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Na chorą pracę nadal brak lekarstwa
Jarema Piekutowski

Członek zespołu, główny ekspert ds. społecznych

Sytuacja na rynku pracy zmieniła się radykalnie, i o ile niedawno największymi problemami były brak miejsc pracy i ich niestabilność, o tyle dziś
coraz częściej jest to niska jakość miejsc pracy (przede wszystkim niskie
wynagrodzenia), i problemy w relacjach między pracodawcą a pracownikiem
„Polska praca jest chora” – mówił Józef
Tischner we wrześniu 1980 roku, podczas
kazania głoszonego w gdańskiej hali Olivii
w drugi dzień obrad I Krajowego Zjazdu
Delegatów NSZZ „Solidarność”. – „Praca
w Polsce, zamiast pogłębiać wzajemność,
zamiast być płaszczyzną człowieka, stała
się płaszczyzną nieporozumienia, sporu,
nawet zdrady”.
Minęło trzydzieści osiem lat. Poza
Grekiem i Rosjaninem, jak wskazują dane
OECD, statystyczny Polak pracuje najwięcej w Europie – 1928 godzin rocznie
(dla porównania, przeciętny Portugalczyk
pracuje 1842 godziny, przeciętny Czech –
1770, Szwed – 1621, a Niemiec – wręcz
1363 godziny). Według badań ADP, w Polsce, w porównaniu do krajów Europy Zachodniej, szczególnie niski jest poziom
równowagi między pracą a życiem prywatnym (na jej brak narzekało aż 81 proc.
badanych Polaków), a ponadto Polacy
szczególnie często do innych badanych
krajów doświadczają stresu (codziennie
dostarcza go 22 proc. badanych, podczas

gdy na przykład w Hiszpanii jest to jedynie
10 proc.). Eksperci twierdzą, że pracujemy
tak dużo, gdyż nasza praca nie jest wydajna – trudno jednak o wydajność przy
tak dużym poziomie napięcia wewnętrznego. Ostatecznym efektem zmęczenia
i stresu, jakiemu jesteśmy poddawani
w pracy, jest często nie tylko spadek wydajności, ale całkowita niezdolność do
pracy, która wyraża się w lawinowym
wzroście liczby dni wolnych od pracy branych przez Polaków z powodu zaburzeń
psychicznych. Jeśli dodać do tego plagę
niestabilności i coraz częściej przedostające
się do publicznej wiadomości hiobowe
wieści na temat traktowania pracowników
przez pracodawców (co ilustruje choćby
ogromna popularność facebookowego
profilu „Magazyn Porażka”, stworzonego
przez Kamila Fajfera, i jego książki „To
nie jest kraj dla pracowników”), to nie
ulega wątpliwości, że diagnoza Tischnera
pozostaje boleśnie aktualna. Aby dokonać
właściwej diagnozy i pomyśleć nad rozwiązaniami, trzeba jednak głębiej przyjrzeć
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się najważniejszym problemom, a przede
wszystkim zastanowić się nad ich korzeniami i nad tym, czy wśród diagnoz prezentowanych przez media nie zaplątało
się także trochę mitów.

3,7 proc. wszystkich pracowników najemnych.
Drugą formą, krytykowaną powszechnie w mediach i wskazywaną jako bardzo
istotna przyczyna niestabilności polskiej
pracy, jest wymuszony outsourcing, czyli
wypychanie pracowników na samozatrudnienie. Dane GUS częściowo także
i temu zdają się przeczyć – wśród osób
pracujących na własny rachunek, a niezatrudniających pracowników, te pracujące
wyłącznie dla jednego klienta (czyli możliwe ofiary wypychania na samozatrudnienie) stanowią jedynie 7,8 proc. Niepokojący jest natomiast fakt, że odsetek
ten wzrósł w porównaniu do 2014 r.,

Mity i fakty o niestabilności
zatrudnienia

Z pewnością problemem, przyczyniającym
się do stresu, a co za tym idzie – do pogarszania się zdrowia psychicznego Polaków, jest niestabilność i niepewność
jutra. W potocznym dyskursie, obecnym
na co dzień w mediach, niestabilne formy
zatrudnienia (czyli umowy śmieciowe)
utożsamia się przede wszystkim ze stosowaniem umów cywilnoprawnych
i umów zlecenia w sytuacjach, w których
de facto dana osoba powinna być zatrudniona na umowę o pracę (ma miejsce
stosunek pracy). Już rząd Donalda Tuska
wydał wojnę umowom cywilnoprawnym,
nowelizując ustawę o systemie ubezpieczeń
społecznych, i od 1 stycznia 2016 r. od
każdej umowy zlecenia odprowadzane są
składki ZUS (wcześniej obowiązkowo odprowadzane one były tylko od pierwszej
zawartej umowy). Obecnie prowadzone
są prace nad oskładkowaniem umów
o dzieło, a odrzucony wstępnie przez rząd
projekt nowelizacji Kodeksu pracy, stworzony przez Komisję Kodyfikacyjną, zakładał praktycznie całkowitą likwidację
umów cywilnoprawnych. Opublikowany
dwa miesiące temu raport Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Wskaźniki jakości
pracy” wskazuje jednak, że wbrew ogromnemu nagłośnieniu medialnemu to nie
umowy cywilnoprawne są najważniejszą
przyczyną niestabilności. W II kwartale
2017 r. odsetek osób zatrudnionych na
umowy zlecenie, o dzieło i inne niebędące
umowami o pracę, stanowił jedynie

wbrew ogromnemu

nagłośnieniu medialnemu to
nie umowy cywilnoprawne

są najważniejszą przyczyną
niestabilności

kiedy to wynosił jedynie 5,6%. Jednak
wzrost udziału outsourcingu na rynku
pracy to obecny na całym świecie trend,
do którego przyczynia się także informatyzacja i przeniesienie coraz większej
liczby działań do przestrzeni online
(w chmurę). To, co do tej pory było produktem, coraz częściej staje się usługą (np.
oprogramowanie biurowe, niegdyś dostępne w formie pudełka z płytą, instrukcją
etc., dziś coraz częściej udostępniane w formie licencji online), a usługi dużo łatwiej
przesunąć do zewnętrznego wykonawcy.
Wymuszony outsourcing, choć nie jest
zjawiskiem aż tak masowym, jak się o nim
mówi, faktycznie może więc w przyszłości
stanowić coraz większy problem.
4
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ślony są częściej stosowane w tych państwach, w których zatrudnienie jest bardziej elastyczne (np. Dania, Wielka Brytania, Islandia, Malta, Węgry), zaś rzadziej,
w których regulacje są sztywniejsze (Grecja, Turcja, Polska, Francja, Portugalia),
choć należy zauważyć, że w grę wchodzą
tu także inne czynniki, przede wszystkim
perspektywa ryzyka związanego z niestabilnością gospodarki, dużo mniejsza
w większości państw z pierwszej grupy
niż w grupie drugiej.

Tymczasowość, elastyczność i jej brak

Dane GUS wskazują, że najważniejszym
powodem niestabilności zatrudnienia jest
praca na czas określony. Stosunek pracujących w tym trybie w stosunku do pracujących ogółem wyniósł w II kwartale
ubiegłego roku 21,4 proc. Wiele danych
wskazuje, że udział osób pracujących na
czas określony w Polsce jest największy
w całej Europie. Faktycznie polski Kodeks
pracy jest pod tym względem stosunkowo
liberalny (łączny okres zatrudnienia pracownika na umowę na czas określony wynosić może 33 miesiące, podczas gdy np.
w Niemczech, co do zasady – 24 miesiące).
Częściowym rozwiązaniem byłoby tu
ograniczenie możliwości zatrudnienia na
czas określony (na przykład, jak proponowała Komisja Kodyfikacyjna, do 18 miesięcy). Jednakże problem tkwi głębiej;
niepewność sytuacji w dużej mierze dotyka
bowiem pracodawców i dlatego często,
w sytuacji nadal niestabilnej polskiej gospodarki, zamiast podejmować ryzyko zatrudnienia pracownika na umowę na czas
nieokreślony, wybiorą oni niezatrudnianie
go w ogóle, zatrudnienie w szarej strefie
lub wspomniany wymuszony outsourcing.
Pod pewnymi względami bowiem polskie
przepisy regulujące kwestie pracy są stosunkowo elastyczne (vide wspomniana
długość możliwego zatrudnienia na czas
określony), pod innymi – bardzo sztywne
(np. trudności z wdrożeniem telepracy
przez wysokie wymagania z zakresu BHP,
o których mówi także Jacek Męcina w wywiadzie ze Stefanem Sękowskim), wysokie
koszty wypowiedzeń, niejednoznaczne
procedury rozstrzygania sporów pracowniczych itp. Analiza przeprowadzona przez
Forum Obywatelskiego Rozwoju wskazuje,
że co do zasady umowy na czas nieokre-

Zmiana reguł gry

Rynek pracy to nie tylko regulacje prawne – to gra szeregu zjawisk społecznych
i ekonomicznych. W ciągu ostatnich kilkunastu lat doszło na polskim rynku pracy
do istotnych zmian, do których – jak się
wydaje – przede wszystkim pracodawcy
nadal się nie przyzwyczaili. O ile w roku
2004 Polska prowadziła w niechlubnym
rankingu stopy bezrobocia w UE wg Eurostatu (z tymże wskaźnikiem w wysokości
19,1%), o tyle po trzynastu latach znalazła
się niemal na przeciwległym końcu tabeli
(4,9%; lepsza sytuacja miała miejsce jedynie w Rumunii, w Wielkiej Brytanii,
na Węgrzech, na Malcie, w Niemczech
i w Czechach). Pojawił się nagle problem
ze znalezieniem osób do pracy – jednak,
jak wskazują eksperci PARP (w ramach
badania „Bilans kapitału ludzkiego”), pracodawcy winę za ten problem przerzucają
w dużej mierze na samych kandydatów
i na to, że „nie spełniają oni oczekiwań
związanych z pracą na danym stanowisku”,
zwłaszcza związanych z doświadczeniem
zawodowym i twardymi umiejętnościami.
Nadal wielu pracodawców podtrzymuje
dawną mentalność z czasów, kiedy „za
bramą” czekało na miejsce pracy 50 osób.
Istotne zmiany w tym zakresie zachodzą
5
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nad rozwiązaniami z zakresu flexicurity,
zapewniającymi bezpieczeństwo zewnętrznym, stałym podwykonawcom – ale takie
rozwiązania są faktycznie trudne i wymagają głębokiej analizy prawnej, a czasem
także odważnych zmian w prawie. Co
z tego, że sporo funduszy unijnych w poprzedniej perspektywie finansowej poświęcono flexicurity, skoro nie szły za
tym zmiany prawne – było to zatem w dużej mierze działanie pozorne.

m.in. w branży IT, borykającej się chyba
w największym stopniu z brakiem rąk do
pracy, i w dużych, rozwiniętych przedsiębiorstwach. W innych branżach
i w mniejszych firmach widoczna jest
często nadal niechęć do pracy nad pracownikami i nad ich kształceniem (wynikająca często z obawy, że będzie to zbyt
duże ryzyko kosztowe, a przecież w końcu
„pracownika idealnego” na pewno da się
znaleźć). Jednocześnie mimo wielu podejmowanych działań nadal występuje
problem niedopasowania kompetencyjnego – szkoły nie przygotowują wystarczająco do podjęcia pracy (przykładem
może tu być omawiana w wielu miejscach
„nadprodukcja” absolwentów studiów humanistycznych; kwestią na osobny artykuł
jest to, w jakim stopniu studia te faktycznie
mają na celu zdobycie przez kandydata
umiejętności stricte zawodowych).

wiele danych wskazuje, że

udział osób pracujących na

czas określony w Polsce jest
największy w całej europie

Konieczne jest wypośrodkowanie
między potrzebami pracodawcy a pracownika; z jednej strony skrócenie maksymalnego okresu umów na czas nieokreślony, z drugiej – uelastycznienie
i zapewnienie większego bezpieczeństwa
pracodawcy zatrudniającemu na czas nieokreślony, choćby przez usprawnienie
działania sądów pracy (dziś nieefektywnych, prowadzących sprawy niezwykle
długo), ujednolicenie ich orzecznictwa,
a także obniżenie obciążeń podatkowych
i społecznoubezpieczeniowych pracy na
czas nieokreślony czy też pracy w ogóle
(vide raport A.Mikosza).
Zamiast kolejnych propozycji prewencyjnych, uderzających częściej bardziej
w pracownika niż w pracodawcę, należałoby zwiększyć skuteczność egzekwowania
prawa, na przykład poprzez wzmocnienie
Państwowej Inspekcji Pracy, czy, jak wskazuje Piotr Lewandowski z Instytutu Badań
Strukturalnych, możliwość anonimowego

Lekarstwa dla chorej pracy

Problem niestabilności, jak wskazałem
wcześniej, nie zniknął. Z pewnością należy
przeciwdziałać wypychaniu pracowników
na samozatrudnienie i nadmiernemu wykorzystywaniu umów na czas nieokreślony.
Jednak rozwiązaniem nie jest np. proponowane przez Komisję Kodyfikacyjną
traktowanie każdej osoby obecnej na terenie firmy jako pracownika, gdyż, poza
zakładami produkcyjnymi, obecność pracownika na terenie firmy dzięki nowoczesnym rozwiązaniom z zakresu IT i łączności coraz częściej nie będzie potrzebna.
Tym bardziej absurdalny wydaje się inny
pomysł Komisji Kodyfikacyjnej, likwidujący umowy cywilnoprawne za wyjątkiem
samozatrudnienia – realizacja tego rozwiązania doprowadziłaby do drastycznego
wzrostu wymuszonego outsourcingu
w Polsce. Należałoby się raczej zastanowić
6
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zgłaszania przez pracowników faktów łamania przepisów Kodeksu pracy.
Przede wszystkim jednak należy zauważyć, że sytuacja na rynku pracy zmieniła się radykalnie, i o ile jeszcze niedawno
największymi problemami w tym zakresie
były brak miejsc pracy i ich niestabilność,
o tyle dziś coraz częściej jest to niska
jakość miejsc pracy (przede wszystkim
niskie wynagrodzenia – problem bezrobocia często rozwiązywany jest „na skróty”
przez niższe płace), i to, na co wskazywał
Tischner – problemy w relacjach międzyludzkich pracodawcy i pracownika,
nieumiejętność zbudowania zdrowej wzajemności. Wieloletnie przyzwyczajenie do
sytuacji wysokiego bezrobocia powoduje,
że pracownicy mało odważnie wchodzą
w spór z pracodawcami (z czego wynika
niewielka presja na wyższe płace), a obie

strony – pracodawcy i pracownicy – rzadko postrzegają „tych drugich” jako członków tej samej wspólnoty interesu, jaką
jest firma. Zbudowanie właściwej relacji
wzajemności wymaga zatem wspierania
takiego funkcjonowania firm, w którym
pracownicy mają udział w zyskach (np.
akcjonariatu pracowniczego i partycypacyjnego zarządzania w przedsiębiorstwach), a jednocześnie systemowych rozwiązań (na przykład w zakresie szkolnictwa
zawodowego czy premiowania kształcenia
pracowników przez samych pracodawców), pozwalających na dalsze ograniczanie niedopasowania kompetencyjnego.
Ostatecznie bowiem to inwestycja w człowieka okazuje się najważniejsza – i to
ona jest podstawowym lekarstwem na
choroby naszej pracy.

7

THINKZINE, nr 5(95)/2018, 9 maja–5 czerwca 2018

www.nowakonfederacja.pl

Bronimy się przed zamrażarką
Z prof. Jackiem męciną
rozmawia stefan sękowski

Prof. Jacek męciNa

Prawnik i politolog, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan,
wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Dialogu
Społecznego, przewodniczący Zespołu Prawa Pracy, członek Komisji
Kodyfikacyjnej Prawa Pracy.

