejskich, jak również 
planistów miejskich, a nawet deweloperów nieru-
chomości, kultywujących związki i korumpujących 
się wzajemnie – innej, wcześniej marginalizowanej 
grupie: obywatelom.

W świecie Johnsona ten transfer odbywa się gład-
ko. Nietrudno domyślić się, dlaczego: jego interneto-
centryczna teoria polityki jest płytka. Wikipedia, jak 
pamiętamy, to serwis, który może edytować każdy! 
Johnson nie bierze pod uwagę wewnętrznych uwa-
runkowań i nierówności w strukturze środowiska, 
w które wprowadza swoje światłe idee. Po uwzględ-
nieniu tych kontekstów staje się mniej oczywiste, że 
zwiększona decentralizacja i uczestnictwo są zawsze 
pożądane. Nawet przykład Wikipedii dowodzi tego, 
że kwestia upodmiotowienia jest bardziej skompli-
kowana: owszem, każdy może ją edytować, ale nie 
każdy może zachować swoje edycje dla potomności 
i później oglądać je w artykule. To zależy w dużym 
stopniu od polityki i  walki o  władzę „wewnątrz” 
Wikipedii.
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Naiwne podejście Johnsona do władzy zamienia 
jego argumentację w bajkę. Weźmy za przykład wspo-
mniany budżet partycypacyjny. Naukowcy wyróżnili 
trzy wyzwania, przed jakimi stają takie reformy – są 
to problemy wdrożenia, nierówności i kooptacji. Ten 
pierwszy pojawia się całkiem naturalnie, jako że gra-
cze rządowi i pozarządowi jednakowo niechętnie 
zrzekają się władzy nad budżetami na rzecz obywa-
teli. Drugi uświadomić sobie można równie łatwo: 
najsłabsi członkowie społeczeństwa niechętnie biorą 
udział w takich nowych projektach, z racji tego, że 
nie mają czasu na uczestnictwo w spotkaniach i bra-
kuje im pewności siebie, by wyrażać swoje opinie. 
Budżet partycypacyjny jest też używany do obła-
skawiania – i kooptacji – buntowniczych grup spo-
łecznych. Poprzez udostępnienie im niewielkiego 
budżetu i zintegrowanie ich tym samym z istniejący-
mi strukturami społecznymi rząd może zneutrali-
zować co potężniejszych graczy pozarządowych.

Wszystkie te trzy problemy są do pokonania, ponie-
waż słabsze grupy mogą się nauczyć, jak się organi-
zować, tworzyć sojusze oraz wyrywać się z żelaznego 
uscisku ramion państwa. W  Porto Alegre, skąd te 
praktyki się wywodzą, wszystkie te trzy problemy zo-
stały rzeczywiście przezwyciężone. Johnson jednak 
nigdy nie mówi, w jaki sposób zostało to osiągnięte: 
budżet partycypacyjny był programem flagowym 
Partii Pracy, która rządziła w Porto Alegre w latach 
1989–2004. Idea szerszej partycypacji społeczności 
nie była tylko odbiciem lewicowości partii, był to 
również sposób na ukrócenie lokalnego klienteli-
zmu, który przez dziesięciolecia hamował reformę 
polityczną w Brazylii.

Eksperyment w Porto Alegre powiódł się dzięki 
scentralizowanemu wysiłkowi. Centralizacja była 
środkiem, dzięki któremu osiągnięto cel decentrali-
zacji. Bez dobrze zorganizowanych, scentralizowa-
nych i hierarchicznych struktur, które przeciwstawiły 
się głęboko okopanym grupom interesu, próby po-
szerzenia obszaru politycznej partycypacji mogły 
ugrzęznąć, jeszcze dotkliwiej pozbawiając słabych 
ich podmiotowości, a członków opozycji dokoopto-
wując do zblatowanej sceny politycznej. Tak bywało 
przed erą Internetu i nic nie wskazuje, żeby taki sce-
nariusz nie miał już nigdy być odegrany.

Niestety Johnson jest kompletnie ślepy na zalety 
centralizacji. Gdy omawia 311, wychwala fakt, że 
dzwoniący na gorącą linię pomagają stworzyć lepszy 
obraz problemów miasta na poziomie makro. Jest to 
jednak dość trywialne spostrzeżenie, jeżeli zdamy 
sobie sprawę, jaki jest główny powód działania 311: 
burmistrz Bloomberg podjął decyzję, by scentrali-
zować – a nie zdecentralizować – poprzednie syste-
my powiadamiania. Oto jak Accenture, firma, która 
pomagała miastu Nowy Jork w przejściu na system 

311, opisuje początki tego projektu: [Przed 311] klien-
ci poszukujący kontaktu z władzami w konkretnych 
sprawach musieli przebrnąć przez 4000 pozycji na 14 
stronach książki telefonicznej Nowego Jorku i potrzeba 
było ponad 40 centrów informacji telefonicznej, wy-
magających dużych nakładów, do przekierowywania 
zapytań do stosownych urzędów. Wizja burmistrza 
przewidywała wysokowydajną, wszechstronną, scen-
tralizowaną usługę telefoniczną, dostępną pod łatwym 
do zapamiętania numerem 311.

Internetocentryczny światopogląd Johnsona jest 
tak stronniczy wobec wszystkiego, co zdecentrali-
zowane, horyzontalne i emancypujące, że komplet-
nie umyka mu wysoce scentralizowana natura 311. 
To samo odnosi się do jego podejścia do Internetu. 
Gdyby Johnson zechciał przyjrzeć się bliżej pro-
jektom, które wychwala, dostrzegłby w nich wiele 
działań centralizacyjnych. Na przykład Google, który 
w kwestii danych użytkowników jest dziś znacznie 
bardziej scentralizowany niż pięć lat temu. W 2008 
r. moje zapytania w Google nie były w żaden sposób 
łączone z moimi ulubionymi filmami na YouTube czy 
wydarzeniami z kalendarza Google. Wskutek nowej 
polityki prywatności Google dzisiaj są one wszyst-
kie połączone, a Google poprzez scentralizowanie 
wcześniej odrębnych zasobów danych pokazuje mi 
reklamy bardziej dostosowane do moich postaw. Nie 
liczmy jednak, że internetocentryści uwzględnią ten 
trend w swej mistycznej kategorii „logiki Internetu”.

Nie mówi nam również Johnson, czy są jakieś gra-
nice decentralizacji ani jak możemy rozpoznać, co 
powinno pozostać scentralizowane, nawet jeśli tylko 
tymczasowo. Zamiast tego woli rozpoznawać ducha 
Internetu w mechanizmach współczesnej polityki. 
I tak, pisząc o ruchu Occupy Wall Street, zauważa, 
że wraz z rozrostem Internetu do roli głównego środka 
komunikacji naszych czasów ruchy społeczne zaczną 
coraz bardziej upodabniać się do Internetu, nawet 
w sposobie wykrzykiwania haseł w środku parku. To 
zdaniem Johnsona jest dobre: im bardziej ruch spo-
łeczny jest zdecentralizowany i horyzontalny, tym 
większe ma szanse powodzenia. Jeżeli nawet zgodzić 
się z Johnsonem co do tego, że idea Internetu przeni-
ka do sposobu kształtowania się i działania ruchów 
społecznych, nie od razu staje się oczywiste, dlacze-
go jest to model warty naśladowania. Ostatecznie 
nie wszyscy zgadzają się co do tego, że Occupy Wall 
Street było oszałamiającym sukcesem.

Poza tym jak miałby taki model wyglądać w prak-
tyce? Dla Johnsona oznacza to przejście od hierar-
chii do sieci, od centralizacji do decentralizacji, od 
liderów do horyzontalnych zbiorowisk. Tego typu 
twierdzenia ujawniają dwojaką słabość. Z jednej stro-
ny taka zmiana opiera się na teoretycznej fantazji na 
temat tego, jak ruchy społeczne działają w praktyce. 
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Z  drugiej choć należy przyznać, że część z  postu-
lowanej decentralizacji może być wykonalna, to 
absolutnie nic nie gwarantuje, że pod względem sku-
teczności decentralizacja przewyższa centralizację.

Pierwszy pogląd, zgodnie z  którym ruchy spo-
łeczne nie będą nigdy w stanie wyzbyć się hierar-
chiczności i zastąpić jej horyzontalnymi sieciami, 
był przekonująco wyrażony przez Jo Freeman w jej 
przełomowej pracy „Tyrania braku struktur”. Fre-
eman przekonywała, że hierarchie wyłaniają się 
samorzutnie i udawanie, że nie istnieją, umożliwia 
quasi-liderom uchylanie się od odpowiedzialności. 
Internet nie zmienił tej dynamiki w sposób funda-
mentalny. Jedynie skomplikował ją jeszcze bardziej, 
ponieważ liczba kanałów komunikacyjnych do dys-
pozycji elit uległa zwielokrotnieniu. Spójrzmy tylko, 
jak jeden z uczestników protestów Occupy ujmuje to 
w swym prowokacyjnym tekście dla „The Daily Kos”: 
Jedną z konsekwencji tego, że uczestnictwo w ruchu jest 
tak trudne i czasochłonne, jest fakt, że jego kluczowi 
rozgrywający przestali się pojawiać. No może nie do 
końca; nadal się pojawiają, ale głównie by podysku-
tować na uboczu, w nieformalnych grupach, na temat 
tego, co będzie działo się na spotkaniach publicznych. 
Przy pomocy mediów społecznościowych stworzyli nie-
widzialną rękę przewodnią, która jednocześnie odwala 
robotę, unika odpowiedzialności i angażuje się w wojny 
różnych frakcji... Wiecie, co jest gorsze od zwyczajnych 
starych dobrych elit? Ledwo widzialna elita, która uda-
je, że nią nie jest i tym samym unika jakiejkolwiek od-
powiedzialności.

Te elity nigdy nie wytworzyły jednak wydajne-
go mechanizmu centralizacji, którego potrzebował 
Occupy Wall Street, by przemienić miliony ludzi 
ciekawych jego postulatów w aktywnych członków 
ruchu. Tę porażkę można częściowo przypisać bra-
kowi spójnych żądań, ale winić tu również powinno 
się dumną odmowę zorganizowania tego ruchu, do 
czego często prowadzi ideologia decentralizacji. Za-
tem chociaż Occupy Wall Street może mieć wielu 
quasi-przywódców, brakuje mu struktur pośrednich, 
które pozwoliłby rozrosnąć się zgodnie z jego poten-
cjałem. Te struktury – w odróżnieniu od pozosta-
jących w cieniu elit – nie pojawią się same z siebie. 
Inny uczestnik protestów pisze: Wyłoniły się systemy, 
aby przyciągnąć nowych członków. Niestety te sys-
temy […] nie były w żadnym stopniu wystarczająco 
efektywne, by sprostać wymogom chwili […] niektóre 
z adresów mailowych, które krążyły jako punkt pierw-
szego kontaktu, nie były w ogóle sprawdzane, przez co 
ponad 11 000 e-maili pozostało bez odpowiedzi... Ze-
brania były ogłaszane w jakimś miejscu, by odbyć się 
zupełnie gdzie indziej. Nowi członkowie pojawiali się 
na roboczych spotkaniach grupowych, dodawali swoje 
nazwisko do listy osób, z którymi miano się później 

skontaktować, i na tym kontakt z nimi się kończył. To 
prawie cztery miesiące, od kiedy okupacja się rozpo-
częła, a nadal nie ma jasno oznaczonej strony, gdzie 
można by się zapisać. Do cholery, nie ma nawet skie-
rowanej do szerokiej publiki strony internetowej, która 
reprezentowałaby OWS.

Jeżeli ktoś zakłada, że reformy polityczne są długie, 
powolne i bolesne, strategie centralizacyjne mogą 
okazać się produktywne. To one pozwalają utrzymać 
kierunek rozwoju ruchu i nadać mu sensowny kształt. 
Idee same w sobie nie zmieniają świata – mogą to 
jednak uczynić idee w połączeniu ze sprawnie dzia-
łającymi instytucjami. „Nie tylko memy” – powinien 
brzmieć trafny slogan współczesnego ruchu społecz-
nego. Niestety, to podstawowe spostrzeżenie – po-
lityczna reforma nie może ograniczać się tylko do 
wojny na memy i  estetykę, nawet jeżeli Internet 
stanowi skuteczną platformę jej prowadzenia – cał-
kowicie zagubiło się w tłumie Occupy Wall Street. 
Stawianie wyzwań władzy wymaga strategii, która 
w wielu wypadkach może skłaniać ku centralizacji. 
Odrzucenie jej z przyczyn raczej filozoficznych niż 
strategicznych – ponieważ jest niezgodna z duchem 
Internetu i Wikipedii – graniczy z samobójstwem.

Ta niechęć wobec hierarchii i liderów jest częścią 
szerszego internetocentrycznego ruchu oporu wobec 
instytucji. Twierdzi się, że są one niezgodne z logiką 
Internetu. To antyinstytucjonalne uprzedzenie naj-
lepiej widać w rozważaniach Johnsona na temat ame-
rykańskiej polityki. On szczerze wierzy, że jednym ze 
sposobów poprawy jest pozbycie się całego tego za-
wracania głowy związanego z partiami politycznymi, 
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liderami i  innymi pośredniczącymi instytucjami 
oraz umożliwienie obywatelom bezpośredniego gło-
sowania w sprawie tych kwestii, na których im zale-
ży, lub odstępowania swoich głosów lepiej znającym 
się na rzeczy w ramach mechanizmu, który nazywa 

„płynną demokracją”. W artykule z 2005 r. Johnson 
zwrócił się ku jednej ze swych ulubionych dziedzin – 
socjobiologii – aby wykazać, że gdybyśmy tylko mieli 
właściwe narzędzia, liderzy nie byliby wcale potrzeb-
ni: Jak mrówki znajdują swoją drogę do nowych źródeł 
pożywienia i przerzucają się na coraz to nowe zajęcia 
z godną podziwu elastycznością, tak narzędzia uży-
wane przez naszą społeczność powinny pomóc nam 
zidentyfikować i ulepszyć szkoły przeżywające trudno-
ści, dobrze zapowiadający się plac zabaw, obszary, na 
których brakuje podstawowych usług, obszary, gdzie 
usług jest pod dostatkiem, bloki, w których nocą jest 
bezpiecznie, i takie, w których nie – wszystkie te sub-
telne wzorce życia społeczności są teraz upublicznione 
w nowej formie. Ten rodzaj polityki – zbudowany od 
samych fundamentów do samej góry bez liderów – jest 
w naszym zasięgu już teraz, jeżeli tylko będziemy po-
trafili zbudować właściwe narzędzia.

W „Future Perfect” Johnson idzie ze swoją retory-
ką jeszcze dalej, pisząc, że partie to instytucje, które 
utknęły w starych sposobach organizacji świata; zmu-
szają swoje elektoraty do odkształcania kwadratowe-
go klocka swych prawdziwych poglądów politycznych, 
aby zmieścił się w okrągłe otwory dwóch partii. Jest to 
dość dziwne wytłumaczenie długowieczności sys-
temu partyjnego. Wiele demokracji spoza Stanów 
Zjednoczonych ma więcej niż dwie partie główne-
go nurtu, a dualizm „okrągłych otworów”, na który 
narzeka Johnson, nie przebiega wedle podziału na 
nowe i stare formy organizacji, a tym bardziej nie 
jest konsekwencją nieodpowiedniej infrastruktury 
komunikacyjnej.

Johnson uznaje, że stary system partyjny jest zły 
tylko dlatego, że nie jest kompatybilny z Internetem. 
Nie zaprząta sobie głowy myślą, że partie – czy, pa-
trząc szerzej, upartyjnienie – odegrały pozytywną 
rolę w polityce amerykańskiej. 

Gdzie dokładnie zawiodłaby nas „płynna demo-
kracja” Johnsona? W jednym z przypisów zauważa, 
że ostatnimi laty niemiecka Partia Piratów z powodze-
niem zastosowała metody płynnej demokracji. Owo 
powodzenie jest dużą przesadą, jako że ich niezwykły 
sukces w Niemczech wydaje się raczej krótkotrwały. 
W każdym razie Piraci z pełną świadomością przy-
sposobili sobie całą symbolikę i retorykę Internetu; 
są żyjącym wcieleniem internetocentryzmu. Zachły-
śnięci procesem – oczywiście zdecentralizowanym 
i horyzontalnym – niewiele mają do zaoferowania 
w kwestii celów i stanowisk na temat konkretnych 
polityk. Gorzej – uważają, że taka pustka jest zaletą, 

wszak rzecznik partii deklarował w 2011 r.: nie oferu-
jemy programu, a system operacyjny.

Piraci są partią bez wyraźnego stanowiska na te-
maty inne niż prawo autorskie, cenzura i polityka 
prywatności. W oczach nowoczesnej młodzieży par-
tia ta straciła już na atrakcyjności, a dla większości 
niemieckich wyborców nadal pozostaje tajemnicą. 
Kiedyś mogli pochwalić się dwucyfrowym elekto-
ratem, a obecnie martwią się, czy uda im się prze-
kroczyć pięcioprocentowy próg, by dostać się do 
Bundestagu w nadchodzących wyborach. 

Przyjęta przez Piratów retoryka „płynnej demo-
kracji”, w której każdy może uczestniczyć lub oddać 
swój głos komuś innemu, nie zadziałała w praktyce; 
nawet idealne oprogramowanie nie jest w stanie roz-
emocjonować zwykłych obywateli w kwestii nużą-
cych i pogmatwanych spraw, z których utkana jest 
polityka. Do października 2012 r. w 18-milionowym 
regionie Nadrenii Północnej-Westfalii Piraci wyko-
rzystali Liquid Feedback, oprogramowanie, z które-
go zasłynęli, w zaledwie dwóch sprawach. Badanie 
w jednej z tych spraw dotyczyło kontrowersyjnego 
zakazu obrzezania i zebrało zaledwie dwadzieścia 
głosów. Jak podsumował to sucho „Der Spiegel”: 
to oddolna demokracja, w której nikomu nie chce się 
uczestniczyć.

Każdy, kto jest zaznajomiony z krytyką demokra-
cji bezpośredniej, nie będzie tym zaskoczony. Próba 
reformy polityki musi zaczynać się od uświadomie-
nia sobie ograniczeń samej polityki, a  nie od roz-
pływania się nad nieskończonymi możliwościami, 
jakie daje technologia cyfrowa. Piraci wzięli sobie 
do serca ideę Internetu, aby odkryć, że dynamika 
i rytuał tradycyjnie pojmowanej polityki nie wyni-
kają wyłącznie z prymitywniejszej technologii, a są 
raczej odbiciem podstawowych założeń dotyczących 
ludzkiej natury, władzy i sprawiedliwości. Związki 
międzyludzkie są bardziej skomplikowane aniżeli 
te między mrówkami; na wszystkich poziomach 
występują nierówności, asymetrie i  żale, a  to, co 
wygląda na niewydolność czy lukę w partycypacji 
lub transparentności, może przy bliższym poznaniu 
okazać się tkanką ochronną mechanizmów demo-
kracji, która umożliwia liberalnym społeczeństwom 
funkcjonowanie.