Skoro nie można w tym momencie uchwalić nowego kodeksu pracy, to
można wybrać z naszych propozycji różne moduły i sukcesywnie je
wymieniać. Gdybyśmy uchwalili kilka dużych, to już byłby postęp
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy
pracowała półtora roku – i gdy efekty
jej działań ujrzały światło dzienne, Beata Mazurek napisała na Twitterze, że
PiS tych propozycji nie poprze i nie
pracuje nad zmianami w Kodeksie Pracy. Jak Pan do tego podszedł?

krotnie podkreślała, że to są projekty eksperckie – i tak jest. Nie spodziewam się,
że politycy powiedzą: świetnie, teraz bierzemy na swoje sztandary kodeks pracy
wypracowany przez ekspertów i będziemy
go forsować. Projekty wymagają teraz
dystansu i namysłu, na pewno znaczna
część instytucji jest ciekawa.

Nie podchodziłem do tego emocjonalnie.
Dobrze się stało, że KK pracowała. Od
początku było wiadomo, że czas, który
nam dano, jest na tyle napięty, że nie
zdążymy zrealizować tego zadania w terminie i że raczej przygotujemy wybrane
elementy Kodeksu. Przekazany materiał
jest dość szeroki jak na te 1,5 roku. Poprzednia komisja kodyfikacyjna pracowała
4,5 roku.

To po co pracowaliście?

Według mnie te kodeksy mają dużą wartość. Poparłem je i dałem kilka stron zastrzeżeń, ponieważ dalsza praca nad nimi
będzie wymagała dialogu, czyli swego rodzaju ewaluacji przeprowadzonej w Radzie
Dialogu Społecznego. Twierdzę, że to, że
nikt nie jest zadowolony z tego projektu,
pokazuje, że nie jest to projekt ani propracodawczy, ani prozwiązkowy. Są elementy, które są dobre dla pracownika, są
takie, które są dobre dla pracodawców,
może czasem mało odważne, ale to kon-

I skończyło się podobnie.

Nie mówmy jeszcze, jak się skończyło.
Już wcześniej minister Rafalska kilka8
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sekwencja próby wyważenia. Uważam, że
indywidualny kodeks jest znacznie lepszy.
Wiele jego elementów zmienia stosunki
pracy i je demokratyzuje. Są bliższe gospodarce rynkowej, choć jest tam moim
zdaniem za dużo klauzul generalnych,
które są zawsze niebezpieczne w prawie,
ponieważ oddają decyzję sądowi. Domniemanie stosunku pracy bardzo wzmacnia
stronę pracowniczą, zaś wymienione przypadki, w których samozatrudnienie jest
ewidentne, są zbyt zawężone. To element
outsourcingu pewnych obowiązków, który
w XXI będzie się nasilał. Mogę sobie wyobrazić, że przedsiębiorca na stałe współpracuje z ekspertem prawnym czy informatykiem, który dba o jego sieć wewnętrzną i setki innych przypadków. Taki jest
dzisiaj trend. Pozytywne dla pracownika
są rozwiązania dotyczące urlopów. Zwiększa się wymiar urlopu do 26 dni dla
wszystkich, urlop jest traktowany tak, jak
powinien być traktowany, czyli służy wypoczynkowi. To nonsens, że można sobie
gromadzić dni urlopu przez trzy lata i wykorzystywać nie wiadomo kiedy.

Nie, bo istnieją też przepisy dyscyplinujące,
a pracodawca musi wypłacić pracownikowi
podwójny ekwiwalent za urlop, którego
nie wykorzystał, co nawiasem mówiąc
jest trochę za dużo. Ale to jest doskonały
przykład na to, że KK zabrakło w niektórych miejscach wyobraźni, jak wygląda
praktyka.

to nonsens, że można sobie

gromadzić dni urlopu przez

trzy lata i wykorzystywać nie
wiadomo kiedy

Z kolei jeśli chodzi o rozwiązania korzystne dla pracodawcy, to należą do nich
w wielu przypadkach te dotyczące czasu
pracy. Rozwiązania, które wypracowaliśmy, mówią o minimalnym okresie wypoczynku dobowego i tygodniowego, ale
z możliwością zmniejszenia tego okresu
do 20 godzin tygodniowo. Na dwa miesiące
możliwe jest wprowadzenie opt-outu z wydłużeniem tygodnia pracy do 60 h. Mówi
się też o ruchomym czasie pracy, grupowej
i zespołowej organizacji pracy. Te przepisy
mogą być też bardzo korzystne dla pracowników, bo dają możliwość dostosowania rytmu pracy do obowiązków rodzinnych, edukacyjnych.

Ale Wasz projekt umożliwia „z przyczyn
obiektywnie niemożliwych” udzielenie
zaległego urlopu po 9–15 miesiącach.

Można sobie wyobrazić wiele takich sytuacji – długotrwała choroba pracownika,
urlop macierzyński, powrót z urlopu wypoczynkowego. Jest wiele przypadków,
w których istnieje możliwość przełożenia
urlopu na następny rok – ale nie na trzy
lata!

Przewodniczący „Solidarności”, Piotr
Duda stwierdził, że zwłaszcza kodeks
zbiorowy to „tragikomedia” i że jeśli
te rozwiązania zostaną przyjęte, to ludzie wyjdą na ulicę.

Nie ma zagrożenia, że pracodawcy
będą to wykorzystywać, mówiąc, że
jesteśmy teraz w takiej sytuacji, w której
potrzebne są wszystkie ręce na pokładzie i nie będzie urlopu?

Nie wiem, czy wyjdą, ale zgadzam się
z przewodniczącym Dudą, jeśli chodzi
o zbiorowy kodeks prawa pracy. Został
9
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potraktowany zbyt teoretycznie. Układy
zbiorowe, które należało poprawić, nie
do końca wyszły, a chyba najgorsza regulacja dotyczy przedstawicielstwa związkowego. My już dziś mamy problem z tym,
że te przepisy są skomplikowane, a na to
nałożono jeszcze dodatkowe formy. Te
zapisy zostały napisane bez wyobraźni co
do tego, jak będą funkcjonować, i bez
myślenia o tym, że te struktury związkowe,
które istnieją, muszą się dostosować do
nowych reguł.

Gdybyśmy uchwalili kilka dużych, to już
byłby postęp.

Jakie są najważniejsze kwestie, które
należałoby zmienić w obecnym prawie
pracy? Czy te moduły, o których Pan
mówi, można traktować jako takie najważniejsze zmiany?

Tak. Jedną z takich kwestii jest, po pierwsze, art. 39 k.p., czyli instytucja ochrony
pracowników w okresie przedemerytalnym. Dziś przepisy niby chroniące pracowników, którzy mają cztery lata do nabycia uprawnień emerytalnych, tak naprawdę powodują, że oni tkwią bez szans
na zatrudnienie w statystykach urzędów
pracy – i są jedynie pojedyncze przypadki
pracodawców, którzy odważą się ich zatrudniać. W rozwiązaniach wypracowanych przez KK znalazł się ciekawy pomysł
mówiący, że jeśli pracodawca zatrudni
pracownika rok przed nabyciem prawa
do ochrony, to będzie mógł go zwolnić
w ciągu dwóch lat od zatrudnienia. Podobnie jeśli zatrudni pracownika w okresie
ochrony przedemerytalnej – będzie mógł
go zwolnić w okresie 12 miesięcy. Dzięki
temu suwakowi ochrony pracownik nie
wpadnie w pułapkę okresu ochronnego.
Drugą kwestią są rozwiązania dotyczące czasu pracy. Elastyczność w organizacji czasu pracy znacząco zmniejsza
fluktuację pracowników. Jeśli przykładowo
producent samochodów może rozłożyć
harmonogram pracy na 12 miesięcy, to
może wszystkich pracowników zatrzymać
w pracy – nie musi ich wiosną zwalniać,
a jesienią zatrudniać lub odwrotnie. Istnieje też możliwość wprowadzenia optout, możliwość wydłużenia tygodniowego
czasu pracy nawet do 60 godzin na 2 miesiące – ale pod warunkiem, że pracownik
się zgodzi.

To dlaczego te rozwiązania zostały
przyjęte?

Komisja, a w zasadzie Zespół to kilkanaście
osób. Ja np. byłem często przegłosowywany, choć wielokrotnie zwracałem uwagę,
że warto odwołać się do praktyki, inaczej
one po prostu nie będą funkcjonować.
Przegłosowywany przez kogo?

Przez innych przedstawicieli Komisji
(śmiech), przecież nie będę wymieniać
nazwisk. To jednak nie znaczy, że i zbiorowego prawa pracy nie da się poprawić.
Myślę, że przepisy o przedstawicielstwie
można uprościć, poprawić przepisy o układach zbiorowych, a spory zbiorowe są
akurat nieźle napisane. Ten materiał
w spokoju można wykorzystać. A podsumowując te półtora roku pracy Komisji,
podkreślić należy, że na szczęście przez
te półtora roku nie mieliśmy do czynienia
z wrzutkami w sejmie, które psuły prawo
pracy. Mieliśmy z tym święty spokój,
a przedsiębiorcy mogli spokojnie pracować. Myślę, że dzisiaj moglibyśmy podejść
inaczej do tematu. Skoro nie można w tym
momencie uchwalić nowego kodeksu pracy, to można wybrać z naszych propozycji
różne moduły i sukcesywnie je wymieniać.
10
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Istnieje zagrożenie, że pracodawcy
będą wymuszać taką zgodę.

datkowo regulujemy pracę na odległość,
czyli świadczenie pracy przez telefon przez
jeden dzień w tygodniu.

Bezpiecznikiem ma być możliwość zawierania indywidualnych umów o czasie
pracy, które trzeba by zarejestrować
w okręgowym inspektoracie pracy. To
wymusza legalność działań. Jeśli pracodawca rejestruje dokument, a pracownik
mówi, że został on na nim wymuszony,
pracodawca może być ukarany. Bardzo
ważnymi elementami są też ruchomy czas
pracy, zespołowa i grupowa organizacja
pracy, które mogą zupełnie zmienić charakter zarządzania firmą. W ramach większej firmy mogę jako pracodawca wyodrębnić pewne zadania i umówić się z grupą
pracowników, która będzie się ze mną
rozliczać. Związki zawodowe także podkreślały potrzebę takich rozwiązań.

Dziś przepisy niby chroniące
pracowników, którzy mają
cztery lata do nabycia

uprawnień emerytalnych,

tak naprawdę powodują, że

oni tkwią bez szans na

zatrudnienie w statystykach
urzędów pracy – i są jedynie
pojedyncze przypadki
pracodawców, którzy

Tu istnieje konsensus między pracodawcami a związkami zawodowymi?

odważą się ich zatrudniać
Dlaczego tylko jeden?

Myślę, że można go wypracować, oczywiście
diabeł tkwi w szczegółach. Pewnie związki
będą chciały, by więcej rozwiązań było
zapisanych w układach zbiorowych pracy,
sceptycznie będą patrzeć na indywidualne
umowy, ale jest o czym rozmawiać.
Trzeci obszar to telepraca. To nasze
nieszczęście – od 2007 roku implementujemy europejskie porozumienie w tym
zakresie, tylko że ono nie działa i to z powodu jednego przepisu:
o bezpieczeństwie i higienie pracy.
Kodeks czyni pracodawcę odpowiedzialnym za BHP w domu pracownika. To
nonsens. My chcemy zmienić ten przepis
tak, by pracodawca miał poinformować
o zasadach BHP, ale to pracownik troszczył
się o bezpieczeństwo w swoim domu. Inaczej być nie może. Te propozycje są gotowe
w indywidualnym kodeksie pracy. Do-

Uważam, że powinno być ich więcej, ale
taki kompromis zawarto.
Z kim?

Z innymi członkami komisji.

Zastanawiam się, co może za tym przemawiać.

Skąd się to wzięło? Myślę, że to jest punkt
widzenia administracji. Do dzisiaj praca
w domu jest tam bardzo rzadko stosowana,
bo boją się tego dyrektorzy generalni.
Mam nadzieję, że dojdziemy do porozumienia, by tych dni mogło być więcej, bo
praca na odległość jest w dobie cyfryzacji
świadczona powszechnie.
11
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Czwartym istotnym modułem jest
rozwiązywanie sporów zbiorowych. Chcemy, by pracodawca i związki zawodowe
mogli zwrócić się do sądu, by ocenił legalność sporu. Dobrze byłoby też wprowadzić mediacje na wczesnym etapie
sporu i określić długość trwania sporu,
bo obecnie często trzyma się spór w zawieszeniu nawet przez kilka lat. KK miała
też zupełnie nowy pomysł na arbitraż
społeczny, który ma być usytuowany przy
Radzie Dialogu Społecznego. W indywidualnych stosunkach pracy ważne jest
z kolei promowanie pozasądowych form
rozwiązywania sporów zbiorowych – i co
do tego mamy konsensus.
I ostatnia ważna kwestia, którą uważam, że należałoby zmienić, to przepisy
o pracownikach domowych – opiekunkach, osobach sprzątających, służbie etc.
To co prawda zaledwie 250 tys. osób, ale
to osoby, które na ogół pracują w szarej
strefie. Byłoby dobrze, gdyby udało się
zalegalizować tę strefę, dając tym pracownikom ochronę, ale jednocześnie więcej uprawnień gospodarstwom domowym
jako pracodawcom. Założę się, że chciałby
pan więcej wiedzieć o osobie, którą pan
wpuszcza do domu, żeby sprzątała, albo
opiekowała się dzieckiem bądź rodzicem.
Te przepisy to otwarcie na nowy problem.
Ale rynek usług osobistych będzie się rozwijał i wymaga mądrej regulacji.

zbiorowych na poziomie Rady Dialogu
Społecznego. Hipotetycznie Konfederacja
Lewiatan mogłaby zawrzeć taki układ
z „S” czy OPZZ – i ten układ mógłby być
stosowany przez członka Lewiatana na
podstawie zgody pracodawcy. To wzmocniłoby centrale związkowe i pracodawców,
ożywiłoby ich dialog.
Mogłoby też negatywnie wpłynąć na
liczbę członków związków.

Ale przecież pracodawcy nie wspieraliby
powstawania związków zawodowych po
to, by zawierać układy zbiorowe. Tendencja
związana ze stosunkowo niskim uzwiązkowieniem jest trwała. Powołam się na
badania wśród absolwentów ośmiu kierunków studiów na UW, z których wynika,
że właściwie wszyscy są pozytywnie nastawieni do działalności związków, ale
pytani, czy sami by się zapisali, odpowiadają, że nie. Uważają, że ze swoją wiedzą
i kompetencjami byliby w stanie reprezentować swoje interesy i dogadać z pracodawcą. Związki były masowe, gdy istniała wielkoprzemysłowa klasa robotnicza.
Myślę, że wzmocnienie siły central związkowych byłoby w interesie świata pracy,
bo zwiększałoby możliwość reprezentowania ich interesów.

To był czas proletariatu, dziś mówi
się o prekariacie. Związki zawodowe
bardzo mocno podkreślały, że generalnie jest problem z tzw. uśmieciowieniem rynku pracy. Co w tym zakresie powinno się zmienić?

Zmian w Kodeksie pracy domagają
się nie tylko pracodawcy, ale także
związki zawodowe, które są coraz słabsze. Pracownicy w tych firmach, w których nie ma związków, nie mogą liczyć
na ich pomoc.

Zajmuję się pomiarem jakości pracy i od
2014 roku widać stałą poprawę jakości
pracy. W Polsce ten proces przebiega poprzez obejmowanie umów cywilnoprawnych różnymi cechami pracowniczymi.

Jedną z propozycji, które ostatecznie nie
znalazły się w propozycjach KK, była możliwość zawierania wzorcowych układów
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Generalnie w europejskiej doktrynie prawa
pracy mówi się, że są dwie metody na
osiągnięcie elastyczności rynku pracy.
Jedna to uelastycznienie wewnętrzne prawa pracy, w tym czasu pracy, co prowadzi
do zwiększenia atrakcyjności stosunku
pracy z punktu widzenia pracodawcy i odchodzenia od atypowych form zatrudnienia. Druga – to ochrona interesu tych,
którzy mają stosunek pracy i mnożenie
się atypowych form pracowniczych. A ich
ochrona polega na obejmowaniu ich wybiórczo różnymi elementami ochrony.