Niezainteresowanie tym, jak działa świat, jest 
najbardziej szkodliwą cechą internetocentryzmu. 
Uzbrojeni w Internet wyznawcy tej idei nie martwią 
się zbytnio szerszym celem swej reformy. Wolą za-
uważać tylko te elementy, które podlegają interwen-
cji za pomocą Internetu, a wszystkie inne odrzucać. 
Johnson nigdy nie określa, co konkretnie nie podoba 
mu się w nea i dlaczego powinna się ona upodobnić 
do Kickstartera; dla niego sprawienie, aby była kom-
patybilna z Internetem, jest zawsze właściwe. Nigdy 
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nie zadaje pytania, czym tak naprawdę zajmuje się 
nea, jakie stawia sobie cele i co ma nadzieję osiągnąć.

Czy ten rodzaj wiedzy eksperckiej, na którym opie-
ra się nea, jest tylko dodatkiem? Czy kumulatywna 
wiedza przeciętnych amatorskich krytyków sztuki 
z Kickstartera jest równa wiedzy jednego prymusa tej 
dziedziny pracującego w nea? Czy zwiększenie par-
tycypacji w finansowaniu nea otworzy je na manipu-
lację aktywistów Tea Party, przekierowując strumień 
funduszy na projekty społecznie konserwatywne? 
Czy filmowcy z  największą liczbą polubień na Fa-
cebooku robią najbardziej prowokacyjne filmy? Czy 
prowokacja jest czymś, co nasza polityka względem 
sztuki powinna wspierać? To pytania, które musi so-
bie zadać każdy, kogo interesuje lub dotyczy reforma 
nea. Johnson nie jest jednak zainteresowany refor-
mowaniem nea – jego interesuje jedynie narzucenie 
internetocentrycznych rozwiązań na wszystko.

Książka Johnsona nie byłaby tak niezwykła, gdyby 
wyartykułowany w niej internetocentryzm – wraz 
z poważnymi intelektualnymi ograniczeniami, ja-
kie narzuca on narracji autora – nie był tak jaskrawy. 

„Future Perfect” postuluje, że osiągnęliśmy punkt, 
w którym uczeni i intelektualiści zajmujący się Inter-
netem stają przed wyborem pomiędzy dwiema wza-
jemnie wykluczającymi się metodami badawczymi.

Jedna, wyrosła z internetocentryzmu, ma tenden-
cje do generalizacji; druga – do rozbijania na czyn-
niki pierwsze. Jedna zajmuje się Internetem i niczym 
więcej; druga wystrzega się mówienia o „Internecie” 
(rozmyślnie umieszczając go w cudzysłowie), zajmu-
jąc się tym, co charakterystyczne dla danej platformy 
i technologii, jakby nie dzieliły one ze sobą żadnej 
wspólnej logiki. Zamiast zakładać, że dane techno-
logie wyłaniają się z „Internetu”, to drugie podejście 
mówi, że jest odwrotnie, i  to „Internet”, bardziej 
nawet jako idea, a nie techniczna sieć, wyłania się 
z tych technologii.

Podejście generalizujące stara się zebrać różne, 
często niewspółmierne spostrzeżenia, by umieścić je 
w ramach jakiejś wielkiej narracji na temat objawie-
nia się ducha Internetu. Podejście uszczegóławiające 
odmawia uczestnictwa w jakichkolwiek dyskusjach 
na temat ducha, a zamiast tego próbuje udokumento-
wać wielorakość logik i paradoksów, z jakich Internet 
się składa. To podejście zakłada, że sieci nie są same 
w sobie wyzwalające i tylko od tego, w jaki sposób 
użytkownicy są ze sobą połączeni, zależy, czy stają 
się one mniej czy bardziej tyranizujące, nieprzejrzy-
ste i antydemokratyczne niż hierarchie.

Z kolei w ujęciu generalizującym uważa się, że stro-
na taka jak Kickstarter jest prostym pośrednikiem, 
za pomocą którego ludzie mogą wyrazić swój głos; 
uszczegóławiające stara się wejrzeć do algorytmów 
Kickstartera, aby zrozumieć, jak one działają. To 

pierwsze zakłada, że w Internecie „coś ma potencjał 
wiralny”, to drugie bada, jak ta „wiralność” powstaje, 
jak popularność jest kreowana na każdej z badanych 
platform oraz czyim interesom – reklamodawców, 
właścicieli platformy czy użytkowników – to służy.

W dobrym opisie Internetu słowo „Internet” nie 
musi nawet padać. Taki surowy wymóg mógłby wy-
trącić większość badaczy Internetu z ich małej stabi-
lizacji banału i błędnych uogólnień, w której spędzili 
ostatnie dwie dekady. Teraz, gdy internetocentryzm 
nie jest już tylko stylem myślenia, ale również wy-
mówką dla naiwnej i szkodliwej ideologii politycz-
nej, koszty niezauważania destrukcyjnego wpływu 
takiego podejścia stały się zbyt wysokie. 

Tłum. Piotr Andrzejewski

Powyższy tekst jest komentarzem-recenzją książki Stevena 
Johnsona pt. „Future Perfect: The Case for Progress in a Ne-
tworked Age”, Riverhead. W niniejszym przedruku pominięto 
przypisy i poczyniono niewielkie skróty. Tekst pierwotnie 
ukazał się w lutym 2013 r. na stronie internetowej lewicowego 
magazynu „The New Republic”, wydawanego od roku 1914.
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Komunistyczna Partia Polski przedstawiana jest 
dziś z reguły jako agentura obcego mocarstwa, 

wyzuta z wszelkiego patriotyzmu, wprost ziejąca 
nienawiścią do Polski i polskości. Nie przecząc, 
że takie tendencje występowały w ruchu komu-
nistycznym, zwrócić trzeba uwagę, że to obraz 
nazbyt uproszczony. I tu występowały jaśniejsze 
półcienie, bez znajomości których nie zrozumiemy, 
dlaczego na orbicie kompartii znalazł się niejeden 
żołnierz Legionów (by przywołać choćby postać 
Władysława Broniewskiego). Nawet antykomuni-
styczny publicysta, agent sanacyjnej „defensywy” 
Józef Mitzenmacher (Jan Alfred Reguła) w swej 
„Historii KPP” zwracał uwagę, że wielki procent 
jego [polskiego komunizmu – J.T.] wyznawców nie 
zatracało poczucia polskiej państwowości i że 
istniała możliwość spolszczenia partii komuni-
stycznej. Najdalej w tym kierunku miał iść Julian 
Brun, znany też pod swym partyjnym pseudoni-
mem Bronowicz. 

***

Życiorys Bruna to klasyczna biografia „za-
wodowego rewolucjonisty”, karnego żołnie-
rza międzynarodowej Rewolucji. Urodził się 21 
kwietnia 1886 roku w Warszawie. Jak wielu ko-
munistów miał burżuazyjne pochodzenie – jego 

ojciec Teodor był właścicielem fabryki tytonio-
wej, choć od 1905 r. pracował w tej fabryce jako 
majster. W rodzinie żywe były też sentymenty 
patriotyczne, gdyż dziadek Bruna, Julian Kauf-
man, należał do organizatorów powstania stycz-
niowego w Krośniewicach, a po jego upadku był 
wraz z żoną więziony przez Rosjan. Być może ta 
właśnie buntownicza tradycja skłaniała Juliana 
ku antycarskiej opozycji – już jako szesnastolatek 
wziął udział w demonstracji pierwszomajowej, za 
co został w 1902 roku usunięty z progimnazjum. 
Potem uczył się w szkole handlowej w Zgierzu, 
ale również jej nie skończył. 

W 1903 roku wstąpił do Związku Młodzieży 
Socjalistycznej, łączącego młodych sympatyków 
zarówno PPS, jak i SDKPiL, i współpracował przy 
redagowaniu pisma ZMS „Ruch”. Z powodu tej 
działalności został w lutym 1904 r. aresztowany, 
jednak już w maju zwolniono go z uwagi na brak 
dowodów. Kolejne aresztowanie nastąpiło podczas 
zbrojnej demonstracji socjalistów na Placu Grzy-
bowskim w Warszawie 13 listopada 1904 r. Bruna 
więziono wtedy na Pawiaku i w warszawskiej Cy-
tadeli, zanim został zwolniony za kaucją. 

Rewolucja 1905 roku przyśpieszyła krystalizo-
wanie się postaw politycznych. Brun spośród róż-
nych partii socjalistycznych – PPS, III Proletariatu, 

Z POLSKI RODEM

Prorok narodowej 
rewolucji

dr Jarosław Tomasiewicz

130

NOWY BYWATEL · NR 9 (60) · LATO 2013



SDKPiL – wybrał tę ostatnią, kierowaną przez Różę 
Luksemburg. Działał jako esdecki agitator na tere-
nie Warszawy, Lublina i Zagłębia Dąbrowskiego. 
Latem 1905 r. wraz ze Stanisławem Bobińskim udał 
się do Austro-Węgier. W czasie powrotu w paź-
dzierniku został zatrzymany za nielegalne przekro-
czenie granicy i osadzony w więzieniu w Będzinie, 
potem przewieziono go do stolicy, jednak po mie-
siącu uwolniono. W listopadzie 1905 r. opublikował 
w „Przeglądzie Społecznym” swój pierwszy pu-
blicystyczny artykuł „O platformie pojednawczej”. 
Tekst dotyczył rozłamu w PPS i propagował zbli-
żenie z lewicowymi socjalistami, co w sekciarskiej 
SDKPiL stanowiło rzadką postawę. W tym czasie 
Brun wszedł w skład praskiego Zarządu Dzielni-
cowego SDKPiL, jednak już niebawem – w czasie 
demonstracji w Alejach Ujazdowskich – znów zo-
stał aresztowany. 

Zwolniono go po dwóch miesiącach za kaucją, 
pozbawiony jednak możliwości kontynuowania 
nauki w kraju wyjechał do Paryża. Studiował 
tam socjologię na Sorbonie, zdał też egzamin 
wstępny do Instytutu Języków Obcych. Jesienią 
1907 r. przyjechał do Warszawy na swoją rozpra-
wę sądową – został wówczas skazany na sześć 
miesięcy więzienia z zaliczeniem na jego poczet 
wcześniejszego aresztu; po odbyciu kary wrócił 
w marcu 1908 roku do Paryża. Ożenił się wtedy 
z angielską malarką May Houghton i w 1909 r. b
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wyjechał do Londynu, by uczyć się tam fotogra-
werstwa. Po powrocie do Francji pracował jako 
grawer. W czasie pobytu w Paryżu nie zaniedby-
wał działalności politycznej w szeregach tamtej-
szej sekcji SDKPiL. Jesienią 1912 r. przyjechał do 
Krakowa, gdzie ożenił się ponownie, tym razem 
ze Stefanią Unszlicht. Już jednak wiosną następ-
nego roku choroba żony zmusiła go do wyjazdu 
do Bułgarii. Pracował tu jako korespondent han-
dlowy (w Ruszczuku) i urzędnik bankowy (w Sli-
ven), utrzymując zarazem polityczne kontakty 
z tzw. tesniakami – radykalną frakcją „ścisłych 
socjalistów” w Bułgarskiej Socjaldemokratycznej 
Partii Robotniczej. W czasie I wojny światowej 
został internowany przez władze jako obywatel 
rosyjski. 

W 1919 roku wrócił do kraju, wstępując z miej-
sca do Komunistycznej Partii Robotniczej Polski. 
Jako komunista, został latem 1920 r., w czasie 
ofensywy bolszewickiej, aresztowany przez wła-
dze wojskowe na letnisku pod Warszawą i posta-
wiony przed sądem doraźnym. Przetrzymywano 
go w Mińsku Mazowieckim, potem na Pawiaku, 
jednak po przekazaniu sprawy sądowi zwykłemu 
został w 1921 r. zwolniony. Po uwolnieniu wró-
cił do pracy partyjnej. Był członkiem Centralne-
go Wydziału Rolnego i Centralnej Redakcji KPRP, 
współredagował organy partii „Czerwony Sztan-
dar” i przeznaczoną dla wsi „Gromadę”, współpra-
cował też z legalnymi pismami komunistycznymi, 
takimi jak „Walka Robotnicza”, „Nowa Kultura” 
czy „Trybuna Robotnicza”. W lutym 1922 r. Komi-
tet Centralny KPRP delegował go do Moskwy na 
posiedzenie I Rozszerzonej Egzekutywy Między-
narodówki Komunistycznej, gdzie został powoła-
ny w skład Komisji Związkowej MK. U schyłku 
tego roku uczestniczył w IV kongresie Kominternu 
w Piotrogrodzie i Moskwie.

Poglądy Bruna w tym okresie wciąż bliskie 
były luksemburgizmowi, cechowało je charak-
terystyczne dla dawnych esdeków sekciarstwo. 
Kontestując możliwość i celowość porozumienia 
z PPS, faktycznie negował taktykę jednolitego 
frontu robotniczego w Polsce. Na III konferencji 
KC KPRP (w Gdańsku w kwietniu 1922 r.) skry-
tykował też zapożyczone od bolszewików hasło 
„ziemia dla chłopów bez wykupu”. Luksemburgi-
stowska ultralewica w polskiej kompartii uważa-
ła, że lepiej rozwinięta gospodarczo Polska nie 
musi przejmować rozwiązań z zacofanej rolniczej 
Rosji i może przejść wprost do socjalizacji ziemi 
(swą wyższość podkreślano nawet akcentowa-
niem „robotniczego” charakteru w nazwie partii). 
Na II zjeździe KPRP (wrzesień-październik 1923 
w Bołszewie) Brun jako członek podkomisji rolnej 

i narodowościowej podtrzymywał to stanowisko – 
w sprawie rolnej proponował hasło „ziemia dla 
bezrolnych i małorolnych” zamiast „ziemia dla 
chłopów”. 

Na tymże zjeździe Brun wybrany został do Ko-
mitetu Centralnego partii. W lipcu 1924 r. I kon-
ferencja Międzynarodowej Organizacji Pomocy 
Rewolucjonistom (zajmującej się wsparciem dla 
więzionych komunistów) wybrała go do Komite-
tu Wykonawczego MOPR. W tym samym czasie 
osiągnął szczyt partyjnej kariery: na V kongresie 
Kominternu został wybrany przez Komisję Pol-
ską MK na członka tzw. Piątki – prowizorycznego 
kierownictwa KPRP. Awans ten był owocem walk 
frakcyjnych. Dominująca dotąd tzw. większość 
(Maria Koszutska-Kostrzewa, Adolf Warski-War-
szawski, Henryk Horwitz-Walewski) opowiadała 
się za jednolitym frontem w formie rządu robot-
niczo-chłopskiego, co oznaczało kompromis z PPS 
i radykalnymi ludowcami, poparcie dla postulatu 
reformy rolnej i podjęcie hasła niepodległości Pol-
ski, a w dodatku wystąpiła w obronie Trockiego 
w jego konflikcie ze Stalinem. Spotkało się to z re-
akcją Stalina, pod naciskiem którego powołane 
zostało nowe kierownictwo, zdominowane przez 
dawnych luksemburgistów.

Nie dane było jednak Brunowi stanąć na cze-
le kompartii. 8 sierpnia 1924 r. został aresztowa-
ny w Warszawie wraz z całą Centralną Redak-
cją i skazany na 8 lat więzienia. Karę odbywał 
w więzieniach na Pawiaku i na Mokotowie, 
wykorzystując czas do napisania „Stefana 
Żeromskiego tragedii pomyłek”. Jego esej 
w 1925 roku publikowany był w odcinkach 
na łamach „Skamandra”, najpopularniejsze-
go wówczas polskiego pisma literackiego, 
a w następnym roku został wydany w for-
mie broszurowej. Tezy zawarte w „Trage-
dii...” wywołały konsternację towarzyszy 
partyjnych – Brun został skrytykowany za 
„nacjonalbolszewizm”, odsunięty od pracy 
w Komunistycznej Partii Polski i oddany do 
dyspozycji Kominternu. 

W lutym 1926 roku w drodze wymiany więź-
niów wyjechał do ZSRR, nie przebywał tam jednak 
długo. Już w następnym roku został skierowany 
do Paryża jako korespondent radzieckiej agencji 
prasowej TASS, ale jego publicystyka sprawi-
ła, że po kilku miesiącach wydalono go z Fran-
cji. Jesienią 1927 r. został korespondentem TASS 
w Wiedniu, ale i ta posada okazała się nietrwała. 
W maju 1928 r. Brun uczestniczył w III plenum 
KC KPP w Berlinie i wraz z innymi uczestnikami 
został aresztowany przez władze niemieckie. Sa-
mowolny udział w nielegalnym posiedzeniu KPP 
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wywołał niezadowolenie Wszechzwiązkowej Ko-
munistycznej Partii (bolszewików), która ukarała 
Bruna naganą. 

Po powrocie do Moskwy pracował przez pe-
wien czas jako zastępca kierownika Wydziału 
Zagranicznego centrali TASS, przede wszyst-
kim jednak udzielał się politycznie. Brał udział 
w I zjeździe Komunistycznej Partii Zachodniej Bia-
łorusi (autonomicznej struktury KPP) pod Orszą 
latem 1928 roku i nieco później w VI kongresie 
Kominternu w Moskwie. Na III plenum Komitetu 
Centralnego KPZB w październiku 1929 r. został 
dokooptowany do składu KC, w tym samym roku 
wrócił do pracy w Centralnej Redakcji KPP z sie-
dzibą w Berlinie. Jako przedstawiciel Centralnej 
Redakcji uczestniczył w V zjeździe KPP, gdzie zo-
stał wybrany zastępcą członka KC. W czasie po-
siedzenia rozszerzonego Biura Politycznego KPP 
w Berlinie w sierpniu 1931 r. Brun znowu został 
aresztowany przez niemiecką policję; gdy zwolnio-
no go z nakazem bezzwłocznego opuszczenia Nie-
miec, wrócił niebawem do Berlina, by pracować 
w Redakcji Zagranicznej KPP. VI zjazd KPP (paź-
dziernik 1932 roku) potwierdził wybór Bruna na 
zastępcę członka KC, od końca tego roku pełnił też 
funkcję przedstawiciela KPP przy kierownictwie 
KPZB. W końcu 1933 r. został wysłany do Kopen-
hagi, gdzie w Centralnej Redakcji zastępował jej 
kierownika Jerzego Rynga (Herynga). To „życie 
na walizkach” nie sprzyjało rodzinnej stabilizacji – 
w tym okresie Julian Brun rozszedł się ze Stefanią 
i poślubił Eugenię Heyman. 