Nie – bo, jak Pan widzi, bronimy się
przed zamrażarką. Gdybyśmy zajęli się
poszczególnymi modułami, to byłby kapitalny krok do przodu. Gdyby to się
udało, można by mieć nadzieję, że gdy
się wszyscy wypolitykują i opadnie kurz
wyborczy, to nadejdzie refleksja, że potrzebujemy nowych regulacji i będzie
można je opracować.

Ten kurz jednak nigdy nie opadnie.
W tym roku mamy wybory samorządowe, w przyszłym europejskie i parlamentarne, w 2020 z kolei prezydenckie…

kodeks czyni pracodawcę

Kurz opadnie po parlamentarnych. Gdyby
udało się dobrze implementować te moduły, które zarysowałem i jednocześnie
byłaby przestrzeń do tego, by rozmawiać
o kosztach po stronie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i opodatkowaniu
pracy, to byłoby dobrze. Taka perspektywa
byłaby zachęcająca i dla pracodawców,
i dla pracowników.

odpowiedzialnym za BHP
w domu pracownika. to
nonsens

W Polsce realizujemy ten drugi scenariusz.

Nasze propozycje kodeksów pracy to zmieniały. Szły w stronę większej elastyczności
wewnętrznej. Choć jest jej w tych zapisach
moim zdaniem zbyt mało, ponieważ ona
powinna być jak w jednolitym kontrakcie
mocno zróżnicowana według stażu pracy
danego pracownika. Na pewno też wdrożenie tych rozwiązań nie byłoby obecnie
szokujące dla rynku pracy, bo mamy obecnie rynek pracownika. Dobry ustawodawca
myśli także o tym, co będzie, gdy sytuacja
się zmieni. Dlatego proponuję rozpocząć
od regulacji mniej kontrowersyjnych.

Czy da się to zmienić bez zmiany innych przepisów? Na sytuację na rynku
pracy wpływają także inne regulacje,
np. dotyczące ubezpieczeń społecznych, choćby system emerytalny, czy
podatków.

To prawda, zmiany w Kodeksie pracy są
wtórne w porównaniu do tych problemów.
Powinniśmy na poważnie porozmawiać
o obniżeniu i urealnieniu opodatkowania
pracy. Trzeba też powiedzieć, że już dziś
widać wyraźnie, że jakość pracy się poprawia. Rząd słusznie postawił na cywilizowanie prac najniżej płatnych. Wprowadzenie godzinowej płacy minimalnej
poprawiło sytuację, a jednocześnie nie
zachwiało równowagą na rynku. Praco-

Tylko czy będzie wola polityczna? Będzie chęć zmiany w tym kierunku?
W tej chwili wygląda to tak, że Państwo
napisali projekty, które trafiły do zamrażarki.
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dawcy też zachowali się odpowiedzialnie,
bo wzrost gospodarczy przełożył się na
realny wzrost płac. Gdy spojrzymy na
dane dotyczące wzrostu wynagrodzeń
w 2017 roku, to okazuje się, że one rosły
prawie tyle, co wydajność.

o zwolnieniach grupowych i restrukturyzacji. Dziś mamy inne problemy, np. demograficzny – wzmożony proces starzenia
się. Ludzie starsi to też członkowie naszego
społeczeństwa. Będzie nas stać na mądrą
politykę społeczną tylko wtedy, gdy gospodarka będzie się rozwijać, a zdecydowana część społeczeństwa – żyć z pracy,
a nie ze świadczeń. Bez inwestycji i produktywności w sferze zatrudnienia niewiele zrobimy. Mimo, że jesteśmy od prawie 15 lat w UE, to nasze wskaźniki zatrudnienia są nadal grubo poniżej średniej
unijnej i znacznie niższe niż w krajach
takich jak Niemcy czy Wielka Brytania,
do których tak lubimy się porównywać
pod względem płac. Jest jeszcze sporo
do zrobienia, aby Polska dogoniła kraje
starej UE.

Ale póki co – prawo pracy.

Tak. Od jego jakości i przestrzegania
zależy także część demokracji. Proszę pamiętać, że dla pracownika przestrzeganie
prawa pracy to element pierwszego i codziennego stykania się z prawem. Bardzo
źle się dzieje, gdy nie jest ono przestrzegane, bo pracownik czuje, że coś jest nie
tak z praworządnością i sprawiedliwością.
Polacy przeszli przez bardzo trudny okres
transformacji, gdy mówiło się wyłącznie

stefaN sękowski

Zastępca Dyrektora „Nowej Konfederacji”,
kierownik sekcji Publicystyki
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Bezradny dialog społeczny
rafał Górski

Prezes Instytutu Spraw Obywatelskich

Z jednej strony elity blokują rady pracowników, które mogłyby działać
w 17 tysiącach firm. Z drugiej strony – składają wieńce podczas uroczystości państwowych, upamiętniających poległych robotników…
Fabryczka mebli na Mazurach w małej
miejscowości, gdzie bezrobocie i głodowe
pensje są normą. Pracodawca obciął pracownikom dodatek na ubrania robocze.
Załoga zebrała się w jednym miejscu na
hali produkcyjnej. Przed szereg występuje
przewodniczący rady pracowników, lat
ok. 60, i nieśmiało przedstawia sprawę
30-letniemu menedżerowi. Ten podchodzi
do blatu, na którym leżał hebel, i zrzuca
go na ziemię. „Podnieś to”.
Ta historia z życia rad pracowników
pokazuje jakość dialogu społecznego w naszym państwie. To przykład z dołu. A jak
wiadomo, ryba psuje się od głowy, więc
teraz sytuacja z góry: 16 września 2016 r.
uczestniczyłem w konferencji konsultacyjnej
dokumentu „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – jakość pracy i życia
Polaków i Polek” w Ministerstwie Rozwoju.
Zadałem uczestnikom następujące pytanie:
„Ile razy na 298 stronach dokumentu pojawiają się terminy «związek zawodowy»
i «rada pracowników»?” Wśród wielu odpowiedzi była też ta prawidłowa: nie pojawiają sią ani razu. Po kilku miesiącach,

w wersji ostatecznej Planu Morawieckiego
„związki zawodowe” pojawiły się dwa
razy. Natomiast „rad pracowników” eksperci rządu nie dodali. Tak elity podchodzą
do zorganizowanych pracowników. Ciekawe, dlaczego? Intuicja podpowiada mi,
że w systemie wartości „klasy” politycznej
nie ma dialogu społecznego. Jeśli by był,
to instytucja rad pracowników znalazłaby
odpowiednie miejsce w naszym państwie
i Planie Morawieckiego.
Może mam jakieś skrzywienie z uwagi
na to, że pochodzę z rodziny robotniczej,
ale jakoś trudno mi sobie wyobrazić silne
państwo bez zorganizowanych pracowników. Rady pracowników są instytucją,
która pozwala pracownikom w sposób
zorganizowany działać w interesie dobra
wspólnego, czyli dobra firmy z jej zobowiązaniami społecznymi. Rady są dla pracowników szkołą brania odpowiedzialności
za coś więcej niż tylko swój osobisty interes. Mogą być łącznikiem między pracownikami a pracodawcą. Mogą być źródłem innowacji w firmie. Rady nie są konkurencją dla związków zawodowych.
15
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Kancelarię odwiedziliśmy razem
z członkami rad pracowników z Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”,
Samsung Electronics Polska oraz Muzeum
Narodowego. Podczas spotkania przedstawiłem historię 10-letniej kampanii obywatelskiej na rzecz rad pracowników. Zaznaczyłem, że państwo abdykowało, pozostawiając rady bez wsparcia. Podkreśliłem znaczenie ogólnopolskich konsultacji społecznych z udziałem członków
rad, jakie przeprowadziliśmy, i które wpłynęły na kształt naszego projektu. Jako
kluczowe wskazałem propozycje zmian
w artykułach 8 i 13 obecnej ustawy. Zmiany

Przykład idzie z góry

Ciekawe, że w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju brak słowa o radach
pracowników, a jednocześnie premier
Mateusz Morawiecki pisze we wstępie do
książki „Własność pracownicza”: „Akcjonariat pracowniczy, wdrożony w przemyślanej formie, ma szanse stać się na polskim gruncie nie tylko jednym z narzędzie
skutecznego niwelowania nierówności
społecznych i stymulowania innowacyjności. Może on także służyć budowaniu
kultury dialogu, współdziałania i orientacji
na cele wspólnotowe, które harmonijnie
współgrają z realizacją celów wspólnotowych. Akcjonariat pracowniczy ma szansę
stać się inkubatorem postaw obywatelskich
oraz swoistą formą treningu demokracji
lokalnej w społeczności, którą stanowią
pracownicy”. Nasuwa się pytanie: czy jest
możliwe wdrożenie akcjonariatu pracowniczego bez udziału zorganizowanych pracowników?
Inny przykład z góry. 14 października
2016 Instytut Spraw Obywatelskich spotkał się z przedstawicielami prezydenta
Andrzeja Dudy w jego kancelarii. Celem
naszej wizyty było zachęcenie prezydenta
do wykorzystania jego inicjatywy ustawodawczej, żeby przedłożyć parlamentowi
nasz obywatelski projekt nowelizacji ustawy o radach pracowników (ustawa z dnia
7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji). Ustawa wymaga nowelizacji, bo
po 12 latach jej obowiązywania rady działają w ok. 500 firmach (w szczytowym
momencie działało ich ponad 3 tysiące).
A z aktualnych danych GUS wynika, że
warunki umożliwiające powołanie rad
spełniała ok. 17 tys. firm zatrudniających
4,2 mln osób.

rady pracowników są

instytucją, która pozwala
pracownikom w sposób

zorganizowany działać
w interesie dobra

wspólnego, czyli dobra firmy

z jej zobowiązaniami
społecznymi

w artykule 8 mają ułatwić powstawanie
rad pracowników. Dzięki nowemu zapisowi rady pracowników miałyby obowiązkowo powstawać w każdej firmie zatrudniającej powyżej 50 osób. Dziś trzeba
zebrać podpisy 10 proc. załogi, żeby rada
powstała. Wnioskodawcy, w przeciwieństwie do inicjatorów powstania związku
zawodowego, nie są chronieni przed zwolnieniami przez pracodawców. Z kolei korekty artykułu 13 dotyczą uszczegółowienia
zakresu informacji, o jakie mogą wystę16
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pować rady pracowników. Podkreśliłem,
że nie zależy nam na liftingu, poprawianiu,
które nic nie zmieni. Wiesława Zarzeczna
z RSM „Praga” nawiązała do zakresu informowania, czyli artykułu 13: „Największym problemem jest artykuł 13. Kiedy
prosimy pracodawcę o informacje i otrzymujemy je w niepełnym wymiarze, słyszymy, że artykuł 13 tego albo tamtego
nie precyzuje. Byliśmy pierwszą radą
w Polsce, która w 2008 roku pozwała

doświadczeni pracownicy. I tym doświadczeniem chcemy się dzielić z pracodawcą.
Z ustawy wynika, że powinniśmy być informowani z odpowiednim wyprzedzeniem, żebyśmy zdążyli wyrobić sobie zdanie na dany temat. Tymczasem, jeśli nie
poprosimy, nie otrzymujemy informacji.
Uszczegółowienie zapisów bardzo by nam
ułatwiło codzienne działania. Pracownicy
są zaangażowani w funkcjonowanie instytucji. Nie czujemy się opozycją dla dyrekcji. Chcielibyśmy być dla niej wsparciem”. Co wynikło z naszej wizyty w Kancelarii Prezydenta RP? Nic. Do dziś nie
otrzymaliśmy żadnej (!) odpowiedzi.

„u nas większość kadry
stanowią doświadczeni

Komisja niezainteresowana

pracownicy. i tym

doświadczeniem chcemy się

Na koniec jeszcze jeden przykład „dialogu”
społecznego. Ostatnio Komisja Kodyfikacyjna przedstawiała projekt Kodeksu
Zbiorowego Prawa Pracy 2018 (KZPP).
Przeczytać w nim można, że „Rady pracowników nie zyskały większego zainteresowania ze strony zatrudnionych,
a przedstawiciele wyłaniani w trybie przyjętym u danego pracodawcy, już choćby
ze względu na brak odpowiedniej pozycji
negocjacyjnej, nie mogą być traktowani
jako istotny uczestnik negocjacji zbiorowych”. Rok temu wysłaliśmy do wszystkich
członków Komisji Kodyfikacyjnej nasz
projekt nowelizacji ustawy o radach oraz
raport ekspercki „10 lat rad pracowników
w Polsce. Co dalej?”. Materiały podsumowują sytuację rad pracowników, wskazują zapisy ustawy, które należałoby zmienić, żeby rady mogły znaleźć duże „zainteresowanie ze strony zatrudnionych”.
Korespondencja przesłana do podsekretarza stanu w MRPiPS, przewodniczącego
Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy –
Marcina Zielenieckiego oraz przewodniczącego zespołu ds. kodeksu zbiorowego

dzielić z pracodawcą”

pracodawcę do sądu za nieudzielanie informacji. Sąd przyznał nam rację”. Z kolei
Antoni Jakubiak z Samsung Electronics
Polska powiedział: „Impulsem, który najbardziej przyczynił się do powołania rady
pracowników w Samsung było zamknięcie
centrów R&D w Łodzi i w Poznaniu.
Chciałbym, żeby nowa ustawa była w miarę
możliwości jednolita z przepisami obowiązującymi w innych krajach UE i pomagała pracownikom globalnych korporacji lepiej się organizować”. Z kolei Agnieszka Czubak z Muzeum Narodowego
w Warszawie podkreśliła chęć angażowania się pracowników w działania na
rzecz firmy: „Z jakiegoś trudnego dla nas
do pojęcia powodu, pracodawca niechętnie
z nami współpracuje w wielu sprawach.
Mamy wrażenie, że nie zawsze rozumie,
na czym polega współpraca ze związkami
zawodowymi, a na czym z radą pracowników. U nas większość kadry stanowią
17
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prawa pracy – Jakuba Steliny zawierała
również prośbę o spotkanie i rozmowę
z delegacją złożoną z reprezentantów rad
oraz Instytutu Spraw Obywatelskich. Od
14 marca 2017 roku Komisja Kodyfikacyjna nie znalazła czasu na spotkanie.
Jak wygląda dialog społeczny w Polsce? A tak właśnie wygląda, jak opisałem.

A to tylko kilka wybranych przykładów
z frontu naszej kampanii obywatelskiej
na rzecz rad pracowników. Mimo upływu
lat, krew w żyłach krąży mi nadal szybciej,
kiedy widzę, jak elity blokujące rady pracowników składają wieńce podczas uroczystości państwowych, upamiętniających
poległych robotników.

18
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Niepełnosprawny rynek pracy
niepełnosprawnych
roBert marcHwiaNy

Dziennikarz, korektor, copywriter, działacz społeczny.
Od 2006 roku publicysta portalu zamosconline.pl,
a od 2017 dziennikarz portalu OBPON.pl.

W Polsce pracuje niewiele ponad pół miliona osób niepełnosprawnych
spośród około dwóch milionów w wieku produkcyjnym. W UE średni
odsetek jest dwukrotnie wyższy. Jak to zmienić?
Niewidomy masażysta, niesłyszący grafik
komputerowy czy kelner z niepełnosprawnością intelektualną – w Polsce wciąż
takie sytuacje należą do rzadkości. W Europie Zachodniej statystycznie wygląda
to dwa razy lepiej. Z danych przedstawionych w październiku 2017 roku w Sejmie przez Krzysztofa Kacę, Naczelnika
Wydziału ds. Projektów w Departamencie
Programów Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON) wynika, że obecnie aktywnych
zawodowo jest niespełna 27 proc. osób
z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym. Jednakże ich zatrudnienie
rośnie bardzo powoli. Co roku to wzrost
o około jeden punkt procentowy. W 2006
roku wskaźnik wynosił 16 proc., zaś
w 2014 – 24,1 proc. Tempo zatem jest
podobne, niezależnie od ogólnej sytuacji
ekonomicznej kraju.
Analizując problem, można dojść do
wniosku, że istnieje pięć generalnych powodów niskiego poziomu aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce. Z każdego z nich można wydzielić

jeszcze więcej przyczyn, zależnych m.in.
od danego regionu. Często zresztą powody
się przenikają.
Po pierwsze: niechęć do pracy

W pierwszym kwartale 2017 roku PFRON
przeprowadził „Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych”, z którego raport został
opublikowany w sierpniu. Skupiono się
na pięciu grupach osób niepełnosprawnych: chorujących psychicznie, z upośledzeniem umysłowym, dysfunkcją wzroku,
słuchu oraz ruchu. Starano się spojrzeć
na kwestie związane z aktywnością społeczno-zawodową z ich punktu widzenia.
Obraz wyłaniający się z dokumentu jest
dramatyczny. Nie dość, że sytuacja życiowa
osób niepełnosprawnych generalnie nie
jest dobra, a ich potrzeby nie są realizowane
przez władze, to jeszcze sami niepełnosprawni mało robią, by to zmienić. Dotyczy
to szczególnie kwestii zawodowych.
„Wśród osób objętych badaniem aż 84
proc. przyznaje wprost, że nie poszukują
aktywnie pracy” – piszą autorzy raportu.
19
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To o tyle dziwne, że świadczenia socjalne w Polsce nie należą do wysokich.
Przykładowo renta socjalna to kwota niespełna 750 zł netto, a zasiłek pielęgnacyjny
od niemal dwóch dekad wynosi zaledwie
153 zł. A jednak dla wielu osób są to pieniądze wystarczające. Zwłaszcza jeśli nie
mieszkają one same i mogą liczyć na
wsparcie pozostałych domowników,
a w szczególności – jeżeli pomoc z ich
strony ma charakter wyłącznie finansowy.
Rodzina nie zachęca wówczas do edukacji
i nie dodaje wiary we własne możliwości.
Trudno wtedy wymagać motywacji
w kształceniu i chęci podjęcia pracy.
Inna sprawa to kulejący system edukacji włączającej. W Europie Zachodniej
standardem jest integracja najmłodszych
niepełnosprawnych ze zdrowymi rówieśnikami. A jeśli to niemożliwe – specjalne
placówki edukacyjne kształcą osoby z cięższą niepełnosprawnością z nastawieniem
na ich późniejsze zatrudnienie. W Polsce
w dalszym ciągu istnieje bardzo niewielu
trenerów pracy, przydatnych w kształceniu
zawodowym osób niepełnosprawnych intelektualnie. W efekcie mamy mnóstwo
podopiecznych warsztatów terapii zajęciowej czy zakładów aktywności zawodowej, którzy jednak często albo na rynek
pracy nie trafiają, albo się na nim nie odnajdują.

osób – jest to 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Wskaźnik ten aktualizowany
jest co trzy miesiące. Jeśli więc taki rencista
w maju 2018 roku zarobi choćby o jeden
grosz ponad kwotę 3161,70 zł brutto, to
w kolejnym miesiącu na jego konto nie
wpłynie z ZUS-u ani złotówka. Dodajmy,
że mowa tu nie tylko o zarobkach z tytułu
zatrudnienia (również na podstawie umów
cywilnoprawnych), ale także przychodach
z pobranego zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz wyrównawczego. I choć tego rodzaju zarobki
w uboższych regionach kraju często stanowią granicę nie do osiągnięcia, to w dużych miastach są całkiem realne.

w efekcie mamy mnóstwo

podopiecznych warsztatów

terapii zajęciowej czy

zakładów aktywności

zawodowej, którzy jednak

często albo na rynek pracy

nie trafiają, albo się na nim
nie odnajdują

Niestety nie należy spodziewać się
zmian. Posłowie ruchu Kukiz'15 złożyli
wprawdzie projekt ustawy podnoszący
wspomniany próg do 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale rząd odniósł się
do tego projektu negatywnie. Jak można
przeczytać w uzasadnieniu: „przesłanki
nabycia prawa do renty socjalnej oznaczają, że renta przeznaczona jest dla osób,
które z powodu wcześnie powstałej niezdolności do pracy nie miały możliwości
podjęcia pracy zawodowej i nabycia własnych uprawnień do renty z tytułu nie-

Po drugie: pułapka rentowa

Trudno też o motywację w poszukiwaniu
pracy w sytuacji, gdy nie zachęca do tego
system świadczeń socjalnych. Wiele osób
nie pracuje, gdyż obawia się wpaść w tzw.
„pułapkę rentową”. Ma ona dwojaki charakter. Bezpośredni to zawieszenie renty
przy osiągnięciu dochodu powyżej wyznaczonego pułapu. W przypadku renty
socjalnej – pobieranej przez ok. 270 tys.
20
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zdolności do pracy, a często nawet zdobycia jakichkolwiek kwalifikacji zawodowych”. Byłoby to więc – zdaniem rządu –
niesprawiedliwe i drogie, bo warte ponad
13 mln zł rocznie plus jednorazowe koszty
przesyłek pocztowych ze stosowną informacją do wszystkich rencistów socjalnych.
Ale „pułapka rentowa” to również
strach przed odebraniem prawa do renty.
Znane są przypadki, że lekarze orzecznicy
ZUS nie przyznawali rent na kolejny okres,
uznając za zdolne do pracy osoby, które
albo w międzyczasie podjęły zatrudnienie,
albo pracowały przez pewien okres. Łatwo
więc o zniechęcenie w poszukiwaniu pracy,
gdy dana osoba ma perspektywę utraty
świadczenia rentowego. Świadczenia, które
nie tylko rekompensuje wyższe koszty
życia związane np. z koniecznością stałej
rehabilitacji czy zażywania leków, ale stanowi także zabezpieczenie przed niestabilnością zatrudnienia.

nej. Bywa, że nie wymaga to praktycznie
żadnych kosztów, a gdyby nawet, wsparcie
państwa w tym zakresie jak najbardziej
jest możliwe. Obecnie trwają prace nad
nowym systemem orzecznictwa, uwzględniającym nie tylko bariery, ale i potrzeby
danej osoby. Nowe regulacje jednak wejdą
w życie najwcześniej w przyszłym roku.
Po czwarte: podejście pracodawców

Tutaj możemy wydzielić kilka podgrup.
Zdecydowanie najczęściej wśród nich spotykane jest podejście, które można streścić
słowami „Zatrudnię z orzeczeniem, nie
niepełnosprawnego”. Najbardziej widać
to w branżach, które wykrystalizowały
się jako wręcz przypisane do zatrudniania
osób niepełnosprawnych – ochrona
i sprzątanie.
Rzecz następna to z reguły bardzo
niskie wynagrodzenia wypłacane pracownikom z niepełnosprawnościami. Większość z nich zarabia pensję minimalną
(obecnie 2100 brutto) bądź niewiele większą. Dochodzi często do sytuacji groteskowych, kiedy pracodawcy protestują
przeciw podnoszeniu płacy minimalnej
przez rząd argumentując, że zmiany te
uderzą właśnie w niepełnosprawnych pracowników. Dodać trzeba, że wiele firm
korzysta z systemu dofinansowań do wynagrodzeń tych podwładnych, które wypłaca PFRON. System jest bardzo rozbudowany i uzależniony od stopnia niepełnosprawności oraz rodzaju schorzenia.
Można w nim uzyskać od 400 do 2400 zł
na daną osobę miesięcznie.
Inną sprawę stanowią uprzedzenia,
jakie pracodawcy wciąż często mają wobec
osób z niepełnosprawnościami. Niekiedy
ich korzenie tkwią we wcześniejszych doświadczeniach z pracy z takimi osobami.
Pracodawcy żywią obawy, że niepełnos-

Po trzecie: system orzecznictwa

Ta przyczyna również ma swoje korzenie
w ZUS-ie, ale i innych instytucjach orzekających o niepełnosprawności. To rzecz
najbardziej skomplikowana i zarazem
najbardziej wymagająca reformy. W skrócie: dokumenty wydawane przez te podmioty skupiają się bardziej na ograniczeniach aniżeli potrzebach poszczególnych
osób. W efekcie wiele osób ma wpisany
w nich zwrot „niezdolny do pracy” lub
„zdolny do pracy w warunkach pracy
chronionej”. Tym samym zarówno sami
zainteresowani, jak i niestety często pracodawcy, wychodzą z założenia, że danej
osoby zatrudnić po prostu nie można.
Ale zazwyczaj to nieprawda. Często
wystarczy jedynie odpowiednio wyposażyć
stanowisko pracy, aby odpowiadało potrzebom konkretnej osoby niepełnospraw21
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prawny pracownik będzie nieefektywny,
leniwy czy wręcz dezorganizujący pracę
w zakładzie. Boją się, że często będzie
brał zwolnienia lekarskie. Części pracodawców przeszkadzają też przywileje,
jakie z mocy prawa mają niepełnosprawni
pracownicy. Zalicza się do nich m.in. krótszy dzień pracy (nie dotyczy to pilnowania
mienia) czy dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni na rok.
Coraz częściej dochodzi też do patologii. Niedawno inspektorzy Państwowej
Inspekcji Pracy przyznali podczas obrad
sejmowej komisji ds. kontroli państwowej,
że osoby z dysfunkcjami nie zawsze dobrowolnie występują do lekarzy o zgodę
na wykonywanie obowiązków służbowych
powyżej siedmiu godzin dziennie i 35 tygodniowo. Bywa, że pracodawcy – zwłaszcza gdy kończy się umowa na czas określony – wywierają presję na podwładnych,
by ci występowali z wnioskami do lekarzy
o zgody na standardowy czas pracy. Podsuwają im nawet gotowe oświadczenia
woli, wymuszając deklarację chęci pracy
w normalnym wymiarze ośmiu godzin
na dobę. Od tego pracodawcy uzależniają
dalszą współpracę.

czesnym utrzymaniu, o ile nie zwiększeniu,
wsparcia ze środków centralnych. Stronę
społeczną, reprezentowaną m.in. przez
Kongres Osób z Niepełnosprawnościami,
interesuje wszystko, co ma pomóc w osiągnięciu tzw. niezależnego życia. Rząd zaś
chce wydawać mało, aby osiągać duże
efekty statystyczne.

Bywa, że pracodawcy –

zwłaszcza gdy kończy się

umowa na czas określony –
wywierają presję na
podwładnych, by ci

występowali z wnioskami do
lekarzy o zgody na

standardowy czas pracy.

Podsuwają im nawet gotowe
oświadczenia woli,

wymuszając deklarację

chęci pracy w normalnym

Po piąte: wsparcie państwowe
i samorządowe

wymiarze ośmiu godzin na
dobę

W przypadku państwa – poza przypadkami, o których powyżej – ma to odzwierciedlenie przede wszystkim w ustawie
o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Akt ten doczekał się niemal stu nowelizacji, a obecnie trwają prace nad kolejną. Każda z nich to usiłowanie pogodzenia generalnej polityki rządu z oczekiwaniami pracodawców oraz strony społecznej. Pracodawcy chcą maksymalnego
obniżenia swoich kosztów przy jedno-

Osobny temat stanowią samorządy.
Podstawą ich działań na rzecz osób niepełnosprawnych jest ustawa o pomocy
społecznej. Akt, który w gruncie rzeczy
wymaga od samorządów bardzo niewielu
rzeczy, choćby uchwalenia programów
aktywizacyjnych, z których faktycznie nikt
nie jest rozliczany. Rzadko zwraca się
uwagę na to, że właśnie od samorządu
zależy prowadzenie prawdziwego nieza22
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leżnego życia. To on bowiem organizuje
komunikację publiczną na swoim terenie
czy też prowadzi inwestycje ważne dla
wszystkich mieszkańców. Co prawda istnieją samorządy, które wychodzą ponad
oczekiwania ustawowe, ale wciąż jest ich
niewiele. Honoruje je co roku Fundacja
Instytut Rozwoju Regionalnego w swoim
konkursie „Samorząd Równych Szans”.

gotowujące do wykonywania pracy. Jeśli
objęta jest programem wspomaganego
zatrudnienia (skierowanego do osób zdolnych do pracy w warunkach chronionych),
wówczas przez trzy lata korzysta z osobistego trenera pracy. Niepełnosprawni mają
prawnie zapewniony preferencyjny dostęp
do ofert zatrudnienia, specjalne ulgi podatkowe oraz elastyczny czas pracy. Mogą
także łączyć pobieranie renty i zasiłków
z pracą w niepełnym wymiarze godzin.
Niemieckim pracodawcom zatrudnianie osób niepełnosprawnych po prostu
się opłaca. Mogą oni liczyć na dopłaty do
pensji tych podwładnych oraz dofinansowanie adaptacji stanowiska pracy do
szczególnych potrzeb takiego pracownika.
A gdy firma chce zwolnić osobę z niepełnosprawnościami, musi powiadomić o tym
agencję zatrudnienia. Ta zazwyczaj podejmuje próbę zachowania dla niepełnosprawnego miejsca pracy lub szuka
dlań innego przedsiębiorstwa. Można mówić, że Polska to nie Niemcy i trudno
oczekiwać, by wszystkie rozwiązania zza
Odry zostały przeniesione na nadwiślański
grunt. Tam jednak – podobnie jak w innych państwach Europy Zachodniej – to
się po prostu sprawdza. Warto więc przynajmniej spróbować.

Jak to się robi za Odrą?

Cały czas jednak mowa o problemach,
które na Zachodzie są znacznie mniejsze.
Na przykład w Niemczech głównym podmiotem finansującym pomoc dla osób
niepełnosprawnych na rynku pracy jest
Federalna Agencja Pracy. Oferują takie
wsparcie także instytucje ubezpieczeniowe,
rehabilitacyjne, agencje integracji i pomocy
społecznej. Ich skuteczność jest wysoka.
Przykładowo centra rehabilitacji zawodowej, działające na gruncie medycznym,
psychologicznym, zawodowym i społecznym, chwalą się efektywnością na poziomie 70 proc. uczestników programu, które
znajdują zatrudnienie najpóźniej po roku
od jego rozpoczęcia. Osoba niepełnosprawna w Niemczech otrzymuje przez
24 miesiące wsparcie szkoleniowe przy-
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Jak rządziłaby lewicowa alternatywa?
rafał matyJa

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Ostatnie kilkanaście lat pozwoliło nam poznać realne pomysły formacji
centroprawicowych i SLD na funkcjonowanie państwa. Nie wiemy natomiast, jaki program państwowy mogłaby mieć inna niż SLD lewica
Czy lewica może stać się w Polsce czymś
innym niż reprezentacją środowisk i sentymentów postkomunistycznych? Czy
może odegrać istotną i pozytywną rolę
w sytuacji, gdy – z racji pokoleniowej
wymiany – wspomniana wyżej funkcja
ulegnie wyczerpaniu? Nikt po lewej stronie, kto szukał innej niż SLD drogi – czy
to w nawiązaniu do tradycji PPS czy lewicy
solidarnościowej – nie odniósł sukcesu.
Najbliżej byli twórcy Unii Pracy, którym
udało się pod własnymi sztandarami wejść
do Sejmu. Wybór publicystyki jednego
z nich – Piotra Marciniaka „Miraż Sierpnia. Lewicowe myślenie w dobie antykomunistycznej rewolucji” – czytany równocześnie z współczesnym konceptem lewicowej alternatywy, opisanym w „Nowym
autorytaryzmie” Macieja Gduli, pozwala
z nieco innej postawić pytanie o szanse
i sens takiego projektu.
Pytanie to jest tym ważniejsze w sytuacji, w której ostatnie trzy lata nie wytrąciły polityki polskiej z kolein, w które
wpadła ona w roku 2005. Zapowiedź czegoś nowego, związana z pojawieniem się

Nowoczesnej, list Kukiz’15 czy Partii Razem, nie przekształciła się na razie w czynnik zmieniający układ sił na scenie partyjnej. Co więcej, nie wpłynęła istotnie
na osie podziałów i główne tematy dyskusji. Żaden z pretendentów nie wykorzystał ani długiego okresu słabości Platformy Obywatelskiej, ani nowych wyzwań,
jakie wynikały z rządów PiS.
Można tłumaczyć nowe ugrupowania
na sto sposobów. Obok oczywistego braku
doświadczenia, środków czy zaplecza,
można wskazywać, że Kukizowi odebrał
PiS paliwo antyestablishmentowości,
a Partii Razem – paliwo postulatów socjalnych. Ci, którzy chcieli zadania ciosu
elitom Trzeciej Rzeczpospolitej mieli dość
satysfakcji z konfliktów, które wzniecił
Jarosław Kaczyński. Partia Razem zyskała
łatwe pole konfrontacji z PiS w sferze
światopoglądowej i obyczajowej oraz w obszarze polityki historycznej. Ale nie przebiła się ze swoim stanowiskiem w innych
sferach. Co więcej, ostrość rozwiązań zaproponowanych przez PiS w ustawach
deubekizacyjnej i degradacyjnej zmobili24
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zowała po raz kolejny wyborców SLD,
którzy docenili fakt, że formacja ta stanęła
otwarcie w obronie osób pokrzywdzonych
przez te ustawy.

potocznej, to ona była lewicą. Trudno
zresztą o nudniejsze spory niż te, czy PiS
jest prawicą, a SLD lewicą, czy PO to
jeszcze partia liberalna. Oczywiście rozumiem tych dyskutantów, którzy walczą
w ten sposób o własną polityczną obecność – prawicowców z Partii Wolność
czy lewicowców z Partii Razem. Rozumiem
ich także dlatego, że tożsamości partii
politycznych są dziś formatowane przez
pryzmat badań opinii publicznej, a nie
przez jakiekolwiek systemy przekonań.
Może z wyjątkiem tych religijno-obyczajowych i środowiskowych (bo nawet nie
klasowych) w przypadku PSL. Możemy
uznać zatem, że SLD jest lewicą na inny
sposób niż definiują to Marciniak i Gdula.