Zarazem jednak Brun dojrzewał ideologicz-
nie. Już w czerwcu 1931 r. podczas V plenum KC 
KPZB przyczynił się do zwrotu białoruskich 
komunistów w stronę szerokiego sojuszu 
narodowo-wyzwoleńczego. Przemyślenia 
z „Tragedii pomyłek” okazały się przydatne, 
a zastosowane do sytuacji narodu uciskane-
go nie wzbudzały takich kontrowersji jak 
poprzednio. W 1933 roku dojście Hitlera do 
władzy obnażyło absurd stalinowskiej teorii 
„socjalfaszyzmu”, uznającej partie socjalde-
mokratyczne za głównego wroga, jako „lewe 
skrzydło faszyzmu”. Brun należał do pierw-
szych krytyków tej teorii. 

Na VII kongresie Kominternu (lipiec-sierpień 
1935) zapadła decyzja o przyjęciu strategii „antyfa-
szystowskiego frontu ludowego” – wspólnie z so-
cjaldemokratami, liberałami i postępowymi kołami 
chrześcijańskimi. Brun jako członek Prowizorycz-
nego Biura Politycznego KPP przebywał wówczas 
w Kopenhadze, jednak reorientację ruchu komu-
nistycznego przyjął z entuzjazmem. Latem 1936 r. 
został wysłany do Brukseli, gdzie zorganizował 

ośrodek wydawniczy polskiej kompartii. Na lata 
1936–1938 przypada jego największa aktywność pu-
blicystyczna. Redagował „Przegląd” i „Biblioteczkę 
Popularną”, pisał w jednolitofrontowym „Dzienniku 
Popularnym”, „Nowym Przeglądzie”, „Informacjach 
Prasowych” (Paryż) oraz w kominternowskich pi-
smach „Bolszewik”, „Kommunisticzeskij Intierna-
cyonał” i „Internationale Presse Korrespondenz”. 

Ciosem była dla niego decyzja Stalina o roz-
wiązaniu KPP w 1938 roku. Ciężko chory na serce 
skoncentrował się od tej pory na pracy naukowej – 
zajmował się głównie kwestią narodową, a także 
Wielką Rewolucją Francuską, w której dostrzegał 
źródło idei narodowej. Owocem tych badań była 
m.in. książka „La naissance de l’armée nationale 
(1789–1794)”, którą opublikował w 1939 roku pod 
pseudonimem Jules Leverrier; napisał też zarys 
historii Polski do 1903 roku.

Internowany w maju 1940 r. przez władze bel-
gijskie został przewieziony do obozu St. Cyprien 
we Francji. Po ucieczce z obozu we wrześniu tego 
roku przebywał w Martizay, potem w Greno-
ble, gdzie kontynuował pracę badawczą (napisał 
m.in. „Rewolucyjne pochodzenie idei narodowej”). 
W czerwcu 1941 r. wraz z ewakuowanymi pracow-
nikami ambasady radzieckiej w Vichy wyjechał do 
ZSRR. Początkowo pracował w polskiej redakcji 
wydawnictw międzynarodowych w Moskwie, po-
tem w polskiej redakcji radia w Saratowie. Pozo-
stawał aktywny publicystycznie, wydał broszurę 
„Ziemie polskie pod jarzmem niemieckim”. Była 
to ostatnia z niemal 200 pozycji publicystycznych 
i naukowych w jego dorobku. Zmarł w Saratowie 
28 kwietnia 1942 r.

***

Brun-Bronowicz zdobył rozgłos dzięki broszu-
rze „Stefana Żeromskiego tragedia pomyłek”. Pod 
pozorem szkicu krytycznoliterackiego Brun 
przemyca tu program polityczny wyraźnie 
odbiegający od marksistowsko-leninow-
skiej ortodoksji, bliski natomiast rosyjskiej 
„smienowiechowszczyźnie” – ideologii części 
„białych” emigrantów, postulujących kom-
promis z bolszewizmem na gruncie interesu 
narodowego. 

Reinterpretując Marksa, Brun dowodził, że in-
ternacjonalizm proletariacki nie wyklucza 
bynajmniej poczucia narodowego: w prze-
ciwieństwie do kosmopolitycznej burżuazji 
klasa robotnicza [...] jest głęboko, immanent-
nie narodowa [...], co więcej – to proletariat 
staje się hegemonem, awangardą i rzeczni-
kiem narodu. Rosja miała być tego przykła-
dem – Brun twierdził, że rewolucja rosyjska 
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pomimo swych haseł kosmopolitycznych jest 
[...] przede wszystkim rewolucją narodową 
przeciwko nowożytnemu feudalizmowi fi-
nansowemu. Nie jest to rewolucja społecz-
na, przewidziana przez Marksa [...], lecz bunt 
krajów eksploatowanych przeciwko służeb-
ności ekonomicznej na rzecz krajów starego 
kapitalizmu. Brun-Bronowicz był tu prekursor-
ski wobec współczesnej „teorii zależności”, rozpa-
trującej stosunki międzynarodowe w kategoriach 
konfliktu „rdzenia” i „peryferii”. Wyjaśniał: Rosja 
porewolucyjna nie godzi się z rolą eksploato-
wanej kolonii. Potędze akumulowanych w cią-
gu wieków kapitałów Zachodu przeciwstawia 
ona maksimum koncentracji własnych zaso-
bów w rękach państwa. Proklamuje zasadę, że 
państwo, którego ważne ośrodki gospodarcze są 
w posiadaniu obcego kapitału, nie może być 
uważane za państwo istotnie niepodległe. Swój 
niebywały system ekonomiczny zwraca, jako 
potężną fortyfikację obronną, przeciwko temu, 
co określa się tam mianem kapitalistycznego 
imperializmu. System bolszewicki okazuje 
się być tylko metodą realizacji interesu na-
rodowego – rozciągnięciem suwerenności 
państwa na sferę gospodarczą.

Brun piszący swoją książkę w okresie roz-
kwitu Nowej Polityki Ekonomicznej prezentował 
ustrój społeczno-gospodarczy ZSRR jako faktycz-
nie kapitalizm państwowy – podkreślał, że poza 
upaństwowieniem przemysłu cały mechanizm 
społeczeństwa kapitalistycznego doznał zmian 
stosunkowo nieznacznych i funkcjonuje na 
ogół w ten sam sposób, co w reszcie świata, a so-
wieckie przedsiębiorstwa państwowe [...] zorga-
nizowane są [...] na podobieństwo nowożytnych 
trustów i koncernów kapitalistycznych. Zaletą 
tego systemu miało być unarodowienie troski 
o los fabryk – wzmocnienie łączącej naród więzi 
psychicznej.

Jeszcze bardziej oryginalna była wizja radziec-
kiego ustroju politycznego. Brun przekonywał, 
skądinąd słusznie, że bolszewicka monopartia 
nie jest typowym stronnictwem politycznym, ale 
zakonem świeckim o surowej regule i żelaznej 
dyscyplinie, co więcej, że wyraża dążność do wy-
segregowania z mas ludowych najlepszych [...] 
jednostek jako elity rządzącej. Dodawał w szo-
kującej sprzeczności z oficjalną doktryną: Można 
to nazwać arystokracją, [...] lecz z kwalifikacji 
osobistych. Ta elita nie mogła podlegać wybor-
czej weryfikacji, gdyż parlamentaryzm podatny 
jest na korupcyjne wpływy wielkiego kapitału: 
przy tym wielkim eksperymencie dziejowym 
o powołaniu do władzy nie może decydować 

Internacjonalizm proletariacki 
nie wyklucza bynajmniej 
poczucia narodowego. 
Co więcej – to proletariat staje 
się hegemonem, awangardą 
i rzecznikiem narodu.
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arytmetyka wyborcza, lecz probierz ideowy 
i moralny. [...] fanatyzm idei, wsparty na suro-
wej, barbarzyńskiej sile. Nie oznaczało to jednak 
oderwania od mas, ale odmienne kanały komu-
nikowania się z nimi, w wersji Bruna uderzają-
co podobne do koncepcji korporacjonizmu. Pisał: 
W przeciwieństwie do demokracji zachodniej, 
która [...] walczyła ze zrzeszeniem obywateli, 
dążąc do rozproszkowania społeczeństwa na 
izolowanych, „suwerennych” wyborców, ha-
słem sowietyzmu jest objęcie wszystkich oby-
wateli przez organizacje zawodowe, [...] itd. To-
talitaryzm okazuje się alternatywnym wariantem 
demokracji. 

Prymat interesu narodowego, rządu zor-
ganizowanej elity opartej na korporacjach 
społecznych – czyż nie przypomina to co 
bardziej radykalnych projektów piłsudczy-
kowskich? „Stefana Żeromskiego tragedia 
pomyłek” była w istocie ofertą programo-
wą skierowaną do radykalnej inteligencji, 
przede wszystkim kół legionowych. Wa-
runkiem miało być zerwanie z ideologią 
„przedmurza Zachodu” w imię samodzielnej 
realizacji interesu narodowego. Brun pisał 
wprost, że na czele rewolucji narodowej 
może stanąć nie tylko proletariat, ale też 
burżuazja, jednak ideowa martwota i poli-
tyczna słabość polskiej burżuazji otwierały 
pole działania dla inteligencji. Choć „socja-
lizujący romantyzm” Piłsudskiego uważał 
za sztuczną syntezę ideologii szlacheckiej 
i proletariackiej, to jednak w piłsudczykach 
Brun widział elitę młodzieży inteligenckiej, 
robotniczej i chłopskiej. Wspólną była po-
garda dla „połaniecczyzny” – beztroskliwego 
sybarytyzmu chwili bieżącej (z tym że we-
dług Bruna cechować miało to jedynie bur-
żuazję, nie naród jako taki) – przenoszona na 
obóz narodowy. Zaskakiwać musi jednak w tym 
kontekście pobłażliwe stanowisko Bruna wobec 
burżuazyjnego antysemityzmu endecji – pisał, że 
dążenie do wzmocnienia pozycji drobnego han-
dlu chrześcijańskiego było ruchem w pewnym 
okresie nieuniknionym i zdrowym. 

Zmuszony do samokrytyki Brun zdystansował 
się od poglądów głoszonych w „Tragedii pomy-
łek”, redukując je do propagandowego manew-
ru (Sądziłem, że w ten sposób dopomogę bodaj 
jednostkom z tego środowiska [...] przełamać 
głęboko tkwiące opory umysłowe). W swych 
publikacjach z lat 30. Brun wrócił na pozycje 
ortodoksyjnego marksizmu-leninizmu czy nawet 
stalinizmu. Najdobitniej widać to w jego atakach 
na konkurentów Stalina, gdy demaskuje ohydne 

oblicze kontrrewolucyjnej bandy trockistow-
skiej, operującej ręka w rękę z Gestapo. 

Charakterystyczne jednak, że Brun szczegól-
nie dobitnie krytykował trockistów za ich 
ultralewicowe awanturnictwo, wyrażające 
się w kwestii stosunku pomiędzy proleta-
riatem a chłopstwem. Głęboko rewidując 
swe dawne poglądy, występował w obronie 
drobnej własności chłopskiej. Z aprobatą 
cytował hiszpańskiego komunistę V. Uribe, 
mówiącego: Chłopi z natury swej nie są re-
akcyjni. [...] chłopu przysługiwać musi tak 
samo jak robotnikowi bezwzględna swoboda 
rozporządzania owocami swej pracy. Jedno-
litofrontowe stanowisko Bruna widać było 
też w jego stosunku do wierzących – mimo 
całego swego bojowego antyklerykalizmu, 
postulującego odstawienie księży, rabinów, 
popów od polityki, głosił, że miejsce ludzi 
pracy – wierzących katolików jest w obozie 
antyfaszystowskim. Dodajmy wreszcie, że 
Brun nadal dowartościowywał rolę narodu 
i patriotyzmu.

Oczywiście, jako komunista, Brun deklarował 
bezwzględną wrogość wobec wszelkiego nacjona-
lizmu. Nacjonalizm wszakże nie był u Bruna epi-
tetem, ale precyzyjnie zdefiniowanym zjawiskiem. 
Wśród jego cech wymieniał: 1) uznanie narodu 
za wartość najwyższą, 2) traktowanie narodu jako 
zjawiska ponadhistorycznego i w swej istocie nie-
zmiennego, 3) negowanie podziałów klasowych 
w łonie narodu i wynikający stąd imperatyw naro-
dowej solidarności, 4) postrzeganie dziejów przez 
pryzmat antagonizmu między narodami, co pro-
wadziło do egoizmu narodowego i (lub) mesjani-
zmu. W walce z nacjonalizmem Brun starał się 
zdemistyfikować pojęcie narodu, wykazując jego 
historyczność i stosunkowo niedawną – bo sięga-
jącą rewolucji francuskiej – genezę. 

Tu jednak warto poczynić trzy spostrzeżenia. 
Po pierwsze, dostrzegając początki narodu, nie 
prognozował jego końca, przeciwnie – pisał, że 
poczucie narodowe [...] jako trwały dorobek 
minionej epoki wrosło niejako organicznie 
w psychikę współczesnego człowieka. Po dru-
gie, historyczne podejście do pojęcia naro-
du prowadziło Bruna do akcentowania jego 
rewolucyjnej genezy i postępowej roli. Gło-
sił, że naród, miłość ojczyzny, patriotyzm – 
są to na równi z ideą demokracji, zwierzch-
nictwa ludu, przedstawicielstwa ludowego 
wytwory ideologiczne rewolucji burżuazyj-
no-demokratycznej, pociski wybuchowe my-
śli rewolucyjnej, zrodzone w ogniu walki 
klasowej. Po trzecie wreszcie, Brun daleki 
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był od teorii redukujących naród do zja-
wiska prostego, opartego na jednym czyn-
niku. W jego ujęciu wspólnota narodowa 
stanowiła „całość stosunków społecznych”, 
obejmując wspólnotę języka i terytorium, 
jednolitość życia ekonomicznego, wspólnotę 
dziedzictwa kulturowego oraz afirmację tej 
wspólnoty w zbiorowej świadomości. Aby 
prawidłowo rozwijać się, naród winien dys-
ponować własną organizacją państwową, 
dlatego Brun uważał państwo narodowe za 
„wielką zdobycz” mas ludowych (na równi 
z demokracją).

Ten teoretyczny fundament stanowił podstawę 
do konstruowania programu politycznego. Jego 
aksjomatem było twierdzenie, że zasadniczy 
stosunek partii proletariatu do dążeń wyzwo-
leńczych narodów ujarzmionych polega na 
uznaniu bez zastrzeżeń ich prawa do stano-
wienia [...] o swojej przynależności państwowej. 
Co więcej, miał to być trwały składnik programu 
komunistycznego, gdyż postulat prawa narodów 
ujarzmionych do samookreślenia [...] należy 
do takich żądań demokratycznych, które [...] 
nie stracą swojego rewolucyjnego znaczenia, 
lecz zachowują je w całej pełni także w re-
wolucji socjalistycznej. Na tej podstawie Brun 
podkreślał tożsamość sprawy narodowej 
i interesu proletariatu (Sprawa mas ludo-
wych [...] zawsze i wszędzie jest prawdziwą, 
niesfałszowaną sprawą narodową), krytyku-
jąc odrzucenie haseł niepodległościowych 
przez polską lewicę rewolucyjną. Leitmo-
tivem jego publicystyki był postulat wią-
zania sprawy niepodległości Polski z rewo-
lucyjną walką wyzwoleńczą mas ludowych 
całego świata i wszystkich mas ludowych. 
Skwapliwie akcentując, że Polska odzyskała 
niepodległość dzięki rewolucji rosyjskiej, 
twierdził, że jest to wartość niekwestio-
nowana – walka toczy się jedynie o to, czy 
Polska będzie państwem imperialistycznym, 
[...] czy też republiką socjalistyczną. To so-
cjalizm miał urzeczywistnić prawdziwie 
wielką Polskę, w której [...] bujnie zakwit-
ną talenty [...] i wytrysną energie, tkwiące 
w ludzie polskim. To socjalizm miał obronić 
niepodległość Polski przed neokolonialnym 
uzależnieniem od Zachodu i agresją hitle-
rowskich Niemiec. 

Tego typu hasła łatwo zakwestionować, jako 
demagogię na użytek patriotycznych mas – dema-
gogię, za którą krył się brutalny postulat wcielenia 
Polski do ZSRR. W przypadku Bruna mogło to jed-
nak wyglądać nieco odmiennie. Choć wychwalał 

Związek Radziecki, jako państwo gwarantujące 
swobodę rozwoju wszystkim narodowościom, to 
zarazem – powołując się na Stalina! – podkreślał, 
że przyszłe radzieckie Niemcy, radziecka Pol-
ska, radzieckie Węgry, radziecka Finlandia, na-
rody, które istniały jako samodzielne państwa, 
które mają własną państwowość, swoją własną 
armię, swoje własne finanse, mogą ułożyć swój 
stosunek państwowy do Związku Radzieckiego 
inaczej niż tworzące ZSRR narody byłego impe-
rium rosyjskiego, gdyż federację radzieckiego 
typu – mogłyby one uważać za pomniejszenie 
swojej samodzielności państwowej, za zamach 
na swoją samodzielność. W publicystyce Bruna 
znaleźć też można zawoalowaną krytykę eksportu 
rewolucji. 

Pomimo to Brun nie przestawał być komunistą. 
Odrzucał jakiekolwiek kompromisy z PPS, kry-
tykując niepodległościowych socjalistów za re-
formizm i kolaborację z klasami posiadającymi. 
Oznajmiał: Leninowska krytyka Róży Luksem-
burg [...] nie zbliża nas [...] ani na jotę do stano-
wiska zajmowanego przez PPS i piłsudczyznę. 
Czasem wypowiadał się jeszcze dobitniej, nie 
pozostawiając złudzeń, po której stronie opowie-
dzą się komuniści: Kiedy wojna dwóch państw 
[...] staje się wojną klasową – rozstrzyga front 
klasowy. 