Sens sporu o lewicowość

Jaki projekt lewicy kreślą autorzy dwóch
wspomnianych na wstępie książek? Maciej
Gdula zawarł istotę projektu lewicowego
w stwierdzeniu, iż „zadaniem, ale też
szansą lewicy jest dzisiaj wskazanie klasowego charakteru polskiego społeczeństwa, jednak nie po to, żeby zadenuncjować
ten system i domagać się jego zniesienia,
ale w celu wyzwolenia nas ze złudzeń nacjonalizmu i liberalizmu i zadania pytań,
jak ten system poprzestawiać, żeby Polska
była bardziej demokratyczna”. Gdula zwraca uwagę przede wszystkim na kwestię
powiązania lewicowości z interesami
i oczekiwaniami klasy ludowej, przejęcia
jej wyborców z rąk PiS.
Dla Piotra Marciniaka z kolei orientacja socjaldemokratyczna „nie powinna
kreować się na partię partykularno-klasową, lecz na partię, która dąży do nadania
partykularnym interesom dużych grup
społecznych charakteru całościowej programowej alternatywy wobec dwóch pozostałych dużych orientacji: prawicowoliberalnej i chrześcijańsko-tradycjonalnej”.
Te duże grupy to dla Marciniaka jeszcze
„środowiska pracownicze, zarówno robotnicze, jak i inteligenckie”. Dla Marciniaka ważny był też związek tego rodzaju
opcji z obozem „rewolucji” – tej z 1980
i 1989 roku, nawiązywanie do tradycji
solidarnościowego sprzeciwu.
Problem z SLD polega jednak na
tym, że nigdy nie spełniała ona kryteriów
stawianych przez Marciniaka i Gdulę.
Unikała diagnoz klasowych i była partią
chroniącą interesy elit PRL. Ale w opinii

Pewnym kapitałem

symbolicznym – kluczowym
dla zrozumienia koncepcji
marciniaka – jest zatem
pamięć i dziedzictwo
sierpnia 1980 roku

Ale konstatacja taka nie pozostaje
bez skutków. Brak lewicy łączącej postulaty
społeczne z obyczajowymi sprawi, że wielu
ludzi o lewicowych poglądach zapewne
dokona wyboru między większą i skuteczniejszą PO, a mniejszą i bardziej wyrazistą światopoglądowo SLD. Dla części
– zwłaszcza starszych – będzie to także
pochodną ich stosunku do PRL. Nie prowadzi to jednak lewicy w kierunku zdolności do reprezentowania wskazywanej
przez Gdulę „klasy ludowej”.
Nie jest to sprawa nowa. Marciniak
na początku lat 90. przestrzegał przed
25
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pokusą, by usytuować nową formację lewicową „gdzieś na przecięciu wielkich
tradycji socjalistycznych i liberalnych”,
a zatem tam, gdzie próbował je wiele lat
później usytuować Aleksander Kwaśniewski, forsując formułę „Lewica i Demokraci”
(2006-2007) czy Europa Plus Twój Ruch
(2014). „Konsekwentne pójście w tym
kierunku grozi jednak utratą kontaktu
z tymi środowiskami, dla których tradycje
te, a zwłaszcza ich język, są obce a nawet
wrogie. Żadna formacja dążąca do pozyskania nieinteligenckiego elektoratu nie
może być nadmiernie wykorzeniona ze
świata pojęć i języka dominującego w polskim społeczeństwie. (…) Wyklucza to
z pewnością zarówno nadmierny libertynizm, jak i nadmierne wyjałowienie programu z problematyki tożsamości narodowej”. Ta intuicja wydaje się być nadal
trafna, choć nie oznacza, co podkreślał
wyraźnie autor „akceptacji dla tendencji
izolacjonistycznych, konserwatywnych czy
klerykalnych”.

niu przed pułapką współrządzenia państwem), kwestionowaniu odgórnego i neoliberalnego charakteru przemian, występowaniu w obronie środowisk wielkoprzemysłowej klasy robotniczej jako rdzenia ruchu solidarnościowego w latach 80.
To, co czyni podobnym myślenie
Gduli i Marciniaka, to przekonanie, że
politykę lewicową powinien konstytuować
zamiar reprezentowania najsłabszych ekonomicznie grup ludności. W obu przypadkach definicje są jednak nieprecyzyjne.
I to nie w sensie akademickim, ale przede
wszystkim możliwości operacjonalizacji
politycznej. Marciniak miał zapewne w pamięci zarówno dziesięciomilionową „Solidarność” z lat 1980–1981, obserwował
tracącą na znaczeniu klasę robotniczą,
pisał o grupach pokrzywdzonych przez
transformację. A jednocześnie widział postępujący dryf politycznych obu głównych
central związkowych: „Solidarności” na
prawo, a OPZZ w strategicznym związku
z postkomunistyczną lewicą. Tymczasem
grupą, która zapewniła Unii Pracy jedyny
sukces w wyborach parlamentarnych nie
byli jednak bohaterowie publicystyki Marciniaka, ale protestujące przeciwko ustawie
antyaborcyjnej z roku 1993 środowiska
feministyczne. Elektorat UP był – według
badań dokonanych w ramach Polskiego
Generalnego Studium Wyborczego – mniej
socjalny w swoich oczekiwaniach nie tylko
od wyborców SLD i PSL, ale także od PC
czy KPN. Z kolei na osi obyczajowej i światopoglądowej lokował się w pobliżu antyklerykalnie nastawionych elektoratów
SLD i KLD.
Także współczesna obserwacja exit
poll z roku 2015 (jak i późniejszych danych
sondażowych) pokazuje niski poziom zakorzenienia Partii Razem w środowiskach
robotniczych i wśród ludzi z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym lub

Kto potrzebuje reprezentacji?

Pewnym kapitałem symbolicznym – kluczowym dla zrozumienia koncepcji Marciniaka – jest zatem pamięć i dziedzictwo
Sierpnia 1980 roku. Jest to najważniejszy
polityczny akt dokonany przez robotników
w imieniu i interesie całego społeczeństwa.
Poparty przez środowiska inteligenckie,
ale na warunkach partnerskich. Doświadczenie tego ruchu, w którym lewica uczestniczyła na równych warunkach, ale bez
akcentowania swojej politycznej odrębności, wydaje się zresztą być fundamentem
strategii przyjętej po 1989 przez środowisko polityczne, które współtworzył Marciniak. Polegała ona bardzo długo na
wspieraniu silnej pozycji związków zawodowych (przy jednoczesnym ostrzega26
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zawodowym (2 proc.) przy relatywnie wyższym w grupie „dyrektorów, kierowników
i specjalistów” oraz osób z wyższym wykształceniem (5 proc.).
Nie piszę tego, by krytykować jedną
lub drugą partię, ale by pokazać pewien
paradoks reprezentacji i głosowania. Sprawa nie ogranicza się przy tym do wskazanej
wyżej trudności z dotarciem do przedstawicieli „klasy ludowej”. Problemem
jest to, kto naprawdę jest zainteresowany
proponowanym przez środowiska lewicy
scenariuszem reform państwa i modernizacji sektora publicznego. Wydaje się,
że droga do szerokich wpływów w klasie
ludowej zablokowana jest dziś przez dwa
trendy: po pierwsze wyraziście antyliberalną, konsekwentną orientację PiS; po
drugie – przez uznanie sensowności modernizacji sektora publicznego raczej przez
zatrudnioną w jego instytucjach część
klasy średniej niż przez klasę ludową.

Gdula obiecuje przecież, że rezultatem
lewicowej polityki upodmiotowienia klasy
ludowej mogłaby być sensowna przebudowa sektora publicznego, zmiana regulacji dotyczących rynku pracy czy przywrócenie równowagi w rozwoju centrum
i prowincji. A zatem coś, co można nazwać
nieprawicową strategią wzmocnienia państwa. W zasadzie to samo powiedział
w debacie przed wyborami parlamentarnymi 2015 lider Partii Razem, stawiając
pytanie „czy chcemy mieć porządne, europejskie państwo, czy chcemy mieć państwo z tektury”, wskazując konsekwencje
tego wyboru po stronie systemu podatkowego, umożliwiającego wywiązanie się
z tych zadań.

sprawa jest poważniejsza
niż kalkulacje – mniej lub
bardziej zasadne –

Lewica i państwo

dotyczące potencjalnego

elektoratu innej niż sLD-

Sprawa jest poważniejsza niż kalkulacje –
mniej lub bardziej zasadne – dotyczące
potencjalnego elektoratu innej niż SLDowska lewicy. Dotyczy bowiem tego, czy
na scenie politycznej pojawi się formacja
na poważnie zainteresowana wzmocnieniem państwa, nie w tym sensie, jaki
ukształtował dzisiejszą retorykę PiS, ale
w sferze jego sprawności i zdolności do
wywiązywania się z podstawowych zadań.
Ostatnie kilkanaście lat pozwoliło nam
poznać realne pomysły na funkcjonowanie
państwa, jakie potrafią sformułować dwie
główne formacje – umownie mówiąc –
centroprawicowe. Lata rządów Leszka
Millera pokazały jakoś realny wymiar pomysłów SLD. Nie wiemy natomiast, jaki
program państwowy mogłaby mieć inna
niż SLD lewica.

owska lewicy

Tym, co może różnić lewicę od PiS,
będzie nie antyliberalna retoryka, nie licytacja na nowe pomysły redystrybucji,
ale jakiś program naprawy służby zdrowia,
oświaty, transportu publicznego, wzmocnienia instytucji kultury i pomocy społecznej. Być może będzie on atrakcyjny
raczej dla uboższych kręgów klasy średniej,
być może nie będzie odwoływał się – jak
chciałby Maciej Gdula – do tak wyrazistej
diagnozy klasowej, ale spełni rolę niemniej
istotną – da tej formacji zakorzenienie
w innych niż tylko obyczajowe postulatach
społecznych. Sprawi też, że wypowie ona
swoje zdanie na temat wizji ustroju pań27
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stwa wychodzącej poza ogólne pryncypia,
ale schodzącej na poziom realnej organizacji zadań wykonywanych przez administrację, rozwiązania niezwykle trudnych
dylematach ich finansowania, opowiedzenia się za jakąś wersją ustroju samorządowego itp.
Nie mam zamiaru odkryć jakiejś tajemnicy sukcesu wyborczego, udzielić
marketingowych rad Partii Razem czy jakiejś innej formacji, która może pojawić

się w tym polu. Z pewnością można tu
znaleźć osoby lepiej zorientowane i bardziej pomysłowe. Jednak lektura tekstów
Macieja Gduli i Piotra Marciniaka pokazuje, iż projektowana przez nich lewica
ma pewien niedoceniany w dzisiejszej debacie potencjał. Potencjał, który może
być przydatny nie tylko dla jej polityków
i wyborców, ale także dla państwa – a zatem mieć sens ogólniejszy niż ten, który
wyznacza partyjna polityka.
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Zapis debaty „Nowej konfederacji” o polskiej racji stanu
10 kwietnia w siedzibie Komisji Europejskiej w Warszawie odbyła się organizowana przez „Nową Konfederację” debata poświęcona pojęciu polskiej
racji stanu – zarówno w jej historycznym ujęciu, jak i we współczesnym
odbiorze. Wśród prelegentów znaleźli się:
Prof.

marek korNat – historyk dziejów najnowszych, sowietolog,

kierownik Zakładu Dziejów Dyplomacji i Systemów Totalitarnych w Instytucie Historii PAN oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Prof. romaN kuźNiar – politolog, profesor zwyczajny UW, w latach

w latach 2005–2007 dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, od 2010 do 2015 doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego
ds. międzynarodowych.

Dr Jacek Bartosiak – ekspert ds. geopolityki i strategii, doktor
nauk społecznych (doktorat w PAN na temat sytuacji geostrategicznej
USA i Chin), współpracownik amerykańskich ośrodków analitycznych
zajmujących się geopolityką, bezpieczeństwem; prawnik.

BartłomieJ raDZieJewski – dyrektor i założyciel „Nowej Konfe-

deracji”. Politolog zaangażowany, publicysta i eseista, organizator. Absolwent UMCS i studiów doktoranckich na UKSW, w latach 2015-17
współtwórca i szef think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Dyskusję poprowadził witoLD JurasZ – dyplomata, dziennikarz

telewizji Polsat News 2, były I sekretarz Ambasady RP w Moskwie
i charge d'affaires RP na Białorusi.
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półperyferyjnym państwem Zachodu,
czy nie jesteśmy? Jeśli tak, to jak
mamy z tego stanu półperyferyjności
wyjść?

Witold Jurasz: Proszę Panów o odpowiedź
na kilka pytań.

Czy polityka zagraniczna, którą prowadzi Polska, ma jakąkolwiek alternatywę? Czy też nic się nie zmieni, bo
zmienić się nie może? Proszę Panów
o odniesienie się do problemu braku
głębi strategicznej w tej polityce i do
faktycznego braku wektora wschodniego. Czy to prawda? Czy może się
to zmienić? Gdzie się znajdujemy między Giedroyciem a Dmowskim? Czy
na pewno jesteśmy między Giedroyciem a Dmowskim, czy może – między
Słowackim a Orzeszkową?

roman kuźniar: Zacznijmy może od
tego, czy jest alternatywa dla polskiej polityki zagranicznej. Nie widzę wielkiej alternatywy dla linii Mazowieckiego-Skubiszewskiego, czyli takiej polityki, jaka
została uruchomiona czy też ustawiona
po roku 1989. Została ona ustawiona prawidłowo, dobrze odzwierciedla polskie
interesy i polską rację stanu. Mam na
myśli po pierwsze silne umocowanie Polski
w Europie; po drugie – dobre stosunki
z sąsiadami; po trzecie, równolegle – bezpieczeństwo poprzez członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim i stosunki ze
Stanami Zjednoczonymi. To są trzy wielkie
wektory – skrzydła tej polityki zagranicznej.

Trójmorze i Międzymorze – czy to lewar
w Unii, czy może alternatywa dla Unii?

Czy wielki deal mocarstw z Rosją (choć
staje się on dziś nieco mniej realny
niż wydawał się na samym początku
prezydentury Donalda Trumpa) to dla
nas szansa czy zagrożenie?

kuźniar: „Nie widzę wielkiej

alternatywy dla linii

Pytanie kierowane do przede wszystkim do Jacka Bartosiaka: kiedy Chiny
będą w Europie Środkowowschodniej?
Czy za 25, 35, czy może za 50 lat? Czy
ich rola będzie rosnąć? Czy można
dziś prowadzić jakkolwiek politykę,
która uwzględnia Chiny?

mazowieckiego-

skubiszewskiego”
Jeśli chodzi o stosunki z sąsiadami,
to zacznijmy od partnerstwa wschodniego,
z którym mamy rzeczywiście kłopoty. Największe sukcesy, czy też relatywnie większe
powodzenie mieliśmy na tym kierunku
na samym początku, kiedy wydawało się,
że będzie najgorzej. Ta polityka była poprawnie prowadzona dlatego, że nie kierowała się żadnymi ideologiami, teoriami,
żadnymi wizjami, tylko była próbą rozwiązywania konkretnych problemów bezpieczeństwa, rozwoju, dobrosąsiedzkich
stosunków z krajami Europy Wschodniej.