Komunistyczny patriotyzm Bruna miał pewne 
cechy szczególne, wyraźnie odróżniające go od 
szczerze lewicowego patriotyzmu polskich socja-
listów. Pierwszą była zaczerpnięta wprost od Le-
nina teoria o współistnieniu w każdym narodzie 
dwóch klasowych kultur – wyzyskiwaczy i mas 
ludowych. Ponieważ klasy te dzielił nieprzezwy-
ciężalny antagonizm, nie mogła w związku z tym 
istnieć też wspólna kultura narodowa. Pisał więc: 
Ciągłości duchowe są w narodzie różne. Masy 
ludowe poczuwają się do ciągłości duchowej 
z tymi z poprzednich pokoleń, którzy łączyli 
sprawę Polski ze sprawą wyzwolenia uciska-
nych i ciemiężonych [...]. Klasy posiadające pie-
lęgnują inną ciągłość duchową: ze szlachetczy-
zną, wstecznictwem klerykalnym, jezuityzmem 
deprawującym umysły i serca, z wielkopańskim 
pomiataniem człowiekiem pracy. Brun – po-
zostający tu (jak zauważył Marian Stępień) pod 
wyraźnym wpływem Stanisława Brzozowskiego – 
„prawdziwy naród” utożsamiał z ludem pracują-
cym, warstwy eksploatatorskie uważając za zde-
generowaną, pasożytniczą, anachroniczną narośl 
na tymże narodzie. 

Drugim wyróżnikiem Brunowskiego patrio-
tyzmu był pryncypialny internacjonalizm, ry-
gorystycznie odmawiający własnemu narodowi 
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jakichkolwiek szczególnych praw, choćby wynika-
jących z sentymentu. Choć polemizując z luksem-
burgistami mawiał, że nasz stosunek do Polski 
musi się chyba czymś różnić od stosunku, po-
wiedzmy, do Katalonii, to jednak nie przekłada-
ło się to na konkretny program polityczny – Pol-
ska w wizji Bruna była tylko jednym z elementów 
wszechświatowej rewolucji. Brun udowadniał to, 
popierając bezwarunkowo prawo mniejszości 
ukraińskiej i białoruskiej do samostanowienia (ro-
zumianego w praktyce jako przyłączenie do ra-
dzieckich republik Ukrainy i Białorusi). Polemizu-
jąc z socjalistą A. Rembowskim, Brun pisał: Czym, 
jak nie wybiegiem nacjonalistycznym jest bia-
danie nad losem mniejszości polskiej krajów, 
gdzie narodowo uciskaną i gnębioną jest więk-
szość ukraińska i białoruska? Szczególnie ostro 
i emocjonalnie potępiał antysemityzm określany 
przezeń jako zgnilizna i łajdactwo obu odła-
mów: endecji i sanacji – polskich klas posiada-
jących. Jego zdaniem pod osłoną antysemityzmu 

reakcja kieruje swoje pociski przeciw dążeniom 
i ideałom mas ludowych. Zauważał przy tym, 
że nawet emigracja wszystkich Żydów [...] nie 
przyniosłaby żadnej zmiany na lepsze dla mas 
ludowych.

***

Komunistyczny patriotyzm Bruna-Bronowicza 
istotnie odbiegał od wszystkich innych warian-
tów patriotyzmu – nie tylko endeckiego, konserwa-
tywnego czy piłsudczykowskiego, ale nawet PPS-
-owskiego. Tym niemniej nie można mu odmówić 
narodowego sentymentu ani tym bardziej wysiłku 
intelektualnego starającego się zasymilować kwestię 
narodową w obrębie ideologii komunistycznej. 

Powyższy tekst jest rozszerzoną wersją rozdziału „Od-
chylenie narodowe w Komunistycznej Partii Polski” 
z książki „Rewolucja narodowa. Nacjonalistyczne kon-
cepcje rewolucji społecznej w Drugiej Rzeczypospolitej” 
(Warszawa 2012).

r e k l a M a

Pierwszy i jedyny portal internetowy poświęcony 
tradycjom i dorobkowi polskiej lewicy demokratycznej, 
patriotycznej i niekomunistycznej
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• Mickiewicz • Brzozowski • Thugutt • Sempołowska • Żeromski • Krahelska • Hołówko • Ossowski • Zaremba 
• Ciołkoszowie • Próchnik • Pragier • Zygielbojm • Barlicki • Perl • Niedziałkowski • Krzywicki… i wiele innych 
materiałów. Kilka razy w tygodniu nowe teksty, w tym unikatowe, nie wznawiane od kilkudziesięciu lat.

Czy lewica to PZPR, UB, łagry, Stalin, „dzieła Marksa i Lenina”? 
Czy socjalizm to ZSRR, Bierut, Gomułka i Moczar? • Czy „polska droga 
do socjalizmu” to cukier na kartki, cenzura i strzelanie do robotników?
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Róża Thun, prawnuczka Jana Gwalberta Paw-
likowskiego, tak mówiła o swoim pradziadku: 

Był bardzo nowoczesny przez to, że żywo in-
teresował się i przyswajał osiągnięcia innych 
zaczerpnięte z innych rejonów Europy, a nawet 
Ameryki. Wiedział, że innowacja, lepsze pra-
wo i nowe lepsze rozwiązania lub produkty są 
prawie zawsze wypadkową dyskusji i spotkań 
znawców oraz specjalistów z różnych zakątków 
świata, a także porównania ich różnorodnych 
doświadczeń. Myślę, że bardzo cieszyłby się, 
gdyby mógł korzystać z tych wszystkich moż-
liwości programów europejskich, które dzisiaj 
nam ułatwiają nie tylko codzienne życie, ale 
także finansują tego rodzaju sympozja czy kon-
ferencje, a co możliwe jest dzięki członkostwu 
Polski w Unii Europejskiej 1.

Wydaje się, że wypowiedź ta może być przy-
czyną nieporozumień i fałszywych przeświadczeń. 
Co prawda dotyczy to jedynie kwestii rolnictwa 
czy ogrodnictwa, którymi Pawlikowski się zajmo-
wał, ale na podstawie zacytowanego fragmentu 
można odnieść generalne wrażenie, iż był on po-
stacią wybitną, ponieważ przeszczepiał na rodzi-
my grunt pomysły zachodnie, do których dzięki 
swojemu obyciu i rozlicznym kontaktom potrafił 
szybko dotrzeć. Obrazuje to poziom klientelizmu 
i zakompleksienia, charakterystyczny dla współ-
czesnej Polski. Nie do wyobrażenia bowiem jest 
dziś, aby tutaj, u nas, mogło powstać coś rzeczy-
wiście wartościowego, ważnego nie tylko lokalnie.

Tymczasem Pawlikowski to twórca orygi-
nalny, znający doskonale światowy dorobek 

zachodnich badaczy i myślicieli w różnych 
dziedzinach, którymi się zajmował, ale czę-
sto wyprzedzający swoimi pomysłami tren-
dy dominujące w jego czasach w świecie 
zachodnim. Niejednokrotnie przejmowano 
u nas niektóre koncepcje z Zachodu – nie 
szczędząc „ochów i achów” – jako najaktu-
alniejsze, najmodniejsze, genialne, nie wie-
dząc, że identyczne pomysły Pawlikowski 
wysuwał kilkadziesiąt lat wcześniej, gdy na 
Zachodzie dominował zupełnie inny sposób 
myślenia. 

Stanisław Grabski w pośmiertnej nocie pisał 
o Pawlikowskim: Człowiek niezwykły, wielkiej 
naprawdę miary. W przedziwny jakiś sposób łą-
czył on w sobie najrozbieżniejsze zamiłowania 
i uzdolnienia. Odziedziczony majątek ziemski 
Medykę doskonałą gospodarką znacznie po-
większył. A równocześnie był pedagogiem, pro-
fesorem ekonomiki w Dublanach, redaktorem 
„Ekonomisty Polskiego”, prezesem Związku Na-
ukowo-Literackiego, kierownikiem Szkoły Nauk 
Politycznych, protektorem sztuki zakopiańskiej, 
a za młodu i zapalonym taternikiem, głębokim 
badaczem mesjanizmu polskiego i poezji Sło-
wackiego, gorącym propagatorem ochrony przy-
rody – przy tym zaś jednym z najwybitniejszych 
przed wojną kierowników polityki narodowej: 
prezesem Stronnictwa Demokratyczno-Narodo-
wego w Galicji i członkiem Komitetu Central-
nego tajnej, trójzaborowej Ligi Narodowej. I co 
jest najrzadsze: tylu tak różnorodnymi sprawa-
mi się zajmując, nigdy niczego nie robił, nigdy 

Z POLSKĄ  
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W stulecie „Kultury a natury”
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o niczym nie myślał powierzchownie. Odrucho-
wo nie znosił dyletantyzmu2. Zygmunt Wasilew-
ski zaś pisał wprost, iż uważa Pawlikowskiego za 
jedną z najważniejszych postaci polskiej kultury 
przełomu wieków3.

***

Jan Gwalbert Pawlikowski urodził się 18 marca 
1860 r. w Medyce4. Pochodził z zamożnej rodziny 
ziemiańskiej, która wydała cały szereg znanych 
działaczy politycznych, gospodarczych, kultural-
nych. Jego pradziad Józef Benedykt Pawlikowski 
(1770–1830) był burmistrzem Przemyśla, pionierem 
w zakresie nowoczesnego rolnictwa i ogrodnic-
twa, po nabyciu zaś Medyki miał uczynić z niej 
ośrodek gospodarczy i kulturalny wschodniej Ma-
łopolski. Jego syn, a dziadek Jana, Józef Gwalbert 
Pawlikowski (1793–1852), kontynuował działalność 
ojca na polu rolnictwa, sadownictwa i ogrodnictwa, 
prowadził ożywioną aktywność polityczną, pełnił 
również w związku ze swoją pasją kolekcjonerską 
obowiązki wicedyrektora Ossolineum. Wreszcie 
ojciec, Mieczysław Pawlikowski (1834–1903), to wi-
cekomisarz Rządu Narodowego na wschodnią Ga-
licję w latach 1864–1865, w związku z tym więziony; 
poeta, prozaik, publicysta i wielki miłośnik Tatr. 
W „Encyklopedii tatrzańskiej” czytamy, iż: Jako ta-
ternik dokonał m.in. pierwszego przejścia przez 
Zachodnie Żelazne Wrota oraz drugiego wejścia 
na Wysoką z pierwszym zejściem z niej przez 
Pazdury (w 1876 w towarzystwie Adama Asnyka, 
swego syna Jana Gwalberta oraz przew. Macie-
ja Sieczki i in.). Śmiało można powiedzieć, że Jan 

Gwalbert większość swoich pasji i zainteresowań 
wyniósł z domu rodzinnego – to, czym będzie zaj-
mował się przez niemal 80 lat życia, to poniekąd 
kontynuacja i rozwinięcie dzieła swoich antenatów. 

W dzieciństwie z matką Heleną z Dzieduszyc-
kich i bratem Tadeuszem (krytyk literacki, reżyser, 
dyrektor teatrów w Krakowie i Lwowie) przeby-
wał w Szwajcarii, a od 1867 r. w rodzinnym ma-
jątku matki w Radziszowie pod Krakowem. W la-
tach 1871–1878 uczęszczał do Gimnazjum św. Anny 
w Krakowie. Po jego ukończeniu zapisał się na 
Wydział Filozoficzny UJ, gdzie studiował historię, 
geografię i historię literatury, po niedługim czasie 
jednak za namową Józefa Szujskiego przeniósł się 
na prawo, które z przerwami – bo w 1884 r. przez 
jeden semestr pobierał nauki w Wiedniu, następ-
nie w latach 1884–1885 w Halle zgłębiał tajniki 
chemii rolnej i agrotechniki – studiował w latach 
1879–1885. Po uzyskaniu stopnia naukowego dokto-
ra prawa w 1885 r. kontynuował naukę w Wyższej 
Szkole Rolniczej w Dublanach (1885–1886), a w la-
tach 1886–1887 w Hochschule für Bodenkultur 
w Wiedniu (ekonomika rolnictwa oraz uprawa 
roli i roślin) oraz na Uniwersytecie Wiedeńskim 
(ekonomia społeczna i statystyka). Po powrocie do 
kraju objął rodzinny majątek, którym następnie 
administrował do 1915 r. Jednocześnie został po-
wołany na katedrę ekonomii społecznej Wyższej 
Szkoły Rolniczej w Dublanach, którą piastował do 
1904 r., kiedy to musiał ją porzucić ze względu na 
pogarszający się wzrok. 

Lata te to czas jego najbardziej intensywnego 
zaangażowania się w rolnictwo. Stał się spiritus 
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movens powołania w Dublanach stacji doświad-
czalnych chemiczno-rolniczej i botaniczno-rolni-
czej. W latach 1891–1895 był członkiem redakcji, 
a od 1893 r. redaktorem „Ekonomisty Polskiego”, 
w którym prowadził stałe działy rolnicze, wiele 
artykułów na te tematy umieszczał także w „No-
wej Reformie”, „Słowie Polskim”, „Rolniku”, „Ku-
rierze Warszawskim” czy „Kurierze Poznańskim”. 
Opracował również wszystkie hasła rolnicze do 
wydanej w 1898 r. we Lwowie dwutomowej „En-
cyklopedii Macierzy Polskiej”. W latach 1897–1898 
pełnił obowiązki wiceprezesa Galicyjskiego Towa-
rzystwa Gospodarczego we Lwowie, ponadto brał 
czynny udział w pracach zarządu Towarzystwa 
Kółek Rolniczych oraz Banków Parcelacyjnego 
i Melioracyjnego we Lwowie.

***

Wkroczył również w tamtym czasie w działal-
ność polityczną. Już w latach studenckich jako 
członek redakcji akademickiego pisma „Przyszłość” 
dawał wyraz swej niechęci do polityki prowadzo-
nej przez galicyjskich konserwatystów, zarzucając 
jej egoizm i koteryjność. To z pewnością spowodo-
wało jego zbliżenie do narodowej demokracji, do 
której dość szybko się włączył, stając się jednym 
z jej prominentnych działaczy w Galicji5. W 1902 r. 
przystąpił do tajnej trójzaborowej Ligi Narodowej, 
w tym samym czasie zaczął też wspierać finanso-
wo organ prasowy wszechpolaków, „Słowo Pol-
skie”. W latach 1904–1905 natomiast współorga-
nizował legalną strukturę ruchu endeckiego we 
Lwowie – Stronnictwo Demokratyczno-Narodowe. 
Pełnił w nim kluczowe funkcje, najpierw wicepre-
zesa, a od 1907 r. prezesa. 

Zygmunt Wasilewski odnosząc się do tej płasz-
czyzny aktywności Pawlikowskiego, pisał: Mógł-
by ktoś wyobrażać sobie, że jednostka w tych 
warunkach niezależności materialnej i upodo-
bań umysłowych musi być rodzajem sybaryty 
intelektualisty i estety, który się spala łagodnie 
w uciechach umysłowych. A jednak, kiedy w r. 
1903 nowo powstające Stronnictwo Demokra-
tyczno-Narodowe przystąpiło do organizowa-
nia kadrów, Pawlikowski stanął w szeregach 
jako polityk, zgodził się objąć prezesurę za-
rządu i obowiązek, związany z tym posterun-
kiem, spełniał doskonale aż do wojny. Prawda, 
miał koło siebie ludzi tęgich a roboczych, jak 
Głąbiński i Grabski Stanisław, ale nigdy nie 
dał dowodu psychologicznego (nie mówiąc już 
o moralnym), że mu ciąży rola działacza. Wiem, 
że upodobania najgłębsze Pawlikowskiego nie 
dążyły w tę stronę, nie wątpię, że lepiej się czuł 
w sferze zatrudnień intelektualistycznych; ale 

jest to człowiek tak dużej kultury duchowej, że 
świadomością potrafi wymóc na swej organiza-
cji psychicznej każdy ze swej woli użytek, i to 
użytek doskonały6. 

Niektórzy skłonni byli widzieć w Pawlikowskim 
jedynie figuranta na tych eksponowanych stanowi-
skach, uznając, iż wszystkimi sprawami dotyczą-
cymi polityki Stronnictwa kierował najpierw Głą-
biński, a później pełniący obowiązki wiceprezesa 
Stanisław Grabski. Wydaje się to jednak niepraw-
dą. Pawlikowski – jak we wszystkich dziedzinach, 
którymi się zajmował – również tutaj angażował 
się całym sobą, choć bieżąca polityka z pewnością 
nie była jego żywiołem. Karol Wierczak po latach 
wspominał, iż nie był on z pewnością „malowa-
nym prezesem”, ale uznanym autorytetem, który 
trzymał mocno w garści ster stronnictwa7. Do-
wód na to odnajdujemy również w zachowanej 
korespondencji Pawlikowskiego z organizacjami 
lokalnymi – to on brał udział w ustalaniu kandy-
datur wyborczych, rozstrzygał kwestie finansowe, 
uśmierzał antagonizmy i konflikty. 

Po wybuchu wojny Pawlikowski pozostał we 
Lwowie. Liga Narodowa zdecydowanie opowia-
dała się wówczas po stronie państw centralnych, 
takie było też stanowisko samego Pawlikowskiego, 
mimo to endecy weszli w skład Naczelnego Komi-
tetu Narodowego, który we Lwowie został przez 
nich wręcz zdominowany. Wobec presji ze strony 
środowisk młodzieżowych, domagających się na-
tychmiastowego utworzenia polskich sił zbrojnych 
i podjęcia walki u boku Austrii, zezwolił on na 
tworzenie tzw. Legionu Wschodniego. Od począt-
ku jednak działania te były świadomie przez en-
deków opóźniane i osłabiane, ostatecznie podjęto 
decyzję o wyprowadzeniu Legionu z miasta i roz-
wiązaniu go, co wywołało oskarżenia pod adresem 
Pawlikowskiego o zdradę stanu ze strony przede 
wszystkim socjalistów i zaowocowało wystąpie-
niem endeków z NKN. 

Udaną inicjatywą z lat wojny było niewąt-
pliwie powołanie do życia 10 lutego 1915 r. 
Obywatelskiego Komitetu Ratunkowego, 
którego prezesem został Pawlikowski. Zada-
niem Komitetu miało być niesienie pomocy 
ludności poszkodowanej w wyniku działań 
wojennych oraz wspieranie odbudowy go-
spodarczej kraju. Wśród najbardziej palą-
cych potrzeb wskazywano zbieranie infor-
macji o potrzebach cywilów, organizowanie 
pomocy dla poszkodowanych wskutek wojny, 
zaopatrzenie rolników w nasiona i zwierzęta 
pociągowe, organizowanie lokalnych struk-
tur powiatowych, miejskich i parafialnych. 
Wkrótce utworzono 19 organizacji ratunkowych 
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w powiatach środkowej i zachodniej Galicji. Dele-
gaci Komitetu zyskali prawo do przebywania w re-
jonach przyfrontowych w celu rozdziału zboża dla 
potrzebujących; odegrał on istotną rolę również 
w niesieniu pomocy sanitarnej, albowiem w wie-
lu powiatach brakowało zwykłej opieki lekarskiej. 