Jak mamy wzmacniać nasza pozycję?
Na prawicy mamy kolejne fascynacje –
to Budapesztem, to Ankarą, to Pekinem. Gdzie jesteśmy, czy jest coś pomiędzy brakiem jakiejkolwiek fascynacji, a fascynacją. A może powinniśmy
po prostu, po kawałeczku, robić swoje?

Wreszcie: czy jesteśmy, jak w swoim
tekście pisze Bartłomiej Radziejewski,
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Formuła Mazowieckiego-Skubiszewskiego
najpełniej została wyłożona chyba w pamiętnym expose min. Skubiszewskiego
na temat polskiej racji stanu. To była
jedna jedyna debata w polskim sejmie na
ten temat, bodaj w styczniu czy lutym
1993 roku. Wtedy min. Skubiszewski wyraźnie mówił, że jeśli chodzi o naszą rację
stanu to po pierwsze – suwerenność, po
drugie – bezpieczeństwo, po trzecie –
podstawy rozwoju, rozkwitu ekonomicznego i cywilizacyjnego oraz możliwie najmocniejsze usadowienie, „wbicie” Polski
w Europę. To rzeczywiście wiązało się
także z transformacją ustrojową, ze współzbieżnością polityki zagranicznej z przemianami wewnętrznymi. To zapewniło
Polsce powodzenie: zarówno jeżeli chodzi
o wszystkie jej ambitne cele, jakie sobie
stawiała w latach 90., jak i w kolejnej dekadzie.
Problemy zaczęły się wtedy, kiedy
zapragnęliśmy czegoś więcej, gwiazdki
z nieba, kiedy wszystkie ważne rzeczy
zostały już pozałatwiane. Wtedy przestaliśmy cenić to, co zostało osiągnięte bardzo
ciężką pracą. Wystarczy poczytać, jak bardzo trudno przełamywało się opory naszych ówczesnych partnerów z drugiej
strony, którzy z czasem stawali się naszymi
sojusznikami. To była bardzo ciężka praca.
Często na samym początku byliśmy zwyczajnie „posyłani na drzewo”, odbijaliśmy
się od drzwi. Ale nie odpuszczaliśmy. Pamiętam, kiedy pisaliśmy przemówienie
dla ministra Skubiszewskiego, które gdzieś
miał wygłosić. To był rok 1991, o ile pamiętam dobrze. Z kolegą, z którym pisaliśmy, z późniejszym ambasadorem Polski
przy Unii Europejskiej, obliczyliśmy, kiedy
możemy być w UE, licząc każdy etap,
każdą fazę. I wyszło nam, że najwcześniej
możemy być już w roku 2002 czy 2003.
Napisaliśmy to, spojrzeliśmy po sobie

i pomyśleliśmy: „Ale bezczelni! Już im
się chce być w Unii Europejskiej! O tej
porze, tak szybko!”. Dlatego, że wtedy to
wydawało się mission impossible, dlatego,
że oni zupełnie nas tam nie widzieli. Pamiętam ten śmieszny bój o to, czy można
wpisać do preambuły, że stowarzyszenie
jest drogą Polski do członkostwa. Oni
mówili: „nie”. I rzeczywiście takiego zapisu
nie ma. Jest jedynie nasz jednostronny
zapis, bo myśmy tak uważali, ale oni tak
nie uważali. Ale to się stało.
Mówiłem to, żeby nie sądzić, że to
spadło z nieba. Tak się nie stało. Tak więc
nie widzę żadnej alternatywy dla Polski.
Od początku muszę powiedzieć, że jeśli
chodzi o alternatywę „linia piastowska
czy jagiellońska”, zawsze byłem po stronie
linii piastowskiej, zawsze miałem w sobie
olbrzymią podejrzliwość i niechęć do linii
jagiellońskiej, do pomysłów Giedroycia.
Dlatego pomiędzy Giedroyciem a Skubiszewskim nie było chemii. Dlatego, że
myśmy chcieli do Europy, a Giedroyc nie
widział nas w Europie, mówił: „Nie pchajcie się. Tu was nie chcą. Wasze dzikie
pola to droga wschodnia”. Nieprawda:
myśmy chcieli być w Europie, uparcie do
tego dążyliśmy i to się w końcu stało.
Dlatego jeśli chodzi o linię – to zdecydowanie piastowska, dlatego, że myśmy
czuli się państwem europejskim, państwem zachodnim. To nie jest tak, jak
twierdzili niektórzy quasi-geopolitycy, że
Polska wprawdzie leży w Europie Zachodniej, ale interesy ma w Europie
Wschodniej. Nie, nie, nie! Interesy się
ma tam, gdzie się leży. Zresztą czas potwierdził, że jeśli chodzi o Europę Wschodnią, można było ewentualnie szukać guza.
To nie znaczy, że nie należało tam prowadzić jakiejś polityki pozytywnej.
Owszem – ale bez tych wizji, bez tych
szaleństw, bez tych fantazji, które swego
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czasu były formułowane, z których wyleczyliśmy się swego czasu, ale chyba nie
wszyscy i nie do końca.
Teraz także w tym miejscu, w tym
obszarze piastowskim, w tej linii europejskiej, jest miejsce dla naszej aktywnej
polityki wobec Europy Środkowej. Ta polityka, jak wiadomo, była od początku
aktywna, czego dowodem jest i Trójkąt
Weimarski, i Grupa Wyszehradzka: Polska
była wielkim adwokatem tej ostatniej
i jednym z państw, które pchało do niej.
To raczej nasi partnerzy mieli wątpliwości,
czy się z nami łączyć. Uważali, że są w lepszej sytuacji niż my. Uważali, że będziemy
im troszkę przeszkadzać w marszu ku Zachodowi. I Praga, i Budapeszt mieli się
w tym czasie za lepszych od nas: trzeba
to otwarcie powiedzieć. Zarówno pod
względem gospodarczym, jak i politycznym. Uważali, że Polska będzie dla nich
obciążeniem. Ale udało się ten trójkąt
złożyć i on bardzo dobrze zadziałał, przyniósł bardzo dobre rezultaty zarówno jeśli
chodzi o demontaż bloku wschodniego,
Układu Warszawskiego, RWPG, jak i o negocjacje porozumień ze Związkiem Sowieckim, później z Rosją.
Grupa grała solidarnie także jeśli
chodzi o wstępowanie do Unii Europejskiej
i NATO, chociaż Węgrzy do końca byli
nielojalni, do końca próbowali pokazać:
„Nie, bez tych Polaków!”, pokazać, że my
się nie nadajemy. Pamiętam, że było to
przedmiotem naszej męskiej, srogiej rozmowy z ambasadorem Węgier, kiedy
przedstawiliśmy mu dowody, że Węgry
grają nielojalnie, obmawiając nas zwyczajnie wobec naszych partnerów w Europie Zachodniej, mówiąc: „my – prymusi,
pierwsi w klasie”, bo taką mają zazwyczaj
mentalność. Kiedy on zobaczył te papiery,
wyszedł z Szucha czerwony jak indor. Ale
nie było to dość silnym przekazem wobec

Budapesztu, żeby zatrzymać tę kampanie
nielojalności (…).
Pokazuję trudności, jakie były w tamtym czasie, ponieważ mam wrażenie, że
z dzisiejszej perspektywy uważa się, że to
była bajka – po prostu drzwi zostały szeroko otwarte, a myśmy tak szerokim frontem, tyralierą weszli do Unii Europejskiej,
do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tak
nie było, ponieważ czasem wzajemnie
sami sobie przeszkadzaliśmy – kiedy właśnie Václav Klaus patrzył z pogardą na
Polaków, plan Balcerowicza, i wszystkie
te inne rzeczy. Później to się zmieniło,

kuźniar: „Jeśli chodzi

o wstępowanie do unii

europejskiej i Nato,

węgrzy do końca byli
nielojalni”

kiedy nasza linia, nasze działania przynosiły zmiany. I oni właściwie na naszych
plecach wchodzili do Unii Europejskiej
i NATO, ponieważ ani UE, ani NATO nie
rozszerzyłyby się tak szybko, gdyby stawką
nie była Polska. Zwłaszcza jeśli chodzi
o Sojusz Północnoatlantycki. Węgry? Jaki
to zysk dla Sojuszu? Polska była stawką
– i przy okazji oni się zabrali, żeby nie
była to wyłącznie Polska. Ale bój, jak pamiętamy, toczył się o Polskę, a nie o członkostwo Węgier w Sojuszu. Tak więc to są
te podstawowe rzeczy, które warto powiedzieć na początku, i do których będziemy wracać.

wJ: Jeszcze 5 minut, panie profesorze.
Gdyby mógł się pan odnieść do kwestii
Trójmorza, Międzymorza, sposobów le-
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warowania, wzmacniania naszej pozycji.
W jaki sposób możemy spowodować, żeby
nasz głos ważył więcej?

XIX w. Ta Rurytania też przenosiła się
w legendzie. Początkowo odnosiła się rzekomo do terytorium Czech, a potem tak
wędrowała bardziej ku południu. To jest
jej współczesna wersja – czyli taki sojusz,
przymierze krajów koślawej demokracji,
krajów skorumpowanych politycznie i ekonomicznie, które próbują znaleźć sobie
ciepełko we własnym gronie i tak im
będzie dobrze. Trzeba grać z najlepszymi,
bo tylko wtedy osiąga się najlepsze wyniki.

rk: Tutaj nie ma jakiś czarodziejskich
różdżek, nie ma cudownych recept. Żyjemy
już wystarczająco długo w tej nowej sytuacji po 1989 roku, żeby sprawdzić bardzo
różne rozwiązania. Testowaliśmy różne
rzeczy. Wiem, że to, co nam najbardziej
pomogło wzmocnić naszą pozycję, to rzeczywiście Trójkąt Weimarski. Grupa Wyszehradzka w pewnym momencie także.
Takie było oczekiwanie na Zachodzie, że
wykażemy się dobrą współpracą, także
testowaniem rozwiązań w sferze gospodarczej, w sferze wolnego handlu. Ale
niewątpliwie Trójkąt Weimarski był najlepszym lewarem dla pozycji Polski
w pierwszym dziesięcioleciu. Dlatego, że
było to bardzo ekskluzywne grono, do
którego nie bylibyśmy zaproszeni, gdyby
nie to, że byliśmy krajem wiarygodnie
europejskim, gdyby nie to, że widziano
w nas przyszłego solidnego partnera,
członka wspólnoty europejskiej. Ja zawsze
się śmiałem, że to było takie trochę nawiązanie do roku 1000. Tam był po raz
pierwszy Trójkąt Weimarski: Niemca do
Polaka wysłał Francuz (jak wiadomo, papież, który namówił cesarza Ottona do
wizyty u Chrobrego, był z Burgundii).
Więc już w tamtym czasie było bardzo
dalekowzroczne spojrzenie, później ten
Trójkąt Weimarski z dobrym skutkiem
się odrodził. On może być w dalszym
ciągu bardzo dobrym instrumentem podwyższania naszej pozycji w Europie.
Natomiast nie wierzę w Trójmorze.
Dla mnie to jest współczesna wersja Rurytanii, krainy takich osobliwych, niedojrzałych demokracji, ustrojów politycznych,
przywódców troszeczkę dziwacznych, autorytarnych. Dla mnie to powieść z końca

wJ: Chiny, panie profesorze?

rk: Jeżeli chodzi o Chiny, jestem bardzo
ostrożny. Do mnie przemawia przede
wszystkim katastrofa w naszym handlu
zagranicznym z Chinami. Czy ktoś zgadnie,
za ile eksportujemy, za ile importujemy?
Eksportujemy za 7,5 mld zł, importujemy
zaś za 95 mld. Każdego roku do Chin dokładamy kilkanaście miliardów dolarów.
Każdego roku. Kraj niezbyt bogaty dokłada
do chińskiego wzrostu, chińskiej pozycji
kilkanaście miliardów dolarów. Najlepszym rozwiązaniem prawdopodobnie byłoby natychmiast znalezienie pretekstu,
żeby zerwać stosunki handlowe z Chinami,
przez co te kilkanaście miliardów dolarów
zostawałoby w Polsce i moglibyśmy je lepiej wydać. Wiem, że są tacy, którzy uważają, że to nowe Eldorado, że to jest jakaś
przyszłość. Być może kiedyś; na pewno
nie dzisiaj. Dlatego, że oni nas traktują –
czy raczej dajemy się traktować jak kraj
półkolonialny. Gorzej niż Rosja, dlatego,
że Rosjanie mają coś do zaoferowania,
a my? Jabłka. Bo to nasz jedyny towar
eksportowy. Może nie wyłącznie jabłka,
ale jeśli chodzi o bilans handlowy, to dołożenie przez wiele, wiele lat z rzędu 100
mld do chińskiej potęgi – to oznacza, że
trzeba być bardzo ostrożnym. Projekt
Jedwabnego Szlaku, który jest moim zda33
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niem wielką dmuchawą, jest budowany
przez nich, czyli będzie służył ich eksportowi. To będzie wielka dmuchawa, która
będzie wysyłać w naszą stronę ich towary,
od nas zasysając to, co będą potrzebowali,
bo oni są, i będą, chcą być tą fabryką
świata. Więc jeśli chodzi o Chiny, byłbym
bardzo ostrożny.

niu zależy od sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Jest to jedyna taka potęga świata,
która – jeśli zechce – może nam przyjść
z pomocą. Nikt inny nie przyjdzie, takie
jest moje przekonanie. I umacnianie wewnątrz Sojuszu Północnoatlantyckiego
specjalnego sojuszu Warszawa-Waszyngton wydaje mi się wzmacnianiem naszej
pozycji.

marek kornat: Rzeczywiście zajmowałem się głównie historią, więc odwołania
do przeszłości także i w dzisiejszej mojej
wypowiedzi będą pewnie nieuniknione.
Musze zacząć od takiego stwierdzenia, że
właściwie tylko w jednej kwestii – tej
pierwszej – zgadzam się z prof. Kuźniarem,
to znaczy uważam, że jesteśmy jako państwo i naród w położeniu niewymagającym
zasadniczej alternatywy dla tej polityki
zagranicznej, jaka jest prowadzona. Oczywiście przy uściśleniu, że chodzi o dwa
fundamenty: członkostwo w Unii Europejskiej i przynależność do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tu alternatywy nie
widzę.
Kiedy patrzę zwłaszcza jako historyk
na to wszystko, odnoszę wrażenie, że bardzo rzadko w tym położeniu geopolitycznym, w którym jesteśmy jako naród, taką
alternatywę mieliśmy. W bliskich mi badawczo latach 30. XX w. też takiej alternatywy dla doktryny równowagi nie było.
Strategia równowagi między Berlinem
a Moskwą była jedyną dostępną w tamtych
warunkach, w innym przypadku skończyłoby się utratą niepodległości i prawdopodobnie również naruszeniem integralności terytorialnej. Alternatywą więc
nie może być żadne inne rozwiązanie niż
trzymanie się tych dwóch pryncypiów.
Chcę jednak zwrócić uwagę na to, że
nasza pozycja w NATO w olbrzymim stop-

kornat: „im jest mocniejsza

wJ: Marek Kornat.

pozycja Polski na

wschodzie, czyli w naszym
regionie – tym więcej

znaczymy w świecie”