Po odbiciu Lwowa przez Austriaków Pawli-
kowski ogłoszony został zdrajcą, wcześniej jednak 
wyjechał do Żytomierza, gdzie współorganizował 
polską oświatę. Po zakończeniu wojny wycofał się 
z czynnej działalności politycznej, kierownictwo 
Stronnictwem w Galicji przekazując Janowi Roz-
wadowskiemu. Wchodził jednak w skład rady na-
czelnej Związku Ludowo-Narodowego, a człon-
kiem Stronnictwa Narodowego pozostał aż do 
śmierci.

***

Mówiąc o aktywności politycznej Pawlikowskie-
go, trzeba zwrócić uwagę na jego udział w organi-
zacjach we Lwowie będących de facto przybudów-
kami endecji. Czynnie działał chociażby w Związku 
Naukowo-Literackim, którego funkcjonowanie 
po latach marazmu ożywiło się, gdy do zarządu 
wszedł właśnie Pawlikowski jako prezes, a z nim 
także Jan Ludwik Popławski, Zdzisław Dębicki, 
Jan Kasprowicz i inne osoby związane z ruchem 
narodowym. Wkrótce dzięki Pawlikowskiemu 

powstało przy Związku wydawnictwo książ-
kowe „Wiedza i życie”, które opublikowa-
ło kilkadziesiąt tomów prac poruszających 
najistotniejsze w tamtym czasie zagadnienia 
z zakresu filozofii, literatury, kultury i nauki. 
W 1902 r. Związek liczył 106 członków, stanowił 
„salon literacki” Lwowa, ale także ośrodek oddzia-
ływania myśli narodowej na inteligencję galicyjską. 
W związku z tym urządzano regularne spotkania 
dyskusyjne i odczyty dla zainteresowanych; Pawli-
kowski występował na nich z takimi tematami jak 
„O słowie jako elemencie sztuki poetyckiej”, „O sty-
lu zakopiańskim”, „O współczesnej nauce rolni-
czej”, „O przedstawianiu barw w poezji”, „O Królu 
Duchu”, „O źródłach i pokrewieństwach towiani-
zmu”, „O mistyce Słowackiego”, „O krainie duchów 
w wierzeniach naszej mistyki romantycznej”, „Sło-
wacki o przyszłym człowieku” i in. Sam zestaw 
tytułów pokazuje dobrze jego erudycję i wszech-
stronność zainteresowań. Jak pisał Wasilewski: 
Rozległa wiedza Pawlikowskiego znajdowała 
sympatyczne ujście w środowisku tych zebrań; 
on sam odczuwał potrzebę głośnego myślenia 
i wymiany myśli. Był też duszą Związku. Im-
ponował mi rzadko spotykanym darem intere-
sowania się wszystkimi zagadnieniami nauki, 
sztuki i życia. Życie ludzkie, przyroda były dla 
niego czytelnymi księgami, niby pierwszymi 

b n a BiLK_Thorn, flickr.com/photos/bilk/4158807488/
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tomami leksykonu nauki, kultury i literatury. 
Umiał podchodzić z właściwej strony do każdej 
dziedziny, rozumieć je jasno, a każda rzecz bu-
dziła w jego umyśle odległe związki i filozoficz-
nie się pogłębiała. Miał to w kulturze umysłu, 
że mu się nie plątały metody dochodzenia 
każdej z tych rzeczy. Nie był literatem-estetą 
tam, gdzie trzeba było być ekonomistą i od-
wrotnie, tak samo kąt widzenia polityczny 
nie zlewał mu się z filozoficznym. A jednak 
był w nim na spodzie, przed progiem intelek-
tu, jakiś zaczyn, który dla tego wszystkiego, 
jak dla gałęzi, tworzył pień, karmiący każdą 
myśl i decyzję żywotne mi sokami8.

W 1902 r. założył wraz z profesorem Uniwer-
sytetu Lwowskiego Władysławem Ochenkowskim 
dwuletnią wieczorową Szkołę Nauk Politycznych, 
którą później kierował (w latach 1907–1912). Ce-
lem jej miało być kształcenie kadr dla przyszłego 
państwa polskiego, podnoszenie intelektualne in-
teligencji, uświadamianie jej w sprawach politycz-
nych. Wykładał tam ekonomię społeczną, statysty-
kę, ekonomię polityczną oraz ekonomię rolnictwa. 
Funkcjonowała ona przy wspomnianym Związku 
Naukowo-Literackim, któremu Pawlikowski szefo-
wał od 1898 r. przez ponad 20 lat. Od razu też uru-
chomiono Towarzystwo Szkoły Nauk Politycznych, 
które miało stanowić jej materialną i społeczną 
bazę. Z wykładami w szkole występowały tak wy-
bitne osobistości jak Roman Dmowski, Stanisław 
Głąbiński, Stanisław i Władysław Grabscy, Eu-
geniusz Romer, Jan Rozwadowski, Adam Sapieha, 
Władysław Studnicki.

***

Inną sferę zainteresowań Pawlikowskiego 
stanowiła literatura. Już jako student UJ ogłosił 
w „Przeglądzie Akademickim” przekład 9. księgi 
„Eneidy”. W latach 1882–1884 w Czytelni Akade-
mickiej wygłaszał prelekcje o Słowackim, który 
do końca życia pozostał jego fascynacją. Efektem 
tego było przede wszystkim wydane w 1909 r. mo-
numentalne dzieło „Mistyka Słowackiego”, stano-
wiące rezultat wieloletnich badań nad spuścizną 
literacką wieszcza, w zamierzeniu mające być 
wstępem do „Studiów nad Królem Duchem”.

Książka ta przyjęta została entuzjastycznie 
w chwili opublikowania i wznawiana jest do dziś. 
Prof. Karol Tarnowski w „Przedmowie” do jej ostat-
niego wydania pisał: Wrażenie […], jakie wywo-
łuje lektura tej książki, jest porażające. To 
wielkie dzieło z historii idei, dzieło zdumie-
wające wielostronną erudycją, znajomością 
nie tylko literatury pięknej tamtego czasu, 
ale wszystkich istotnych prądów ideowych, 

filozoficznych i religijnych, wreszcie litera-
tury przedmiotu, czyli ważniejszych książek 
naukowych, jakie w okresie pisania „Mistyki” 
były autorowi dostępne. Równocześnie – i to bo-
daj cecha najbardziej uderzająca – książka jest 
niezwykle inteligentna, trzeźwa i w tym sensie 
nowoczesna9. 

Słowackiemu poświęcił Pawlikowski szereg in-
nych artykułów i prac, wydał także w dwóch to-
mach „Króla Ducha” (Lwów 1924–1927) ze swoim 
wnikliwym komentarzem. Ta działalność zapewni-
ła mu przyjęcie do Polskiej Akademii Umiejętności, 
najpierw w charakterze członka korespondenta, 
a od 1927 r. członka zwyczajnego.

***

I wreszcie, last but not least, ochrona przyro-
dy i turystyka górska – to, z czego Pawlikowski dziś 
jest najbardziej znany, z czym pozostał najmocniej 
kojarzony10. Choćby przez to, iż w Tatrach został 
upamiętniony nazwami: Jaskinie Pawlikowskie-
go, Okno Pawlikowskiego i Ulica Pawlikowskiego 
(w Mylnej Jaskini) oraz Przełęcz Pawlikowskiego 
(przy Durnym Szczycie). Miłość do gór zaszczepio-
na została u niego, jak wspomniałem, za sprawą 
ojca, Mieczysława Pawlikowskiego, z którym brał 
udział w górskich eskapadach jeszcze jako kilku-
nastoletni chłopiec. Następnie sam kontynuował 
tę pasję, dokonując w Tatrach kilku pionierskich 
wejść, m.in. na Łomnicę północną ścianą czy Mni-
cha, oraz eksploracji niezbadanych dotychczas 
jaskiń.

Stosunkowo szybko jednak porzucił taternictwo. 
Już w 1885 r. Pawlikowskiego coraz bardziej 
irytował nowy model turystyki górskiej: uła-
twianie dostępu do gór dla szerokich mas, 
budowa ścieżek, schronisk, kolejek itp. Pod-
kreślał, że piękno, wyjątkowość i istota gór 
wynikają z ich dzikości; „uprzystępniając” je 
więc dla wszystkich, zabija się w nich to, co 
najważniejsze i najwartościowsze. W związ-
ku z tym był on inicjatorem – nieudanych 
w efekcie – kampanii przeciwko m.in. budo-
wie drogi i schroniska nad Morskim Okiem, 
kolejkom linowym na Kasprowy Wierch 
i Gubałówkę, adaptacji dla masowej turysty-
ki Orlej Perci, budowie schroniska na Kala-
tówkach. Powiodło mu się natomiast storpe-
dowanie pomysłów budowy schronisk pod 
Rysami i nad Czarnym Stawem Gąsienico-
wym oraz kolejki na Świnicę. 

Był czołowym działaczem Towarzystwa Ta-
trzańskiego – za jego sprawą doszło do przyję-
cia zasad ustalania nazw w Tatrach, sformułował 
też program taternicki, który następnie prawie in 
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extenso został przejęty przez Niemiecko-Austriac-
ki Związek Alpejski, a w 1930 r. przez Międzyna-
rodową Unię Alpinistyczną. Był też założycielem 
i wieloletnim redaktorem czasopisma „Wierchy”, 
na łamach którego opublikował blisko setkę arty-
kułów poświęconych tematyce górskiej11. W 1909 
r. natomiast założył Towarzystwo „Sztuka Podha-
lańska”, propagujące dorobek artystyczny miesz-
kańców gór, folklor podhalański, a także coś, co 
określane bywa „stylem zakopiańskim”. Na tym 
polu niestrudzenie współpracował ze Stanisławem 
Witkiewiczem, który nota bene zaprojektował dla 
Pawlikowskiego słynny „Dom pod Jedlami”, posta-
wiony w 1897 r., stanowiący dziś jeden z najcen-
niejszych zabytków owego „stylu zakopiańskiego”. 
Na łamach redagowanych przez siebie „Wierchów” 
zainicjował ankietę poświęconą „stylowi zakopiań-
skiemu”, dotyczącą jego pogodzenia z wymogami 
nowoczesnego budownictwa i nadania mu ogólno-
karpackiego zakresu. Nie przyniosła ona co praw-
da spodziewanych rezultatów, jednak bynajmniej 
nie powstrzymało to Pawlikowskiego od krucjaty 
przeciwko bezstylowej zabudowie Podhala.

Z tematyką górską ściśle wiąże się za-
gadnienie ochrony przyrody, któremu 
Pawlikowski poświęcił sporo czasu, będąc 
bez wątpienia jednym z pionierów na tym 

polu – zarówno w skali krajowej, jak i glo-
balnej. Jeżeli chodzi o praktyczną działalność, 
to w 1912 r. powołał on do życia Sekcję Ochrony 
Tatr przy Towarzystwie Tatrzańskim (która na-
stępnie przekształciła się w Sekcję Ochrony Przy-
rody Górskiej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskie-
go, a później w Sekcję Ochrony Gór PTT) i przez 
długie lata przewodniczył tej pierwszej w Polsce 
organizacji służącej ochronie przyrody. W la-
tach 1919–1925 pełnił obowiązki wiceprezesa 
Państwowej Tymczasowej Komisji Ochro-
ny Przyrody, a w latach 1925–1935 Państwo-
wej Rady Ochrony Przyrody (w 1935 r. wraz 
z całą Radą podał się do dymisji w prote-
ście przeciwko budowie kolejki na Kasprowy 
Wierch). 

W 1926 r. zainicjował pierwszą organiza-
cję masową w tej dziedzinie – Ligę Ochrony 
Przyrody – i opracował jej statut, w którym 
oprócz dbałości o przyrodę zwrócił uwagę 
na konieczność troski jej członków o pielę-
gnowanie folkloru, architektury, sztuki i mu-
zyki ludowej. W tym typie stowarzyszeń – jak 
pisał – łączy się w doskonały sposób ideę ochro-
ny cech etnograficznych pewnej okolicy, obycza-
ju, pamiątek historycznych, z ideą „upiększa-
nia” okolicy przy zachowaniu jej cech swoistych 
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i z ideą ochrony przyrody, uważaną głównie 
jako dążenie do zachowania charakterystycz-
nych cech lokalnych krajobrazu. Ochrona 
swojszczyzny jest ideą pokrewną patriotyzmo-
wi, można też powiedzieć, że jest jego wycho-
wawczynią; z tego powodu wnika ona łatwo 
do serc i ma w sobie wielką siłę propagandy12. 
Z jego inicjatywy powstało w 1930 r. Międzyna-
rodowe Biuro Ochrony Przyrody w Brukseli. Za 
działalność na tym polu odznaczony został Orde-
rem Polonia Restituta.

Idea piękna przyrody górskiej – jak pisał Wa-
silewski – miała w Pawlikowskim nie tylko 
spożywcę, którym jest wobec gór turysta czy 
artysta; Pawlikowski uczynił z niej czynnik 
społeczny wychowawczy, czym uzupełnił Cha-
łubińskiego, a nawet instytucję narodową, od-
daną pod opiekę państwa. Idea zamieniła się 
w czyn, w czym wielką rolę odgrywa uczucie 
patriotyczne w połączeniu z poczuciem go-
spodarza kraju. Pawlikowski widzi w Tatrach 
nie tylko przyrodę, ale urodę Polski, cechującą 
jej indywidualność. To potrzeba było wskazać, 
jako rys organizacji psychicznej Pawlikowskie-
go, że w nim życie wątków duchowych nie jest 
luźne, lecz że wszystkie łączą się, organicznie 
podporządkowują woli twórczej13.

Pawlikowski dystansował się od utylitar-
nego traktowania resztek dzikiej przyrody ze 
względu na jej walory poznawcze czy nauko-
wo-przyrodnicze. W zasadzie od razu dostrzegł 
on, że nie wystarcza muzealna niejako opieka 
nad pomnikami i zabytkami przyrody i wyka-
zywał potrzebę ochrony całości przyrody, obej-
mującej również krajobraz i swojszczyznę, oraz 
potrzebę harmonijnego kształtowania krajobra-
zu, aby dzieła człowieka włączone były orga-
nicznie w naturalny i historycznie wytworzony 
obraz lica ziemi14. Podkreśla się, że Pawlikowski 
stworzył wręcz odrębny kierunek w światowym 
ruchu ochrony przyrody, określany mianem huma-
nistycznego, którego differentia specifica stanowić 
miało to, iż główne motywy ochrony przyrody upa-
truje w jej wartościach idealnych i znaczeniu dla 
rozwoju duchowego człowieka.

Najbardziej znanym dziełem Pawlikow-
skiego dotyczącym tych zagadnień jest bez 
wątpienia „Kultura a natura”, której stulecie 
ukazania się przypada właśnie w tym roku. 
Pawlikowski przedstawia w tej publikacji 
swoje postrzeganie idei ochrony przyrody, 
która zaczyna się tam dopiero, gdzie chro-
niący nie czyni tego ani dla celów material-
nych, ani dla związanej z tworem przyro-
dy, obcej mu jako takiemu, historycznej czy 

innej pamiątkowej wartości, ale dla przyrody 
samej, dla upodobania w niej, dla odnalezio-
nych w niej wartości idealnych15. 

Prezentuje również swoją wizję relacji pomię-
dzy kulturą a naturą, odrzucając ich przeciwsta-
wianie sobie oraz postawy wynikające z takiego 
podejścia: z jednej strony bałwochwalczy kult 
cywilizacji, techniki, z drugiej zaś idee „powrotu 
do natury” i całkowitego odrzucenia kultury jako 
sztucznego tworu. Kultura – jak podkreśla – wy-
szła z przyrody i nosiła długo na sobie jej cechy; 
potem zwróciła się przeciw niej. A kiedy pod 
nowoczesnym hasłem „ochrony” zawiera z nią 
znowu przymierze, to pod wpływem tego prądu 
odnowiona przyroda nie będzie już tym, czym 
była dawniej: będzie ona nieodzownie nosić 
na sobie cechy tworu kultury. Tylko, miejmy 
nadzieję, nie tej kultury filisterskiej i barba-
rzyńskiej, która z miłości do przyrody zrobiła 
sobie modną suknię, lub pojęła ją jako źródło 
nowych kramarskich zysków, ale kultury praw-
dziwej, wewnętrznej kultury ducha i serca. Ha-
sło powrotu do przyrody to nie hasło abdykacji 
kultury – to hasło walki kultury prawdziwej 
z pseudokulturą; to hasło walki o najwyższe 
kulturalne dobra16.

Nawołuje do wyzbycia się postawy kon-
sumpcyjnej i kierowania się logiką wyrze-
czeń w imię dobra wyższego rzędu, opa-
nowania żądzy zysku za wszelką cenę, 
przewidując – jak się miało okazać, słusz-
nie – iż w szybkim czasie doprowadzi to do 
degradacji ostatnich bastionów nieskażonej 
przyrody. Czytając teksty Pawlikowskie-
go sprzed stu lat, widzimy dobrze, do cze-
go doprowadziło na Podhalu umasowienie 
tzw. turystyki górskiej, komercjalizacja, na-
stawienie wyłącznie na jak najszybszy za-
robek. Wszystko to już w zalążku było ob-
serwowane przez autora „Kultury a natury”, 
w naszych czasach przybrało jednak postać 
karykaturalną. Co więcej, Pawlikowski pisze 
wyraźnie, że konieczna jest również ofiara – 
ofiara materialna, bez której niemożliwym 
jest zachowanie i ochrona ocalałych rezer-
wuarów dzikiej przyrody. 

***

W latach międzywojennych Pawlikowski zaczął 
tracić stopniowo wzrok. Zmarł 5 marca 1939 r. we 
Lwowie, pochowany został na Starym Cmentarzu 
na Pęksowym Brzyzku w Zakopanem.