I druga sprawa, jeśli chodzi o przynależność do Unii Europejskiej niemającą
alternatywy. Mamy prawo i możliwość
umacniania pozycji Polski w świecie poprzez jej umacnianie w regionie. Tu nawiązuję do teorii Międzymorza, czy też
Trójmorza, która wydaje mi się pomysłem
dobrym. Na ile wykonalnym – to jest
kwestią przyszłości. Ja w każdym razie
pomysłu tego nie krytykuję, w jego obronie, uzasadniając go, kilkukrotnie miałem
okazję występować. Żyjemy w innych realiach, niż czasy mi bliskie badawczo –
czasy międzywojnia, kiedy chociażby sporne granice w naszym regionie wykluczały
jakąkolwiek sensowną politykę konsolidacji tego, co znajduje się między Niemcami a Rosją. Dziś tego zjawiska nie
ma, to zjawisko praktycznie odeszło
w przeszłość. Dziś nikt nie mówi w Polsce
o zmianach granic, i w innych krajach
tego regionu też. Może węgierska partia
Jobbik o tym mówi, nie znam jej programu
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szczegółowo, ale przychodzi mi do głowy
ten przykład. W każdym razie wydaje mi
się konieczne do powiedzenia, że wewnątrz
tych dwóch fundamentalnych zasad pozostaje jeszcze nasza inicjatywa i możliwości, z których należy korzystać.
Chciałbym odpowiedzieć na pytanie
o politykę wschodnią. Tu oczywiście jestem
i byłem zawsze zwolennikiem tego co mówił najpierw marszałek Piłsudski, a potem
Giedroyc: że im jest mocniejsza pozycja
Polski na Wschodzie, czyli w naszym regionie – tym więcej znaczymy w świecie.
Jest jednak taka sytuacja, że rzeczywiście
układ sił na Wschodzie zmienił się drastycznie na naszą niekorzyść. Jest to faktem. Nie wydaje mi się, żeby był to powód
do deklarowania polityki piastowskiej,
która wydaje mi się pomysłem złym.
Zresztą Jerzy Giedroyc powiedział, że Polska piastowska to będzie druga, niewydarzona Czechosłowacja. Chyba miał rację.
Natomiast z pewnością w polityce
wschodniej przez niezależne od nas czynniki i uwarunkowania nastąpiły drastyczne
zmiany na gorsze w ostatnich latach. Martwi mnie na przykład pogarszanie się stosunków polsko-ukraińskich. W dużym
stopniu czynnik historyczny pełni tu rolę
bomby zegarowej z opóźnionym zapłonem.
To jest fakt, który ze smutkiem trzeba
przyjąć.
Jeśli chodzi o pytanie o Rosję, o deal
z Rosją, tu muszę powiedzieć jednoznacznie – wbrew temu co mówiły media,
wbrew tym spekulacjom i wbrew tej propagandzie, prezydent Trump żądnego
dealu z Rosją nie robił i robić nie planował:
stosunki amerykańsko-rosyjsko są przecież
coraz gorsze. Nie sądzę, aby ewentualnie
na takim dealu Polska mogła cokolwiek
wygrać. W każdym razie teza, iż prezydent
Trump zmierza do władzy, aby nawiązać
jakiś strategiczny sojusz z Rosją, wybu-

dować drugą Jałtę, jest cokolwiek chybiona. Ja nie potrafię znaleźć dowodów
na to. To jest po prostu propaganda.
Jeśli chodzi o pytanie o nasze położenie w Europie – siłą rzeczy jego półperyferyjność, czy może nawet peryferyjność,
wynika z przyczyn geopolitycznych. Dopóki
taki będzie kształt geopolityczny Europy –
tak po prostu będzie. To nie jest zagadnienie, z którym musielibyśmy walczyć.
To jest sprawa, która będzie przez dłuższy
czas aktualnością naszego międzynarodowego położenia.
Jeszcze w sprawie Giedroycia, ponieważ pan profesor poruszył tu jego nazwisko. Tak się złożyło, że miałem zaszczyt
poznać redaktora Giedroycia i miałem
okazję pisać do „Zeszytów Historycznych”,
które, jak wiadomo, wychodziły również
po jego śmierci. Ja nie mam wrażenia, że
Giedroyc opowiadał się przeciwko polskim
ambicjom europejskim, tylko przeciwko
udziałowi Polski w procesie integracji europejskiej na ile to jest możliwe. Pamiętajmy, że to właśnie w „Kulturze” pojawiały
się niezmiernie istotne myśli o możliwości
przezwyciężenia jałtańskiego podziału Europy poprzez zjednoczenie Niemiec itd.
To wszystko stało się po 1989 roku, natomiast wcześniej te zagadnienia były rozpatrywane na łamach tego właśnie pisma,
i europejski czynnik polityczny był obecny.
Natomiast Giedroyc mówił o konieczności
nierezygnowania z budowy i umacniania
pozycji polskiej w regionie, w którym leżymy, i właśnie dlatego płynęły z jego
strony – głównie w „Notatkach Redaktora” – mam tu na myśli te publikacje osobiste redaktora Giedroycia z lat 90. –
słowa krytyki pod adresem ówczesnej polityki zagranicznej.
Co do owej koncepcji wzmacniania
czy osłabiania Unii Europejskiej, jaką realizować miałby projekt Trójmorza, czy
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też Międzymorza, wydaje mi się, że zdecydowanie nie chodzi o żadne tworzenie
alternatywy. Nikt nie deklaruje chęci
opuszczenia Unii Europejskiej. Nie chodzi
o żaden nowy blok. Chodzi o mówienie
w pewnych sprawach – nie we wszystkich – wspólnym głosem i jak najszerzej.
Ta perspektywa wydaje mi się zachęcająca;
nie stoi w sprzeczności z funkcjonowaniem
Trójkąta Weimarskiego, ani nie musi stać
w sprzeczności z kontynuowaniem współpracy wyszehradzkiej, o czym była tu
mowa. Istotnie, stosunki polsko-węgierskie
nabrały w tych warunkach pewnej specjalnej roli, niemniej sprowadzanie polityki
regionalnej tylko do stosunków polskowęgierskich byłoby zaniżeniem naszych
ambicji, naszych możliwości. Wydaje mi
się to dosyć oczywiste.

np. Wielka Brytania. To już w tej chwili
przecież jest rzeczywistością. Nie sposób
też nie przypomnieć oczywistej myśli, banalnej wręcz: wiele będzie zależało od
kształtowania się dwóch relacji – chińsko-amerykańskiej i chińsko-rosyjskiej.
wJ: Czy nie mają panowie wszyscy wrażenia, że Trójmorze od Międzymorza różni
się nie tylko nazwą, ale też przede wszystkim tym, że w projekcie Międzymorza
miała być Ukraina, a w Trójmorzu już
o Ukrainie nie ma mowy? To, że Trójmorze
w przeciwieństwie do Międzymorza ograniczone jest do państw z obszaru Unii, to
tak naprawdę ramy ambicji „dobrej zmiany”, z tą uwagą, że „dobra zmiana” nie
ma odwagi przyznać się własnemu elektoratowi do ograniczenia ambicji.

marek kornat: Nie wiem, czy jest jakieś
ograniczenie ambicji. Rozróżnijmy dwie
rzeczy: koncepcję marszałka Piłsudskiego
z początku lat 20., którą umownie zwie
się federacyjną – mówiła ona mniej więcej
coś takiego, że powstałoby państwo ukraińskie oderwane od Rosji, związane z Polską sojuszem politycznym i wojskowym,
a następnie Litwa, obejmująca ziemie białoruskie, czyli Litwa historyczna, byłaby
związana z Polską ściślejszym związkiem,
związkiem federacji. Oczywiście było to
niemożliwe do realizacji, jak dobrze wiemy,
ale gdyby to powstało, to byłby to zapewne
układ międzymorski między Bałtykiem
a Morzem Czarnym. Ale tego tak nie nazywano.
Idea Międzymorza, o której ja mówiłem i którą mam na myśli – to koncepcja
z lat 30., kiedy Ukraina jest częścią sowieckiej ojczyzny i leczy rany po morderczym głodzie, wywołanym wiadomo w jaki
sposób – i o jej wyzwoleniu nie może być
mowy. Natomiast dyplomacja polska mó-

kornat: „sądzę, że region
europy Środkowo-

wschodniej chyba jednak
nie będzie w dającej się

przewidzieć perspektywie

jakimś priorytetowym

obszarem zainteresowań

chin”

Jeżeli chodzi o Chiny, podzielam
tutaj mniej więcej te uwagi, które już
padły ze strony prof. Kuźniara. Nie będąc
specjalistą w tej materii, nie potrafię powiedzieć czegokolwiek oryginalnego. Sądzę
jednak, że region Europy ŚrodkowoWschodniej chyba jednak nie będzie w dającej się przewidzieć perspektywie jakimś
priorytetowym obszarem zainteresowań
Chin. Myślę, że po Brexicie stanie się nim
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wiła o tworzeniu czegoś w rodzaju Trzeciej
Europy, jak to nazywano, czyli nie Berlin-Rzym, czyli nie faszyzm i nie Rosja.
„Trzecia Europa” od Skandynawii po
Adriatyk – to był ten międzymorski projekt
w ścisłym sensie tego słowa, a jego rdzeniem miał być trójkąt: Polska, Węgry
i Rumunia. Oczywiście projekt miał dwie
wady. Nie było granicy polsko-węgierskiej – to był pierwszy mankament. A drugi
to antagonizm węgiersko-rumuński. Natrafiliśmy na te dwie przeszkody, do tego
doszedł dynamiczny ekspansjonizm niemiecki – i koniec. Ale rozróżnienie jest
potrzebne.

Atlantyku z całym obrotem gospodarczym
i ze strefą bezpieczeństwa. To była miara
aspiracji. Natomiast chciałem powiedzieć,
że mam pomimo wszystko następujące
zarzuty: po pierwsze fałszywe jest rozróżnienie między polską piastowską a jagiellońską, które jest w dużej mierze ideologiczne, zwłaszcza współcześnie. I nie
chodzi tylko o to, co to symbolizuje w takim
potocznym obiegu – czy to polskie granice
na Odrze i Nysie i na Bugu, czy aktywną
politykę quasi kolonizacyjną na Wschodzie – dlatego, że to zdecydowanie nie
o to chodzi. Chodzi o pracę sił w przestrzeni. I cały problem polega na tym, że
pomimo iż przesunięto nasze granice na
zachód, pomimo iż oparliśmy się obecnie,
jeśli chodzi o zachód, południe i północ,
na bardzo dobrych granicach – czyli na
Bałtyku, Karpatach, Odrze i Nysie – to
jednakowoż dalej jesteśmy zwornikiem
całego obszaru lądowego między Europą
a Eurazją. I nigdy nie uciekniemy od polityki wschodniej. Nigdy tego nie zrobimy.
W związku z tym powinniśmy przede
wszystkim gospodarczo – i chwała okresowi po 1989 roku – dążyć do konsolidacji,
która była wcześniej przez 500 lat negatywna po dualizmie na Łabie. Dążyć do
Zachodu. Oczywiście detale można by
dyskutować: jak negocjować wejście kapitału zachodniego, wiedząc, że to też będzie okres tymczasowy, że historia nigdy
nie stoi w miejscu.
Druga rzecz jest taka, że nie można
zapomnieć o polityce jagiellońskiej dlatego,
że po prostu obszar rdzeniowy państwa
polskiego jest nad Wisłą i Wartą, natomiast
on nie jest w stanie konsolidować się,
jeżeli Polska nie ma wpływów na obszarach
buforowych między Moskwą a Warszawą.
Dzieje się tak, gdyż natychmiast wpływy
polityczne, już nie mówiąc o wojskowych,
oddziałują na zdolności konsolidacyjne

wJ: Bartłomiej Radziejewski jest gospodarzem, więc oddam mu głos na samym
końcu. Jacek Bartosiak.

Jacek Bartosiak: Dobrze, że będę mówił
jako trzeci i będę miał się do czego odnosić.
To pogłębi trochę w detalach naszą dyskusję. Idzie ona w dobrym kierunku,
w tym sensie, że dotyka ważnych punktów,
które trzeba zdefiniować. Odniosę się
w tym wątku polityki zagranicznej Polski
po 1989 roku do kilku rzeczy, które poruszył pan profesor Kuźniar. To było bardzo interesujące z mojej perspektywy,
dlatego, że rozumiem ten okres złotej
adopcji strategicznej, bo tak nazywam
ten okres po 1989 roku, gdy zupełnie cudownym zrządzeniem losu zimna wojna
się skończyła i Amerykanie ją wygrali.
Pojawiła się trudna do realizacji przestrzeń naszych dążeń na Zachód. Niesamowita okazja, w dużej mierze wykorzystana – i rzeczywiście chwała ludziom,
którzy to robili. Natomiast mam kilka zastrzeżeń bardziej szczegółowych, pomimo
że ogólnie wszystko jest dobrze. NATO
i Unia Europejska – to były kierunki, do
których powinniśmy dążyć, do tego świata
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i wewnętrzne państwa polskiego. Oczywiście nie czuliśmy tego od roku 1989
dlatego, że Sowiety zostały tak pokonane,
że musiały się wycofać nie tylko z imperium zewnętrznego, ale również z wewnętrznego, rezygnując z republik, a jeszcze w latach 90. rozpadały się na Powołżu
i innych miejscach. Dlatego przestaliśmy
odczuwać to ciążenie ze Wschodu. Zaczęliśmy je znów odczuwać za Putina
i opieraliśmy całą tą naszą politykę o to,
że Zachód zabezpieczy nasze obszary buforowe.

wyzwaniami po kilkudziesięciu latach
PRL-u, po braku państwowości w czasach
nowoczesnych z wyjątkiem dwudziestolecia trudno), wadą było to, że politykę
względem państw na Wschodzie, tych obszarów buforowych, dawnych części Rzeczypospolitej, a przede wszystkim wobec
obszarów między Dnieprem a Dźwiną,
wobec bramy smoleńskiej w kierunku
warszawskim – prowadziliśmy po pierwsze
w oparciu o siłę Zachodu, wierząc, że ta
siła całkowicie zapewni nam możliwość
jej prowadzenia. Staliśmy się zależni od
polityki Zachodu względem tego obszaru.
Po drugie: nie myśleliśmy z punktu widzenia wojskowego i strategicznego o swoim planowaniu operacyjnym na ewentualny wypadek łamania się ładu światowego. Nikt nas nie zwolni z tego myślenia.
I to widać w tej chwili, jak Rosjanie rozgrywają rozziew interesów między nami
a Amerykanami i innymi, jeśli chodzi
o dyslokację wojsk na bramie smoleńskiej,
w okolicach państw bałtyckich – chodzi
o przesmyk suwalski itd. Straciliśmy czas
potrzebny na myślenie o tym. Nieważne,
czy jest polityka piastowska, czy jagiellońska – po prostu trzeba o tym myśleć,
bo z bramy smoleńskiej do Warszawy,
do centrum decyzyjnego i dyspozycyjnego
państwa polskiego, wjeżdża się jak autostradą. Trzeba mieć strefy buforowe w masach lądowych Europy i Azji. Po prostu
tak jest. W związku z tym należało budować strefę wpływów własnych, z własnym
rozpoznaniem, agenturą, wpływami gospodarczymi na całym obszarze postsowieckim – i nie zważać na Zachód. Mniej
o prawach człowieka, a więcej o realnych
wpływach, prawdziwych lewarach na
wschodzie dla państwa polskiego. Dlatego,
że jeżeli łamie się pogoda geopolityczna,
a ta się łamie w XXI wieku, po roku
2008/2009, to niestety nikt nas nie zwolni

Bartosiak: „Dalej jesteśmy

zwornikiem całego obszaru

lądowego między europą

a eurazją. i nigdy nie

uciekniemy od polityki
wschodniej”