W całej jego działalności widać nierozerwalne 
zrośnięcie z Polską – której wówczas przecież nie 
było na mapach Europy – na wszystkich polach 
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Pierwsze w historii wznowienie całości 
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w Polsce manifestu ochrony przyrody. Oprócz 
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tego autora – „Tatry parkiem narodowym” 
(1923) i „W obronie idei parku narodowego” 
(1936), a także obszerną przedmowę 
Remigiusza Okraski. Poznaj tradycje polskiej 
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jego aktywności: naukowej, politycznej, pisarskiej 
etc. Wydaje się, iż polskością był wręcz przeżarty, 
czy to poświęcając wiele uwagi twórczości Sło-
wackiego, czy to chroniąc na różne sposoby pięk-
no polskiego krajobrazu, czy to prowadząc działal-
ność w ramach Ligi Narodowej i organizując ruch 
oświatowy. Niczym mityczny Anteusz, który zy-
skiwał siły poprzez kontakt z Matką Ziemią, także 
i on, jak się wydaje, tak dalece poświęcił się spra-
wom rodzimym, narodowym, iż mimo znajomości 
języków, wielkiej ogłady i obycia nie mógłby gdzie 
indziej funkcjonować, prowadzić tak ożywionej 
i wielokierunkowej aktywności. Nie mógłby, al-
bowiem nie był to wyrobnik nauki czy literatury, 
ale autentyczny pasjonat, poświęcający sprawom, 
którymi się zajmował, życie i zdrowie, traktujący 
je w kategoriach pewnej misji, od której realizacji 
nie może się uchylić. 
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Najlepszy przewodnik po tym, co stało się w Wiel-
kiej Brytanii w zeszłym tygodniu, został wydany 

w 1944 r. Jego autorem był polski ekonomista – w taki 
sposób Aditya Chakrabortty, główne pióro ekono-
miczne angielskiego dziennika „Guardian”, złożył 
w styczniu na łamach tej gazety hołd jednemu z naj-
bardziej oryginalnych myślicieli ekonomicznych 
XX w., Michałowi Kaleckiemu. Chakrabortty pisał 
te słowa z myślą o ataku rządu torysów na osłony 
socjalne i prawa pracownicze, którego intencją jest 
obniżenie kosztów siły roboczej.

Myśli Kaleckiego oraz Johna Maynarda Keynesa 
wracają do świadomości ekspertów w obliczu kolej-
nej fali kryzysu. Wydane przez Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne dwie książki – „Rozwiązanie Keynesa” 
autorstwa Paula Davidsona oraz „Michał Kalecki” Ju-
lio G. Lópeza i Michaëla Assousa – dobitnie ilustrują 
przyczyny tej nowej fali. Kalecki i Keynes, pracując 
rozłącznie i w nieco inny sposób, sformułowali po-
dobne teorie dotyczące wyjścia z kryzysu – a rzeczy-
wistość zdawała się je potwierdzać. W niektórych 
aspektach ich spostrzeżenia pokrywały się całkowi-
cie, choć byli ich niezależnym twórcami. Dla Kalec-
kiego lektura „Ogólnej teorii zatrudnienia, procentu 
i pieniądza”, opublikowanej przez Keynesa w 1936 r., 
była początkowo szokiem – książka opisywała do-
kładnie jego własne przemyślenia.

Kalecki przyznał: [Po przeczytaniu „Ogólnej teo-
rii…”] byłem chory. Przez trzy dni leżałem w łóżku. 
Potem pomyślałem sobie – Keynes jest bardziej znany 

ode mnie. Te idee rozejdą się o wiele szybciej, kiedy 
pochodzą od niego […]. To mnie podniosło na duchu.

O jakich ideach myślał Kalecki? W latach 30., po-
dobnie jak dzisiaj, wielką przeszkodą w  wyjściu 
z kryzysu była doktryna szkodliwości państwowej 
interwencji w procesy gospodarcze. Davidson oraz 
López i  Assous wskazują, iż w  czasie niepewnej 
koniunktury rośnie ryzyko, co przyczynia się do 
wstrzymania inwestycji przez przedsiębiorstwa. 
Kluczowym problemem jest wówczas niepewność, 
która nie pozwala rozwijać mocy produkcyjnych przy 
ryzyku niedostatecznej chęci i zdolności do zakupu 
nowych towarów przez konsumentów. Konwencjo-
nalna liberalna teoria ekonomiczna nie chce tego 
przyjąć do wiadomości. Jak pisze Davidson: W ty-
powym stylu obwiniania ofiar za problemy, teoria 
klasyczna zawsze sugerowała, że za trwałe bezrobocie 
odpowiada wojowniczość robotników odrzucających 
rynkową stawkę płacy, która pozwoliłaby na osiągnię-
cie pełnego zatrudnienia. Kalecki i Keynes wykazali, 
dlaczego w warunkach silnej dekoniunktury poli-
tyka braku interwencji państwa w gospodarkę jest 
strategią powolnego samobójstwa.

Droga ekonomisty
Obaj mieli ze sobą styczność przed i w trakcie wojny. 
To Keynesowi w głównej mierze zawdzięcza Kalecki 
zatrudnienie w Cambridge i Oxfordzie. Te dwie wiel-
kie postaci wiele różniło. Kalecki był cudzoziemcem, 
ekonomistą-samoukiem, znacznie mniej znanym 

Dwa młoty  
na liberalne  
czarownice

Krzysztof Mroczkowski
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niż Keynes – szanowana postać angielskiej socjety 
i bohemy, członek artystyczno-towarzyskiej grupy 
Bloomsbury, do której należała m.in. Virginia Woolf.

Kalecki zmagał się z  problemami materialnymi 
i  nie mógł zdobyć formalnego wykształcenia. Po-
czątkowo chciał zostać inżynierem, jednak musiał 
przerwać studia i podjąć pracę. W 1929 r. został za-
trudniony w Instytucie Badania Koniunktur i Cen 
w Warszawie i pracował tam przez większość lat 30. 
Miał więc wtedy – podobnie jak później, pracując 
w Oksfordzkim Instytucie Statystycznym – dostęp 
do twardych danych statystycznych, co z pewnością 
wpłynęło na rzetelność stawianych przez niego hi-
potez.

Do Anglii przybył w roku 1936, pozostając na wy-
spie również w czasie wojny. Był wtedy zaliczany do 
ekonomistów z grupy „rewolucji keynesowskiej”, in-
tensywnie publikując prace związane z tym nurtem. 
Stosunek Keynesa do Kaleckiego był ambiwalent-
ny. Z jednej strony doceniał wagę jego przemyśleń, 
pomógł mu również znaleźć zatrudnienie, z  dru-
giej – miał jednak sporo zastrzeżeń do jego metody 
badawczej, która wydawała mu się niejasna. Gdy 
wybuchła wojna, to jednak koncepcja Kaleckiego 
dotycząca jej finansowania (zwiększenie deficytu 

budżetowego) przeważyła nad pomysłem, który sta-
rał się wprowadzić Keynes (przymusowe oszczędno-
ści obywateli).

Keynes zmarł krótko po ii wojnie światowej, zaś 
Kalecki po dekadzie spędzonej za Atlantykiem w biu-
rze Organizacji Narodów Zjednoczonych powrócił 
w  połowie lat 50. do kraju. Początkowo pracował 
w pan oraz przy planowaniu gospodarczym, jednak 
krytyka jego zaleceń przez komunistycznych eko-
nomistów spowodowała odsunięcie go od wpływu 
na kształtowanie polityki gospodarczej. Znalazł za 
to miejsce w Szkole Głównej Planowania i Statystyki, 
gdzie jego wykłady cieszyły się ogromną popular-
nością. Będący samoukiem Kalecki przedstawiał 
podczas nich niemal wyłącznie własne teorie i prze-
myślenia, nie czując potrzeby posiłkowania się wkła-
dem innych ekonomistów. Cytowany przez Lópeza 
i Assousa noblista Robert Solow napisał: Wydaje się, 
jakby Michał Kalecki wyłonił się sam z siebie, w pełni 
rozwinięty, a jego ważne dzieło z dziedziny makroeko-
nomii jest napisane nie w opozycji wobec ortodoksji 
owego czasu, lecz całkowicie niezależnie od niej.

Niestety niewielu ekonomistów wykształconych 
w erze dominacji neoliberalizmu miało okazję za-
znajomić się z  tymi dziełami. Sam Kalecki, nie 
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wykładający na uczelni po marcu 1968, zmarł w roku 
1970, zaś jego myśl praktycznie zniknęła ze świato-
wego obiegu. Jak pokazuje cytat z dziennika „Gu-
ardian”, kryzys daje szansę na zmianę tego stanu 
rzeczy. W książce „End This Depression Now” no-
blista Paul Krugman obok Johna Maynarda Keyne-
sa i Hymana Minsky’ego wymienia właśnie Polaka 
jako ekonomistę, który najlepiej opisał mechanizmy 
kryzysu i  ożywienia gospodarczego. Oczywiście 
pierwsze miejsce wśród inspiracji dla przeciwników 
polityki cięć oszczędnościowych zajmuje słynny An-
glik. Sława Keynesa, jego pozycja społeczna za ży-
cia, jak również miejsce pochodzenia z pewnością 
miały na to duży wpływ. Warto również dodać, iż 
prace Keynesa w swej wymowie mniej radykalnie 
odchodziły od ortodoksji wolnorynkowej. Różniły 
ich także nieobecna u Keynesa teoria podziału do-
chodu narodowego czy wyznaczanie przez Kaleckie-
go „stopnia monopolizacji”, powiązanego z płacami 
robotników.

Grosz wydany to grosz zarobiony
Łączyło ich jednak przekonanie, iż dla wyjścia 
z kryzysu potrzebne jest zwiększenie efektywnego 
popytu (tj. chęci zakupu popartej siłą nabywczą) 
dzięki wydatkom rządowym. Kalecki i Keynes wy-
kazali fundamentalne znaczenie efektywnego po-
pytu w  fazie dekoniunktury gospodarczej w  celu 
przezwyciężania jej i wyjścia z kryzysu. Efektywny 
popyt wyznacza wielkość zamówień w przemyśle 
i handlu, zatem im mniejsza chęć i zdolność wydawa-
nia pieniądza w procesie gospodarczym, tym mniej 
będzie produkowanych i dostarczanych nowych dóbr 
i usług. W czasie kryzysu popyt ten maleje: przed-
siębiorstwa nie inwestują (nie składają zamówień 
u podwykonawców) w obawie przed zbyt niską siłą 
nabywczą konsumentów. A ta spada w okresie deko-
niunktury, bo pracownicy otrzymują niższe płace lub 
są zwalniani. Nie są w stanie kupować większej ilości 
dóbr i usług, starając się oszczędzać. To jeszcze bar-
dziej zwalnia proces obiegu pieniądza – koło recesji 
jest zamknięte. Z tego zaklętego kręgu można wyjść 
niemal wyłącznie dzięki państwowej interwencji: 
zwiększeniu wydatków rządowych.

W obecnej fali kryzysu, po roku 2008, podjęto nie-
śmiałe próby interwencji, jednak głównie w  dzie-
dzinie polityki pieniężnej. Jak przewidział Kalecki 
(różniąc się nieco od Keynesa), rozluźnienie polityki 
pieniężnej w okresie dekoniunktury może mieć tyl-
ko nikłe znaczenie. Zwiększenie bazy monetarnej 
i niższe stopy procentowe nie pomogły dźwignąć 
się transatlantyckim gospodarkom na przedkry-
zysowe poziomy wzrostów. Słaba akcja kredytowa, 
spowodowana niechęcią do ryzyka, spowodowa-
ła, iż pieniężny impuls nie był odczuwalny. Jedyną 

naprawdę pewną metodą zwiększenia popytu jest 
stymulacja fiskalna: państwowe wydatki (zamówie-
nia) uruchamiające proces inwestycyjny w prywat-
nych przedsiębiorstwach, zwiększające zatrudnienie 
i produkcję. Wzrost wydatków państwa ma zatem 
w  tych warunkach pozytywny wymiar gospodar-
czy i ogólnospołeczny. Jak to ujął Davidson: grosz 
wydany to grosz zarobiony. Emitując papiery dłużne, 
rząd ściąga zamrożony, nieskłonny do ryzyka kapitał 
i wpuszcza go do gospodarki, dając zarobić krajowym 
przedsiębiorstwom i pracownikom.

Kalecki miał jeszcze inne spostrzeżenie dotyczą-
ce popytu i podaży: pracownicy wydają tyle, ile za-
rabiają, kapitaliści zarabiają tyle, ile wydają. Tym 
samym wielkość popytu oraz wielkość produkcji 
i zatrudnienia są ze sobą w oczywisty sposób zwią-
zane. Zmniejszenie produkcji w  warunkach deko-
niunktury wydaje się być naturalne i racjonalne dla 
przedsiębiorstw, jednak skutkiem takich działań jest 
pogłębienie recesji. López i  Assous wyjaśniają, iż 
według Kaleckiego fluktuacje wynikają głównie z fal 
optymizmu i pesymizmu, co opisał w swej książce 
z 1943 r. („Studies in Economic Dynamics”), chociaż 
zarys teorii cyklu koniunkturalnego przedstawił już 
w  1933 r. Modele Kaleckiego opisywane (również 
wzorami) przez Lópeza i  Assousa uwzględniały 
przesunięcia czasowe: […] decyzje inwestycyjne są 
przyczyną opóźnień relacji w dwóch kierunkach: jeżeli 
inwestycje rosną, to pociągają za sobą wzrost zarówno 
zysków, jak i kapitału; większe inwestycje zwiększają 
popyt i zyski oraz będą pobudzać do podejmowania 
dalszych decyzji inwestycyjnych, ale rosnący zasób 
kapitału wywoła tendencję do obniżki stopy zysku i bę-
dzie wywierał ujemny wpływ na decyzje inwestycyjne. 
To właśnie wzajemna zależność tych dwóch przeciw-
stawnych tendencji wywołuje ruch cykliczny. Wcze-
śniej czy później stopa wzrostu jednej z nich weźmie 
górę nad drugą i zostanie osiągnięty punkt zwrotny. 
Innymi słowy coraz lepsza koniunktura pozwala na 
większe zyski, czym zachęcone przedsiębiorstwa 
przeinwestowują, gdyż z czasem dodatkowe zyski 
okazują się być mniejsze. Wtedy przedsiębiorstwa 
ograniczają inwestycje.

Takiego ujęcia problemu cykliczności nie znajdzie-
my u Keynesa, podobnie jak teorii podziału dochodu. 
Według niej udział płac w wartości tworzonej przez 
dany sektor jest wyznaczany przez „stopień mono-
polizacji” (będący relacją między cenami a kosztami) 
oraz relację między udziałem płac a kosztami zmien-
nymi materiałów. Dzięki tej teorii widoczna jest siła 
kapitalistów i robotników, co z kolei w czasie deko-
niunktury ma swoje przełożenie na efektywny popyt, 
rozmiary produkcji i zatrudnienia.

Kalecki pokazuje znaczenie swej teorii, odno-
sząc się do hipotetycznej sytuacji, w której jakimś 
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sposobem zadziałają rozwiązania postulowane przez 
zwolenników „cięć”. Twierdzą oni, że wskutek re-
dukcji płac robotników i urzędników oraz obniżenia 
podatków produkcja rusza pełną parą, zwiększając 
maksymalnie zatrudnienie. Kalecki ripostuje: Czy 
kryzys został w ten sposób już przezwyciężony? Nie, 
gdyż wyprodukowane towary trzeba jeszcze sprzedać. 
Otóż ogólna produkcja znacznie wzrosła, a wskutek 
podniesienia się cen w stosunku do płac jeszcze silniej 
wzrosła część produkcji stanowiąca ekwiwalent zysków 
(wraz z amortyzacją) kapitalistów (przedsiębiorców 
i rentierów). Na tym nowym wyższym poziomie równo-
waga może być utrzymana tylko wtedy, gdy ta ostatnia 
część wyprodukowanych towarów, nie skonsumowa-
na przez robotników i urzędników, zostanie w całości 
zakupiona przez kapitalistów za ich zwiększone zyski 
pieniężne, słowem – gdy kapitaliści wszystkie swe nowo 
osiągnięte zyski wydadzą niezwłocznie na konsumpcję 
albo na inwestycje. Tak się jednak nie dzieje.

Konsumpcja kapitalistów nie jest tak bardzo uza-
leżniona od ich dochodu – w przeciwieństwie do kon-
sumpcji robotników, którzy wydają tyle, ile zarabiają. 
Zatem popyt konsumpcyjny nie rośnie wystarczająco, 
aby zrównoważyć nowy poziom produkcji (podaży). 
Ewentualne decyzje inwestycyjne zaś są poddane 

przesunięciom czasowym (decyzja  zamówienie  
produkcja  dostarczenie). Tym samym dodatkowe 
zyski kapitalistów zmieniają się w  oszczędności  – 
pieniądz nie pracuje. Dodatkowy produkt jest nie-
sprzedany, a ceny spadają, przekreślając znaczenie 
zmniejszania kosztów pracowniczych. Powraca bez-
robocie i spada produkcja. Raz jeszcze widzimy zna-
czenie efektywnego popytu, bez którego gospodarka 
popada w stagnację. Obniżanie płac robotników to 
pułapka, przestrzega Kalecki. Realny dochód kapita-
listów nie wzrasta, ale realny dochód robotników spa-
da – podsumowuje. W tym punkcie różnił się nieco 
od Keynesa.

Państwo i ład ekonomiczny
Skoro jednak w czasie kryzysu najważniejszy jest 
problem efektywnego popytu, a jego rozwiązaniem 
jest zwiększenie wydatków rządowych, to jak pań-
stwo i gospodarka mogą sobie poradzić z przyrostem 
długu?

Davidson przypomina, iż od powstania Stanów 
Zjednoczonych państwo to, poza krótkim okresem 
w latach 30. XiX w., było permanentnie zadłużone. 
Nie przeszkodziło to jednak obywatelom odczuwać 
z pokolenia na pokolenie coraz wyższego standardu 
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życia. W roku 1929, gdy nastąpił krach finansowy na 
Wall Street, relacja długu do Pkb wynosiła zaledwie 
16%. To niewielkie zadłużenie państwa nie zatrzy-
mało spirali dekoniunktury spowodowanej zała-
maniem zaufania, spadkiem produkcji i wzrostem 
bezrobocia. Polityka nieinterwencji spowodowała, 
iż przychody podatkowe spadły aż o połowę między 
rokiem 1930 a 1932. Kiedy w 1936 r., w czasie Nowego 
Ładu prezydenta Franklina D. Roosevelta, dług pu-
bliczny wynosił 40% Pkb, podniósł się alarm ze stro-
ny środowisk wielkiego biznesu, w efekcie którego 
prezydent zmienił politykę na oszczędnościową. Re-
zultaty były fatalne: rok 1937 był rokiem potężnego 
nawrotu kryzysu. W jego wyniku Roosevelt powrócił 
do działań i wizji z pierwszej kadencji.

Po ii wojnie światowej zadłużenie państwa docho-
dziło do niemal 120% Pkb, jednak, pisze Davidson, 
zamiast doprowadzić naród do bankructwa, ten wy-
soki dług publiczny łączył się z rozkwitem gospodarki. 
Chociaż społeczeństwu żyło się znacznie lepiej, to 
iluzja długu pieniężnego jako czynnika jednoznacz-
nie negatywnego oddziaływała na część opinii 
publicznej w zaskakująco znajomy dla nas sposób. 
Autor wspomina, iż w latach powojennych pomimo 
gospodarczego sukcesu USA zdarzało się nawet z ust 
jego własnego ojca słyszeć, iż on i przyszłe pokolenia 
będą musiały spłacać „długi Roosevelta”.

Davidson ukazuje, dlaczego grosz zaoszczędzony 
nie jest groszem zarobionym w przypadku gospodarki 
w skali makro. Warto jednak poczynić zastrzeżenie, 
iż Stany Zjednoczone są krajem szczególnym, w któ-
rym bank centralny w ostatnich latach nie boi się 
skupywać części obligacji państwowych, tym samym 
finansując dług państwa. Wbrew oczekiwaniom mo-
netarystów („jastrzębi”), a  zgodnie z  prawami go-
spodarczymi, większy dodruk pieniądza wcale nie 
spowodował inflacji ani utraty zaufania do obligacji, 
które cieszą się popularnością wśród inwestorów. 
Również w Polsce widzimy, iż koszt obsługi zadłu-
żenia jest wyjątkowo niski. Oba zjawiska wynikają 
z faktu, że w warunkach niepewności „dodruk pie-
niądza” nie musi wyradzać się w inflację pieniężną 
przy zastoju inwestycyjnym i kredytowym oraz nie-
wykorzystanych zdolnościach wytwórczych. Obliga-
cje, nawet dające niski procent, stają się bezpieczną 
przystanią na niepewne czasy.

López i Assous przypominają, że Kalecki przed 
Keynesem wskazywał, iż to właśnie z deficytu bu-
dżetowego powinien pochodzić impuls do zwięk-
szenia popytu. W swej teorii natychmiast przyznał 
wydatkom państwa ważne miejsce jako dodatkowe-
mu źródłu popytu, podkreślając dodatkową zaletę 
deficytu budżetowego w roli, jaką odgrywa w określa-
niu łącznych zysków. Co więcej, uważał on, że defi-
cyty budżetowe mogą być niezbędne jako stała cecha 

kapitalizmu z pełnym zatrudnieniem, a nie tylko jako 
ostateczny środek stosowany jedynie w  okoliczno-
ściach kryzysowych.

Kalecki, zgodnie ze swą manierą odpierania po-
tencjalnych kontrargumentów przedstawionej tezy, 
udowodnił, iż wzrost deficytu nie musi przekładać 
się na wzrost stopy procentowej. Główna jednak 
wątpliwość wyrażana względem teorii Kaleckiego 
zawierała się w założeniu, iż rosnący dług spowoduje 
nadmierne obciążenia spowodowane koniecznością 
jego obsługi i w ten sposób ograniczy pole manew-
ru polityki fiskalnej. Co na to Kalecki? Zauważył, że 
równocześnie ze wzrostem długu rośnie w wyniku 
postępu technicznego i wyższego zatrudnienia tak-
że dochód narodowy. To sprawia, iż finansowanie 
długu nie musi stać się powodem do wyrzeczeń. Ka-
lecki proponował również bezbolesny dla gospodarki 
i  nieuszczuplający dochodu mechanizm podatku 
majątkowego lub też formę modyfikacji podatku do-
chodowego, który to pomysł pochwalił w liście do 
niego Keynes.

López i  Assous podsumowują argument Kalec-
kiego: […] kiedy istnieją niewykorzystane zdolności 
wytwórcze, a  polityka pieniężna jest odpowiednia, 
wzrost deficytu budżetowego wywołuje wzrost zysków 
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i poziomu aktywności gospodarczej w krótkim okre-
sie, co pobudza również wzrost gospodarki w średnim 
i długim okresie. Po wojnie to rozumowanie zosta-
ło przyjęte przez sterników spraw gospodarczych 
USA i Europy. Dwadzieścia lat później gospodarki 
krajów rozwiniętych rozwijały się naprawdę szyb-
ko, unikając dramatycznych spowolnień. Działo się 
to pomimo niespełnienia warunków rzekomych 
antykryzysowych polityk postulowanych przez 
ekonomię klasyczną (czyli braku płacy minimalnej 
i związków, przy konkurencji doskonałej). Zatrud-
nienie w  krajach Zachodu było w  zasadzie pełne, 
zaś gazety drukowały wiele stron ogłoszeń z ofer-
tami pracy. Państwa złotej ery powojennego obsza-
ru transatlantyckiego uosabiały dążenie do ideału 
harmonii interesów społecznych, oddalając się 
mentalnie i materialnie od scenariusza „walki klas”. 
Davidson pokazuje przykład USA w latach 1961–1968, 
gdy społeczny konsensus pozwolił na de facto elimi-
nację bezrobocia i podwyższający się standard życia, 
chociaż analogiczne procesy miały miejsce również 
w Europie Zachodniej: […] ceny były utrzymywane 
w ryzach za pomocą płacowo-cenowej polityki „wy-
tycznych”, która wymagała, aby podwyżki płac były 
powiązane ze wzrostami produktywności. Wskazówki 

te były całkowicie dobrowolne. Nie istniały żadne pie-
niężne nagrody lub kary, aby wymusić odpowiednie 
zachowania robotników i kadry zarządzającej. […] Te 
dobrowolne wskazówki działały przez prawie 8 lat. Re-
alny [po odliczeniu inflacji – przyp. K.M.] PKB wzrósł 
o 34%, a indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych 
o niespełna 13%.

Polityka liberalizacji zaczęła niszczyć te trwałe 
fundamenty wzrostu. Dla nowej polityki gospodar-
czej potrzebna była nowa-stara myśl ekonomiczna, 
neutralizująca idee, które rządziły złotym ćwierć-
wieczem.

Zbękarcona spuścizna
Po ii wojnie światowej wydawało się, że myśl ekono-
miczna tych dwu osobowości (z naturalnym wska-
zaniem na Keynesa) będzie panowała jeszcze bardzo 
długo. Tak się jednak nie stało. W dość niezwykły 
sposób doszło do tego, co współpracowniczka Key-
nesa i  Kaleckiego, prof. Joan Robinson, nazwała 

„zbękarceniem” myśli keynesowskiej. Na końcu tej 
długiej drogi doszliśmy do czasów obecnych, gdy tzw. 
neokeynesiści zgadzają się w większości ze swoimi 
liberalnymi kolegami-ekonomistami, wspólnie oku-
pując stanowiska naukowo-dydaktyczne na uczel-
niach. Tymczasem wierni myśli Keynesa i Kaleckiego 
postkeynesiści wraz z ekonomistami ewolucyjnymi 
i innym „drobiazgiem” tworzą grupę ekonomistów 
heterodoksyjnych, nie licząc na granty, stanowiska 
i  miejsca w  „prestiżowych” publikacjach, trwając 
pokątnie na niewielkiej liczbie uczelni. Oczywiście 

„heterodoksi” mogą się pochwalić przewidzeniem 
kryzysu i  jego sumienną interpretacją – to jednak 
w niewielkim stopniu przesuwa ich z marginesu, na 
jakim ustawił ich ekonomiczny establishment.

Historia myśli ekonomicznej po wojnie to histo-
ria unieszkodliwienia keynesowskich idei przez 
działania zarówno ich przeciwników, jak i  „zwo-
lenników”. Paul Davidson podaje za przykład tego 
proces metamorfozy doktryny keynesowskiej pod-
danej niezwykłym zabiegom przez pierwszych ma-
instreamowych zwolenników jego myśli. Usunęli oni 
założenia Keynesa z  „Ogólnej teorii…”, w  zamian 
przyjmując założenia klasyczne (np. sztywność cen 
i płac). Oczywiście model keynesowski po przerób-
ce liberalnej nie ma sensu i tym łatwiej padł ofiarą 
krytyki. Niezwykle wpływowy „keynesista” Paul Sa-
muelson sam przyznał, iż analizy z „Ogólnej teorii…” 
były dla niego nie do przełknięcia, zaś z przyjęcia kla-
sycznych założeń czynił wręcz powód do dumy. Co 
więcej, swą pierwszą wiedzę na temat keynesizmu 
czerpał od kanadyjskiego ekonomisty Roberta Bry-
ce’a, który uczęszczał na wykłady Keynesa. Problem 
w tym, że gdy Bryce zaczął rozpowszechniać wśród 
amerykańskich ekonomistów myśl Keynesa, sam nie 

151



przeczytał „Ogólnej teorii…”. Ta praca, stwierdza Da-
vidson, nigdy nie została przyswojona przez ekonomię 
głównego nurtu.

Wkrótce nadszedł upadek zbękarconego keynesi-
zmu, gdy w latach 70. Milton Friedman i inni eko-
nomiści klasyczni pokonali go, słusznie wytykając 
logiczną niekonsekwencję między klasycznymi podsta-
wami tego „keynesizmu” a receptami w zakresie poli-
tyki gospodarczej. Model klasyczny-liberalny można 
bowiem przyjąć tylko z całym dobrodziejstwem in-
wentarza: od nierealistycznych założeń po mylne 
i szkodliwe, lecz spójne z założeniami recepty. Od 
tego momentu rozpoczyna się nowe podejście w for-
mułowaniu polityk gospodarczych przez państwa. 
W  latach 80. kolejna gałąź „keynesizmu”  – nowa 
teoria keynesowska – znowu przyjmowała założenia 
klasyczne, co poddało ją miażdżącej krytyce neokla-
sycznego ekonomisty noblisty Roberta Lucasa.

Zbękarcone wersje keynesizmu nie miały odpo-
wiedzi na nowe zjawiska takie jak stagflacja lat 70. 
i powoli oddały pola staro-nowej ekonomii liberalnej, 
w której rynki są racjonalne i znajdują się w stanie 
równowagi, zaś jedyną receptą z zakresu polityki 
gospodarczej państwa jest: nie mieszać się do ryn-
ku. Brak wiary w jakąkolwiek możliwość trwałego 
efektu działań fiskalnych spowodowała, że nawet 
zwolennicy obniżenia podatków przez pewien czas 
byli traktowani w mainstreamie ekonomii z podejrz-
liwością. Dopiero kryzys w XXi w. i konieczność sty-
mulacji fiskalnej m.in. w USA i Niemczech w 2009 r. 
sprowadziły w obliczu zagrażającej katastrofy poli-
tykę gospodarczą nieco bliżej ziemi. Był to jednak 
tylko moment: już wkrótce obszar transatlantycki 
opanowała psychoza strachu przed zadłużeniem 
i działaniami wciąż nieuregulowanego sektora finan-
sowego. Kryzys wciąż ma się dobrze, a nauki Kalec-
kiego i Keynesa odeszły do lamusa. Nie wiadomo na 
jak długo.

Wstęp i kurs zaawansowany
Książki Davidsona oraz Lópeza i Assousa stawiają 
przed czytelnikiem dwa różne wyzwania. „Rozwią-
zanie Keynesa” jest, pomimo ekonomicznego żargo-
nu, książką stosunkowo łatwą do zrozumienia bez 
głębszej znajomości ekonomii. Jest to z pewnością 
zasługa wieloletniej praktyki Davidsona w niesieniu 
kaganka keynesowskiej oświaty w niesprzyjających 
okolicznościach. Jego argumentacja jest logiczna, 
gęsto okraszona porównaniami i przykładami, co 
pozwala czytelnikom przyswoić naprawdę sporą 
dawkę ważnej wiedzy ekonomicznej bez odczucia 
bólu głowy. Na zaledwie 174 stronach Davidson za-
warł wszystko to, co naprawdę warto wiedzieć o pro-
blemach gospodarki i sposobach wyjścia z kryzysu. 

Jednocześnie „Rozwiązanie…” jest bardzo aktualne, 
równie zanurzone w odniesieniach do przeszłości, 
jak i  w  konkretnych wydarzeniach i  wyzwaniach 
naszych czasów. W tym sensie jest to ciekawy prze-
wodnik po rzeczywiście keynesowskiej odpowiedzi 
na kryzys.

Jak zauważa uczeń Kaleckiego, prof. Jerzy Osia-
tyński, autor słów wstępnych do obu książek, auto-
rzy „Michała Kaleckiego” dołożyli starań, aby nie 
zaprezentować polskiego uczonego wyłącznie jako 
wynalazcy keynesizmu przed Keynesem, jak jest 
on często przedstawiany. López i Assous prezentują 
większość głównych teorii Kaleckiego, m.in. teorię 
podziału dochodu narodowego i teorię efektywnego 
popytu. Są one omawiane nie bardzo rozlegle, lecz 
dość szczegółowo. Dla czytelnika nie-ekonomisty 
dość hermetyczny, pozbawiony (w przeciwieństwie 
do Davidsona) publicystycznego zacięcia język może 
okazać się zbyt skomplikowany. Z  drugiej strony 
trudno byłoby autorom zawrzeć choć skrótowe ujęcie 
modeli Kaleckiego na mniejszej liczbie stron. W pra-
cy Lópeza i  Assousa pojawiają się matematyczne 
wzory i wykresy, co czyni pracę bardziej atrakcyjną 
dla ekonomistów, lecz nieco mniej przejrzystą w od-
biorze niż „Rozwiązanie Keynesa”.

Obie książki są jednak godne polecenia, przy czym 
Paul Davidson jest dobrym i wystarczającym wstę-
pem dla bardziej zaawansowanego kursu, jaki oferu-
ją nam autorzy „Michała Kaleckiego”. W obu pracach 
poruszanych jest o wiele więcej ważnych zagadnień 
poza wspomnianymi w niniejszym omówieniu. Cho-
dzi m.in. o rynki finansowe, handel międzynarodo-
wy czy też rozwój krajów ubogich. Są to zagadnienia 
niemal równie istotne dla globalnego dobrobytu co 
refleksje dotyczące zatrudnienia, płac i  produkcji 
w trakcie recesji. W głównym nurcie ekonomii z pew-
nością powinno się znaleźć miejsce na przemyślenia 
Michała Kaleckiego i Johna M. Keynesa dotyczące 
kryzysu. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne po raz 
kolejny wydaje pozycje niezwykle wartościowe i ak-
tualne, choć niezgodne z głównym nurtem. Miejmy 
nadzieję, iż za kilka lat nie będzie już śladu po smut-
nym okresie zapaści myśli ekonomicznej i że rola 
efektywnego popytu będzie oczywista dla kierują-
cych polityką gospodarczą. 

Julio López G., Michaël Assous, Michał Kalecki, Polskie To-
warzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, przełożył Adam 
Szeworski.

Paul Davidson, Rozwiązanie Keynesa. Droga do globalnej ko-
niunktury gospodarczej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2012, przełożyli Paweł Kliber i Agata Kliber.

Obie książki można nabyć w internetowej księgarni wydawcy: 
www.ksiazkiekonomiczne.pl 
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AUTORZY NUMERU

Rafał Bakalarczyk (ur. 1986) – 
absolwent polityki społecznej 
na Uniwersytecie Warszawskim 
i socjologii politycznej w Högsko-
lan Dalarna (Szwecja); od 2010 r. 
doktorant na Wydziale Dzienni-
karstwa i Nauk Politycznych uW. 
Interesuje się szeroko rozumianą 
polityką społeczną, zwłaszcza 
problemami opieki, edukacją, 
skandynawskim modelem dobro-
bytu oraz mechanizmami dialogu 
społecznego. Publikował m.in. 
w „Głosie Nauczycielskim”, „Dziś” 
i „Przeglądzie”. Współautor książki 

„Jaka Polska 2030?”, wydanej przez 
Ośrodek Myśli Społecznej im. Fer-
dynanda Lassalle’a, z którym stale 
współpracuje. Zwolennik współ-
działania i wymiany doświadczeń 
między różnymi środowiskami 
prospołecznymi. Bliski jest mu 
duch książek Żeromskiego, zwłasz-
cza postać Szymona Gajowca 
z „Przedwiośnia”. Stały współpra-
cownik „Nowego Obywatela”.

Darwin BondGraham – 
socjolog, etnograf i dziennikarz, 
zajmuje się ekonomią polityczną. 
Mieszka i pracuje nad zatoką San 
Francisco. Prowadzi bloga: dar-
winbondgraham.wordpress.com, 
publikuje w amerykańskich czaso-
pismach lewicowo-postępowych.

Aleksander Bucholski 
(ur. 1991) – student prawa na 
Uniwersytecie im. A. Mickiewicza, 
działacz ruchów miejskich (do nie-
dawna Stowarzyszenia My-Pozna-
niacy, obecnie Prawo do Miasta), 
pasjonat architektury i transportu 
zbiorowego, szczególnie w ich 
społecznym wymiarze. Mieszka 
w Poznaniu.

Natalia Ćwik – związana z sek-
torem pozarządowym, od kilku 
lat zajmuje się również tematy-
ką odpowiedzialnego biznesu. 
Publicystka, wykładowca, po-
siada kilkuletnie doświadczenie 
dziennikarskie. Przygotowuje 
publikacje, artykuły eksperckie 
oraz badania. Współpracowała 
z licznymi organizacjami pozarzą-
dowymi, aktywnie wspiera rozwój 
III sektora. Od 2009 r. pracuje jako 
Menedżerka ds. Zarządzania Wie-
dzą w Forum Odpowiedzialnego 

Biznesu – wspiera rozwój pracow-
ników, prowadzi regularny audyt 
wiedzy, rozwija zasoby i narzędzia 
umożliwiające efektywne groma-
dzenie i wykorzystywanie wiedzy. 
Wcześniej kierownik w Fundacji 
im. Lesława A. Pagi, działającej 
w obszarze rynku kapitałowego 
i edukacji. Realizowała również 
projekty pomocy rozwojowej 
w Afryce Wschodniej (m.in. pro-
jekty infrastrukturalne, w tym: 
informatyzacja placówek eduka-
cyjnych) i współtworzyła programy 
edukacji globalnej. Absolwentka 
Instytutu Orientalistycznego 
na Uniwersytecie Warszawskim, 
Istituto Universitario Orientale 
w Neapolu oraz studiów menedżer-
skich w sGH. Członkini Polskiego 
Stowarzyszenia Fundraisingu 
oraz Instytutu Odpowiedzialnego 
Biznesu. Interesuje się w szczegól-
ności tematyką odpowiedzialnego/
zrównoważonego zarządzania 
dostawami, ekonomią zrówno-
ważonego rozwoju oraz innowa-
cjami. Fascynują ją nowoczesne 
techniki i technologie pokojowego 
aktywizmu. 

Ignacy Dudkiewicz (ur. 1991) – 
studiuje filozofię na Uniwersytecie 
Warszawskim, redaktor działu 
„Wiara” kwartalnika „Kontakt. Ma-
gazyn nieuziemiony” (Magazyn 
Kontakt.pl). Wychowawca mło-
dzieży w warszawskim Klubie 
Inteligencji Katolickiej, gdzie opie-
kuje się gromadą gimnazjalistów. 
Publikował w miesięczniku „Znak” 
i kwartalniku „Trzeci Sektor”. 

Katarzyna Gajewska – otrzy-
mała tytuł doktora nauk po-
litycznych na Uniwersytecie 
Bremeńskim w 2008 r. Jest autorką 
licznych publikacji oraz książki 

„Transnational Labour Solidarity: 
Mechanisms of commitment to 
cooperation within the European 
trade union movement” (Routled-
ge, 2009). 

Andy Gregg – związany z sekto-
rem społecznym od ponad 25 lat. 
Był prezesem kilku lokalnych, 
regionalnych i krajowych organi-
zacji pozarządowych. Angażuje się 
na rzecz uchodźców. Związany jest 
z organizacją Race on the Agenda, 

think tankiem zajmującym się pro-
blemami mniejszości etnicznych 
w Londynie.

Joanna Jurkiewicz (ur. 1986) – 
absolwentka socjologii w ramach 
Międzywydziałowych Indywidu-
alnych Studiów Humanistycznych 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu, studentka filozofii. 
Interesuje się prawami pracowni-
czymi. Zadeklarowana feministka, 
działa m.in. w kolektywie anarcho-
feministycznym. W wolnym czasie 
ogląda seriale. Próbuje wyznawać 
zasadę Churchilla: no sports, ale 
czasem robi ustępstwa na rzecz 
biegania.

Rafał Łętocha (ur. 1973) – 
politolog i religioznawca. Doktor 
habilitowany nauk humanistycz-
nych, zastępca Dyrektora w In-
stytucie Religioznawstwa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
profesor w Instytucie Politolo-
gii Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Oświęcimiu. Autor 
książek „Katolicyzm a idea na-
rodowa. Miejsce religii w myśli 
obozu narodowego lat okupacji” 
(2002), „Oportet vos nasci de-
nuo. Myśl społeczno-polityczna 
Jerzego Brauna” (2006) i „O dobro 
wspólne. Szkice z katolicyzmu 
społecznego” (2010). Publikował 
m.in. we „Frondzie”, „Glaukopisie”, 

„Nomosie”, ”Nowej Myśli Polskiej”, 
„Państwie i Społeczeństwie”, „Pro 
Fide Rege et Lege”, „Studiach 
Judaica”, „Templum Novum”. Od 
urodzenia mieszka w Myślenicach 
i bardzo jest z tego zadowolony. 
Stały współpracownik „Nowego 
Obywatela”.

Tomasz Mering (ur. 1977) – 
doktor nauk politycznych, adiunkt 
w Instytucie Polityki Społecznej 
Uniwersytetu Warszawskiego, 
autor artykułów z zakresu europej-
skiej polityki społecznej, interesuje 
się polityką rynku pracy i wdraża-
niem polityk publicznych. Publiko-
wał m.in. w „Problemach Polityki 
Społecznej”, „Przeglądzie Euro-
pejskim”, „Dialogu”, „Naukach 
Społecznych”.

Jewgienij Morozow (ur. 1984) – 
publicysta, bloger. Zajmuje się 
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wpływem nowych technologii 
na politykę i społeczeństwo. 
Sceptyczny wobec twierdzeń 
o demokratyzacyjnym potencjale 
Internetu. Wykładał na Uniwersy-
tecie Stanforda. Artykuły Morozo-
wa publikowane były m.in. w „The 
New York Times”, „The Wall Street 
Journal”, „Financial Times”, „The 
Economist”, „The Guardian”, „New 
Scientist”. Dawniej związany 
z Open Society Institute. 

Krzysztof Mroczkowski 
(ur. 1987) – publicysta, ekonomista 
i historyk. Propagator zapomnianej 
historii myśli ekonomicznej i teorii 
rozwoju. Stały współpracownik 

„Nowego Obywatela”.

Bartosz Oszczepalski 
(ur. 1986) – publicysta, absolwent 
politologii na Uniwersytecie Jana 
Kochanowskiego w Kielcach, 
publikował m.in. w regionalnym 
kieleckim dzienniku „Echo Dnia”, 
portalach o tematyce politycznej 
i w mediach studenckich, działacz 
społeczny, kiedyś członek, a obec-
nie sympatyk Demokratycznego 
Zrzeszenia Studenckiego. Zajmuje 
się m.in. publikowaniem treści 
o tematyce społecznej na portalu 
myobywatele.org. 

Michał Sobczyk (ur. 1981) – 
absolwent ochrony środowiska, 
jednak zawodowo związał się 
z działalnością wydawniczą. Sym-
patyk idei spółdzielczej oraz ruchu 
pracowniczego. Od urodzenia 
mieszka na Bałutach, kibic Łódz-
kiego Klubu Sportowego.

Jarosław Tomasiewicz 
(ur. 1962) – doktor nauk poli-
tycznych, pracownik naukowy 
Instytutu Historii Uniwersytetu 
Śląskiego, publicysta, autor ksią-
żek „Terroryzm na tle przemocy 
politycznej (zarys encyklopedycz-
ny)” (2000), „Między faszyzmem 
a anarchizmem. Nowe idee dla 
nowej ery” (2000), „Ugrupowania 
neoendeckie w III Rzeczypospo-
litej” (2003), „Zło w imię dobra. 
Zjawisko przemocy w polityce” 
(2009) i „Rewolucja narodowa. 
Nacjonalistyczne koncepcje 
rewolucji społecznej w Drugiej 
Rzeczypospolitej” (2012), a także 
wielu tekstów publicystycznych 
i naukowych. Stały współpracow-
nik „Nowego Obywatela”.

Przemysław Wewiór (ur. 1986) – 
absolwent filozofii na Uniwersyte-
cie Mikołaja Kopernika i doktorant 
na Wydziale Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Autor wielu tłumaczeń i publikacji 
naukowych, dotyczących głównie 
historii idei w okresie nowożyt-
nym. Stały współpracownik dzia-
łającego na zasadach open access 
czasopisma naukowego „Avant” 
oraz współtwórca i koordynator 
projektu upowszechniania nauki 

„Avant – Sesje”. Pasjonat biegania, 
miasta Łodzi i dobrych seriali. 
Kontakt: pwewior@gmail.com. 

Magdalena Wrzesień 
(ur. 1986) – absolwentka kulturo-
znawstwa na Uniwersytecie Łódz-
kim oraz podyplomowego studium 
edytorstwa tekstów literackich 
(również UŁ). Współpracuje ze 
Stowarzyszeniem „Obywatele Oby-
watelom” m.in. w zakresie prac 
redakcyjnych na potrzeby „Nowe-
go Obywatela” oraz pisma „JAK 
robić biznes społeczny”. Miłośnicz-
ka literatury, filmu i – amatorsko 
przez siebie uprawianej – fotografii. 
Chętnie spędza czas w kontakcie 
z przyrodą, zwłaszcza podczas 
górskich wędrówek.

AUTORZY NUMERU

r e k l a M a

ZAREKLAMUJ SIĘ W „NOWYM OBYWATELU”.
TRAFIAMY DOKŁADNIE TAM, GDZIE CELUJESZ.

SZCZEGÓŁY OFERTY NA STRONIE:
NOWYOBYWATEL.PL/REKLAMA 
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1 Zapłacisz aż 10 zł taniej za kolejne cztery numery – prenumerata 
roczna to koszt 50 zł, zaś cena 4 numerów pisma wynosi 60 zł.

2 Wesprzesz finansowo nasze inicjatywy  
(pośrednicy pobierają nawet do 50% ceny pisma!).

3 Będziesz mieć pełny dostęp do internetowego 
archiwum kwartalnika.

4 Masz szansę na ciekawe  
i cenne nagrody.

5 Prenumerata to wygoda – „Nowy Obywatel” 
w Twojej skrzynce pocztowej.

6 W formatach  
epub i mobi.

7 Bez zabezpieczeń  
DRm.

8 Najtaniej. 

50 zł

Więcej o prenumeracie można przeczytać tutaj:
nowyobywatel.pl/prenumerata

Opłać prenumeratę w banku lub na poczcie i czekaj, 
aż „Nowy Obywatel” sam do Ciebie przywędruje :). 
Możesz też skorzystać z naszego sklepu wysyłkowe-
go, dostępnego na stronie nowyobywatel.pl/sklep 

Wpłat należy dokonywać na rachunek: 
Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom” 
Bank Spółdzielczy Rzemiosła 
ul. Moniuszki 6, 90–111 Łódź 
Numer konta: 78 8784 0003 2001 0000 1544 0001 

Prenumeratę można rozpocząć 
od dowolnego numeru. 

W tym kwartale do prenumeratorów trafią 
następujące upominki:

Cezary Brudka (Poznań) – książka Joanny 
Dudy-Gwiazdy „Krótki kurs nowomowy”.

Agnieszka Romaszewska (Warszawa) – 
książka Joanny Dudy-Gwiazdy „Krótki kurs 
nowomowy”.

Tomasz Rychlewski (Brójce) – roczna 
prenumerata „Nowego Obywatela”

25 zł
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Przyświecają nam następujące wartości:
Samorządność, czyli faktyczny udział obywateli w procesach de-

cyzyjnych we wszelkich możliwych sferach życia publicznego. 
(Re)animacja społeczeństwa. Sprzeciwiając się zarówno omnipo-

tentnemu państwu, jak i liberalnemu egoizmowi, dążymy do odtwo-
rzenia tkanki inicjatyw społecznych, kulturalnych, religijnych itp., 
dzięki którym zamiast biernych konsumentów zyskamy aktywnych 
obywateli. 

„Demokracja przemysłowa”. Dążymy do zwiększenia wpływu 
obywateli na gospodarkę, poprzez np. akcjonariat pracowniczy, ruch 
związkowy, rady pracowników. ⅓ życia spędzamy w pracy – to zbyt 
wiele, aby nie mieć na nią wpływu. 

Sprawiedliwe prawo i praktyka jego egzekwowania, aby służyło 
społeczeństwu, nie zaś interesom najsilniejszych grup. 

Media obywatelskie, czyli takie, które w wyborze tematów i spo-
sobów ich prezentowania kierują się interesem społecznym zamiast 
oczekiwaniami swoich sponsorów.

Wolna kultura. Chcemy takiej ochrony własności intelektualnej, 
która nie będzie ograniczała dostępu do kultury i dorobku ludzkości. 

Rozwój autentyczny, nie pozorny. Kultowi wskaźników ekono-
micznych i wzrostu konsumpcji, przeciwstawiamy dążenie do pod-
niesienia jakości życia, na którą składa się m.in. sprawna publiczna 
służba zdrowia, powszechna edukacja na dobrym poziomie, warto-
ściowa żywność i czyste powietrze.

Ochrona dzikiej przyrody, która obecnie jest niszczona i lekcewa-
żona w imię indywidualnych zysków i prymitywnie pojmowanego 
postępu. Jeśli mamy do wyboru nową autostradę i nowy park naro-
dowy – wybieramy park. 

Solidarne społeczeństwo. Egoizmowi i  uznaniowej filantropii 
przeciwstawiamy społeczeństwo gotowe do wyrzeczeń w imię sys-
temowej pomocy słabszym i wykluczonym oraz stwarzania im real-
nych możliwości poprawy własnego losu. 

Sprawiedliwe państwo, czyli takie, w którym zróżnicowanie ma-
jątkowe obywateli jest możliwie najmniejsze (m.in. dzięki prospo-
łecznej polityce podatkowej) i wynika z różnicy talentów i pracowi-
tości, skromne dochody nie stanowią bariery w dostępie do edukacji, 
pomocy prawnej czy opieki zdrowotnej.

Gospodarka trójsektorowa. Mechanizmom rynkowym i własności 
prywatnej powinna towarzyszyć kontrola państwa nad strategicz-
nymi sektorami gospodarki, sprawna własność publiczna (ogólno-
krajowa i komunalna) oraz prężny sektor spółdzielczy. Nie zawsze 
prywatne jest najlepsze z punktu widzenia kondycji społeczeństwa. 

Gospodarka dla człowieka – nie odwrotnie. Zamiast pochwał „glo-
balnego wolnego handlu”, postulujemy dbałość o regionalne i lokalne 
systemy ekonomiczne oraz domagamy się, by państwo chroniło in-
teresy swoich obywateli, nie zaś ponadnarodowych korporacji i „za-
granicznych inwestorów”. 

Przeszłość i różnorodność dla przyszłości. Odrzucamy jałowy 
konserwatyzm i sentymenty za „starymi dobrymi czasami”, ale wie-
rzymy w mądrość gromadzoną przez pokolenia. Każdy kraj ma swoją 
specyfikę – mówimy „tak” dla wymiany kulturowej, lecz „nie” dla 
ślepego naśladownictwa. b
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•	 niepoprawna	politycznie	publicystyka
•	 alternatywna	ekonomia
•	 tradycje	myśli	społecznej
•	 radykalna	ekologia

Książki, które 
każdy OBYWATEL 
powinien znać…

Gwiazdozbiór w „Solidarności” 
Joanna	i	Andrzej	Gwiazdowie	w	rozmowie	z	Remigiuszem	Okraską
Obszerny	zapis	rozmów	z	legendami	opozycji	antykomunistycznej,	wzbogacony	o	wybór	unikalnych	materiałów	
dotyczących	ich	życia.	Wśród	tematów	PRL,	Wolne	Związki	Zawodowe,	„Solidarność”,	stan	wo	jenny,	„okrągły	
stół”	i	III	RP.	W	barwnych,	pełnych	anegdot	opowieściach	sporo	jest	opinii	zwanych	kontrowersyjnymi,	i to dla	
wielu	uczestników	życia	publicznego,	nie	tylko	tych,	z	których	krytyką	Gwiazdowie	są	kojarzeni.
Do	książki	dołączono	płytę	DVD	z	filmem	o	niezależnych	obchodach	25.	rocznicy	powstania	„Solidarności”.

Cena	49	zł	 ·	 512	stron	+	32	strony	wkładki	zdjęciowej	+	płyta	DVD

Braterstwo, solidarność, współdziałanie –	Edward	Abramowski
Po	raz	pierwszy	w	historii	w	osobnym	tomie	zebrane	wszystkie	artykuły	Abramowskiego	
poświęcone	kooperatyzmowi,	współpracy,	stowarzyszeniom,	oddolnym	inicjatywom	społecznym,	
w	tym	kilka	niepublikowanych	od	roku	1938!	Jako	bonus	unikatowy	artykuł	Jana	Wolskiego	
„Z przemówień	Edwarda	Abramowskiego”	oraz	obszerne	posłowie	Remigiusza	Okraski.

280	stron	 ·	 Darmowa	wersja	elektroniczna	pod	adresem: www.zapomnianewartosci.pl

Świat według Monsanto –	Marie-Monique	Robin
Zapis	szokującego	śledztwa	dziennikarskiego	na	temat	działalności	wielkiego	koncernu	biotechnologicznego.	
Autorka	opierając	się	na	bogatej	dokumentacji	(relacje	świadków,	„odzyskane”	ściśle	tajne	pisma	itp.)	przedstawia	
agresywne	praktyki	korporacji	będącej	największym	producentem	roślin	modyfikowanych	genetycznie	(GMO).
Do	publikacji	dołączona	jest	płyta	DVD	zawierająca	cztery	filmy	poświęcone	zagrożeniom	związanym	z	GMO.

Cena	39	zł	 ·	 480	stron	+	płyta	DVD

Kultura a natura –	Jan	Gwalbert	Pawlikowski
Pierwsze	w	historii	wznowienie	całości	unikatowego	tekstu	pierwotnej	edycji	książki	„Kultura	a	natura”	
z roku	1913	–	pionierskiego	w	Polsce	manifestu	ochrony	przyrody.	Oprócz	niego	książka	zawiera	dwa	
inne	ważne	teksty	tego	autora	–	„Tatry	parkiem	narodowym”	(1923)	i	„W	obronie	idei	parku	narodowego”	
(1936),	a	także	obszerną	przedmowę	Remigiusza	Okraski.	Poznaj	tradycje	polskiej	myśli	ekologicznej!

Cena	19	zł	 ·	 150	stron

Razem! czyli Społem –	Romuald	Mielczarski
Wybór	najważniejszych	tekstów	współtwórcy	i	wieloletniego	lidera	nowoczesnej	spółdzielczości	
spożywców	w	Polsce,	poświęconych	jej	zasadom,	wizjom	i	celom.	Zawarte	w	nim	artykuły	nie	
były	wznawiane	od	roku	1936!	Towarzyszy	im	jedna	z	najbardziej	szczegółowych	prezentacji	
biografii	autora,	jakie	kiedykolwiek	opublikowano,	pióra	Remigiusza	Okraski.

Cena	18	zł	 ·	 164	strony

Krótki kurs nowomowy –	Joanna	Duda-Gwiazda
Komplet	felietonów	słynnej	opozycjonistki,	napisanych	w	latach	
2001–2013	dla	„Nowego	Obywatela”	oraz	związanego	z	nim	portalu	
internetowego.	Warto zaglądać za kurtynę, ale nie warto demonizować 
propagandzistów. Ich sztuczki kuglarskie są zazwyczaj bardzo proste	–	
udowadnia	Autorka,	obnażając	współczesne	formy	propagandy.

Cena	35	zł	 ·	 260	stron	 ·	 Więcej	informacji	na	pozaukladem.pl

Zamawiając	dwie	książki	zapłacisz	o	2	zł	mniej	za	
każdą	z	nich,	przy	zakupie	trzech	–	o	3	zł	taniej	
za	każdy	egzemplarz,	jeśli	weźmiesz	wszystkie –	
otrzymasz	rabat	w	wysokości	4	zł	od	ceny	każdej	
pozycji.	Do	każdej	wysyłki	dołączamy	drobny	
podarek	od	redakcji	„Nowego	Obywatela”.

Wpłaty	przyjmujemy	na	konto:
Stowarzyszenie	„Obywatele	Obywatelom”
Bank	Spółdzielczy	Rzemiosła
ul.	Moniuszki	6,	90-111	Łódź
Numer	konta:	
78	8784	0003	2001	0000	1544	0001

Zamówienia	w	Internecie:		
nowyobywatel.pl/sklep

Kontakt:	
tel.	42	630	22	18	
sklep@nowyobywatel.pl

Wszystkie	publikacje	
dostępne	są	także	

w wersji	elektronicznej	
EPUB, MOBI, PDF
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