Nazwijmy rzecz po imieniu. Z punktu
widzenia kalkulacji wojskowej – i to widać
obecnie na wschodniej flance, ja się tym
zajmuję w Waszyngtonie – nie ma ucieczki
od myśli Giedroycia dla państwa polskiego
i jego istnienia. To państwo istnieje wówczas tylko jeżeli Zachód ma wystarczającą
siłę, jeżeli struktury bezpieczeństwa Zachodu, w których jesteśmy, są wystarczająco silne i dają gwarancję bezpieczeństwa. A to właśnie jest teraz kwestionowane. W związku z tym nic nas nie zwolni
od samodzielnego myślenia i zabezpieczania.
I tu jest kolejny wątek w tym zakresie.
Przy całej trudności sytuacji po 1989 roku
(chciałbym tu oddać szacunek, bo to nie
była prosta sprawa zmierzyć się z takimi
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z tego myślenia i możemy tylko mieć nadzieję, że sojusz ze Stanami Zjednoczonymi
będzie ścisły i spójny.
To co pan prof. Kornat powiedział,
było słuszne – USA to nasz sojusznik, jedyny zdolny do globalnej projekcji siły
wojskowej, jedyny, który teoretycznie
i praktycznie ma szanse nam pomóc. Natomiast nie będziemy mieli nigdy tożsamości interesów politycznych, bo nigdy
ich nie ma między dwoma podmiotami,
a Amerykanie mają bardzo daleko przez
Atlantyk do tego, żeby wysłać tutaj wojska.
Nie ma tu czasu na rozwijanie myśli wojskowych o systemach antydostępowych,
o tym, co Rosjanie robią, ale generalnie
tak jak Fredro przestrzegał nas w swojej
wspaniałej książce „Trzy po trzy”, dotyczącej wspomnień z wojen napoleońskich:
biada człowiekowi, który zależy od drugiego człowieka. A już w szczególności
dotyczy to narodów i państw, bo te sumienia nie mają. Chodzi o to, że tracimy
lewar oddziaływania, a jednocześnie pojawia się lewar na nas, i musimy się łudzić:
czy Amerykanie będą chcieli być w Europie? Wystarczająco w Europie? Czy nadal
będą światowym liderem? To jest odrębny
temat, o którym zaraz powiem.
W tym miejscu chciałbym powiedzieć
o Międzymorzu i Trójmorzu. Trójmorze
jest pewną sztuczną konstrukcją. Jest to
sojusz organizmów pokrzywdzonych dualizmem związanym z wydarzeniem, jakim
były wielkie odkrycia geograficzne. Sojusz
państw, które stały się półperyferiami,
peryferiami w systemie światowym i eksportują ludzi, drewno, zboże na zachód
i nie mają nic do powiedzenia w momencie, gdy system morski po Kolumbie i Vasco da Gamie stał się systemem dominującym – z Londynem i Nowym Jorkiem.
I dawna, i późniejsza Rzeczpospolita borykała się co pokolenie z tym strasznym

dylematem, który jak piłą mechaniczną
wyrzynał z nas soki. Oczywiście tutaj znowu chwała tym, którzy po 1989 roku instynktownie, w sposób uświadomiony lub
nieuświadomiony dążyli do tego, żeby się
coraz bardziej integrować z systemem atlantyckim, z obiegiem kapitałowym stamtąd płynącym itd., łudząc się, że nadgonimy
ten czas. I oczywiście tu jest spór pomiędzy
tymi, którzy wierzą w konwergencję, wierzą, że nadgonimy i przełamiemy dualizm
i tymi, którzy widzą po kilkunastu latach,
że nie przełamaliśmy tego dualizmu. Ja
uważam, że nie jesteśmy w stanie przełamać tego dualizmu i nie jesteśmy w stanie
awansować z półperyferii do rdzenia. Ale
odpowiedzi na to, jak to zrobić, nie mam
niestety – trzeba o tym myśleć.
Natomiast Międzymorze jest dla mnie
zupełnie czymś innym. Nie wiem, czy nie
naruszam pamięci naszych przodków,
którzy o tym myśleli. Dla mnie Międzymorze z punktu widzenia współczesnego
planowania wojskowego i bezpieczeństwa
na wschodniej flance to jest cały front
centralny przeciwko Rosji, to jest nasz
teatr operacyjny, wojenny, od Odry po
Dźwinę i Dniepr, z tym wszystkim, co
tam jest – np. Dunaj i ujście Dunaju.
Jest Rumunia, która kotwiczy Morze Czarne, Ukraina, taka jaka ona jest teraz,
i przede wszystkim Białoruś, czyli brama
smoleńska, północny teatr operacyjny,
o którym wielokrotnie pisali nasi wielcy
wodzowie, od hetmanów po Marszałka,
po różnych dowódców. Jest to obszar naturalny, strefa buforowa. Te obszary na
bazie operacyjnolądowej są takie, jakby
ktoś cały czas trzymał klamkę w tych
drzwiach, i może za każdym razem wejść
i przerwać to nasze dzisiejsze spotkanie,
a my ciągle się denerwujemy i oglądamy
tam, musimy ciszej mówić i nie możemy
zorganizować naszych krzeseł tak jak
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chcemy sami, bo musimy się z tym liczyć.
Ja wiem, że to jest trudne zagadnienie,
ponieważ nasza siła gospodarcza i etniczna,
mówiąc starym językiem, jest za słaba,
żeby ogarnąć ten cały obszar i żebyśmy
mogli myśleć o tym. Na tym polegał paradoks II Rzeczypospolitej, na tym polegał
paradoks dwudziestolecia. Wynik wojny
z 1920 roku był odzwierciedleniem tych
sił w sytuacji, gdy Rosja była słaba. Międzymorze jest zatem dla mnie konstrukcją
opartą o te parametry: Ukraina, Białoruś,
państwa bałtyckie, po części i Polska.

Bartosiak: „Z bramy

smoleńskiej do warszawy,

do centrum decyzyjnego

i dyspozycyjnego państwa
polskiego, wjeżdża się jak
autostradą”

Sztuczny jest dla mnie podział na
Polskę piastowską i jagiellońską. Rozumiem, że one odzwierciedlają ten dualizm
na Łabie. Polityka piastowska – to oparcie
się na gospodarce Zachodu, próba dogonienia w teorii konwergencji Zachodu,
natomiast polityka jagiellońska to próba
poradzenia sobie z kwestią ciągłego zagrożenia ze Wschodu, i posiadanie stref
buforowych, naturalnych dla każdego
podmiotu, który ma ambicje i uważa się
za obszar rdzeniowy, a nie za obszar,
który musi do kogoś dołączyć za każdym
razem. To jest kolejny problem naszego
myślenia politycznego: podział w społeczeństwie i klasie politycznej jest pośrodku kwestii, czy jesteśmy sami obszarem rdzeniowym, czy nie jesteśmy
i musimy się poddać. Nie przesądzimy
40

o tym w czasie tej debaty, ale jest to
dość istotny podział.
Kończąc ten fragment powiem jeszcze
jedną rzecz co do Chin. Otóż tu nie chodzi
o to, „co my chcemy z Chinami”. Oczywiście ten deficyt jest zatrważający. Problem
polega na tym, że wszyscy na świecie
mają ten deficyt z Chinami. I to jest
kolejny problem XXI w., dlatego, że Chiny
nie są takim problemem, jakim nawet
były Niemcy hitlerowskie (oczywiście dla
nas to był problem najpoważniejszym,
bo tu toczyła się wojna), czy Japonia imperialna. Nigdy w historii nie było takiego
cudu gospodarczego, jaki wydarzył się
w Chinach. Nigdy Amerykanie w swojej
imperialnej historii w XX w. nie musieli
się potykać z takim przeciwnikiem jak
Chiny w centrum wymiany globalnej.
I właśnie teraz, gdy to mówimy, oddawane
są pierwsze strzały potencjalnej wojny
handlowej pomiędzy największymi gospodarkami świata o takim wolumenie,
produkcji obrotu i wpływu na system
światowy, jakich nigdy Niemcy hitlerowskie ani Japonia imperialna nie miały.
Zatem zupełnym dywagowaniem jest rozważanie, jak to się może potoczyć. Plusem
jest to, że Chiny są bardzo daleko od
Polski. Z punktu widzenia czystej geopolityki jest to okoliczność korzystna, dlatego,
że nie są naszym sąsiadem, nie oddziałują
na nas negatywnie w ten sposób, że nie
czujemy się zagrożeni. Czujemy tylko, że
obnażają brak potencjalnych gwarancji
amerykańskich, gdyby coś się wydarzyło
na Pacyfiku, a Amerykanie są naszym
gwarantem. W związku z tym ma to bezpośrednie znaczenie dla nas.
To jest oczywiście duża debata. Cała
kwestia jest taka, że o ile my jesteśmy
w półperyferiach i peryferiach systemu
światowego – zgadzam się z tym co Bartek
Radziejewski napisał w artykule, bardzo
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interesującym, być może nawet będzie
on wspominany. Polecam wszystkim. Jeżeli posługujemy się Wallersteinowską
koncepcją półperyferii, peryferii i systemu
rdzeniowego, to Chiny też chciały być peryferiami, półperyferiami, natomiast teraz
chcą już być w centrum rdzenia nowego
systemu. Trudno sobie wyobrazić większy
cel niż to: jakie to tworzy napięcie, zwłaszcza u starego, dotychczasowego hegemona,
który jest gwarantem bezpieczeństwa państwa polskiego.

w większości staje się własnością podmiotów zagranicznych, że wielki handel
staje się w większości własnością podmiotów zagranicznych itd. Zostajemy włączeni jako peryferia, jako bufor, w obieg
zachodniego systemu świata, czego logiczna konsekwencja jest taka, jak to
w dawnych czasach wyglądało: najpierw
buduje się placówkę handlową, po pewnym czasie – autostradę, linię kolejową,
a po jakimś czasie okazuje się, że muszą
tam stacjonować oddziały wojskowe, żeby
zabezpieczać interesy. Więc wejście do
Unii Europejskiej i NATO jest wtórne
w stosunku do wyboru i faktu, który miał
miejsce już w roku ’89, po upadku Związku
Radzieckiego i przystąpienia Polski do
świata zachodniego, i nastąpiło głównie
dlatego, że chcieli nas przyjąć. Potwierdzeniem tego, że nie było to żadnym wielkim osiągnięciem jest bardzo prosty, ewidentny i bezdyskusyjny fakt, że nie tylko
my weszliśmy, nie weszliśmy nawet pierwsi, tylko w grupie dużych państw, w niewielkim odstępie czasu w stosunku do
reszty państw Europy Środkowo-Wschodniej. Więc nie osiągnęliśmy niczego więcej
niż to, co osiągnęła pięciomilionowa Słowacja, maleńka Łotwa, w końcu Rumunia
i Bułgaria.
Nie dyskutuję z tym, że jest to zasadnicza przewaga półperyferii nad peryferią. Polska, której bezpieczeństwo
gwarantuje najpotężniejszy sojusz militarny w historii świata, jakim jest NATO,
ma zasadniczą przewagę nad krajami typu
Ukraina, Serbia czy innymi, którym NATO
bezpieczeństwa nie gwarantuje. Polska
jest w Unii Europejskiej, która jest w stanie
z jednej strony ją obronić – nieraz skuteczniej niż jej własne elity – przed Gazpromem (niemiecki komisarz Oettinger
ochronił Polskę przed Gazpromem, jeśli
chodzi o nierównoprawną umowę hand-

Bartłomiej radziejewski: Panowie
profesorowie bardzo skupili się na przeszłości, myślałem, że mamy rozmawiać
głównie o przyszłości, co temat polskiej
racji stanu niejako narzuca. Będę chciał
na tym się skupić, ale z kolei skoro już
tyle było o przeszłości, to w pełni zgadzając
się z tym co mówił Jacek Bartosiak
i w znacznie mniejszym stopniu z tym, co
mówili panowie profesorowie, chciałbym
przedstawić kilka uwag.
Po pierwsze, oczywiście jest poza
sporem, że należało wchodzić do Unii
Europejskiej i NATO. To jest oczywista
korzyść i przewaga w porównaniu do
stanu bycia „poza”. Niemniej to nie był
żaden wielki sukces ani żadna zasługa
polskiej elity politycznej. Weszliśmy tam
przede wszystkim dlatego, że chcieli nas
przyjąć. To była bardzo logiczna konsekwencja prostego faktu, że zaraz po 1989
roku zostaliśmy błyskawicznie włączeni
w obieg zachodniej gospodarki. W obieg,
jak mówi Immanuel Wallerstein, systemu
świata. Niektórzy mówią, że to miało
same dobre skutki, inni – że bardzo dużo
złych: kolonizacja przez zachodni kapitał
itp. Ale faktem jest, że oto kapitał gwałtownie napływa do Polski i polskie firmy
stają się w niemałej mierze podwykonawcami zachodnich, że polski sektor bankowy
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lową, gdy polskie elity, dużo o tym mówiąc,
nie potrafiły tego zrobić), a z drugiej
strony – przed wielkimi zachodnimi korporacjami, takimi jak Google, Apple czy
wiele innych, gdy grają nierówno, przeciwko podmiotowości państw narodowych.
Więc przynależność do tych organizacji,
podobnie jak przynależność do Światowej
Organizacji Handlu i innych jest fundamentalną przewagą Polski i daje jej status
półperyferyjny, czyli o jedną ligę wyżej
niż peryferyjność. Jednak to jest tylko
półperyferyjność i o tym musimy pamiętać.

takiego, czego doświadczyły dziś np. kraje
Europy Środkowo-Wschodniej, ale także
np. państwa Ameryki Łacińskiej i wiele,
wiele innych. Oczywiście to nie jest system
niezmienny, peryferie stają się półperyferiami, jak Polska w latach 90., inni spadają w hierarchii, kraje półperyferyjne
na czele z wspomnianymi Chinami walczą
o awans do centrum i nawet o światową
hegemonię.
W tym kontekście wspomnę o pięciu
strategiach awansu półperyferyjnego państwa jakim jest Polska, o których piszę
w tekście. Ta półperyferyjność jest pewną
słabością i ograniczeniem. Prosty przykład – drenaż kapitałowy. Z jednej strony
wielka zaleta, gwałtowny wzrost dobrobytu, dwukrotny wzrost PKB na głowę
mieszkańca od roku 1989 do roku ubiegłego jest wielkim, niezaprzeczalnym sukcesem, z którego należy się cieszyć i nie
zapominać o nim, nie lekceważyć go. Ale
jednocześnie wzrasta liczba pieniędzy wywożonych z Polski za pomocą mechanizmów oficjalnego i nieoficjalnego drenażu
kapitałowego. To są oficjalne dane ujęte
chociażby w bilansach płatniczych NBP,
sięgające już w ostatnich latach ponad
90 mld zł rocznie, około 5% PKB. To
ogromne kwoty, rosnące, i również ich
procentowy udział rośnie. Nazwałem to
swojego czasu rentą neokolonialną, można
to nazywać rentą peryferyjną czy półperyferyjną. Jest to pewna cena, jaką państwo
buforowe, państwo peryferyjne czy półperyferyjne płaci za te wyżej wspomniane
dobrodziejstwa, i o tym musimy pamiętać
myśląc o polskich dylematach rozwojowych.
W pełni zgadzam się co do niesamodzielności strategicznej Polski, o której
mówił Jacek Bartosiak. Oczywiście mamy
gwarancje bezpieczeństwa, ale musimy
pamiętać o tym, że historia się nie skończyła, że NATO również nie jest wieczne.

radziejewski: „Jest poza

sporem, że należało
wchodzić do unii

europejskiej i Nato. to jest
oczywista korzyść

i przewaga w porównaniu do

stanu bycia „poza”.

Niemniej to nie był żaden
wielki sukces ani żadna
zasługa polskiej elity
politycznej”

Niemniej za całkowicie fałszywe uważam tezy konwergencjonistów o tym, że
nastąpi jakiś naturalny proces dogonienia.
Nie nastąpi i nie może, dlatego że kraje
peryferyjne, półperyferyjne są dziś w sytuacji nieznanej wcześniej krajom centrum – w sytuacji trwałej, strukturalnej
zależności od tychże właśnie krajów centralnych. Niemcy, Francja, Stany Zjednoczone nigdy nie doświadczyły czegoś
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Musimy się liczyć z czarnymi scenariuszami. Paść może proste pytanie: „Ile wy,
Polacy, macie dywizji?”, a nie: „ile mają
Stany Zjednoczone”. Jaka jest chęć Niemiec do przepuszczenia ich przez swoje
terytorium? Jedną podstawową słabością
współczesnego położenia Polski jest półperyferyjność, druga jest stricte geopolityczna – obwód kaliningradzki. Niewielki
skrawek ziemi, o którym bardzo rzadko
mówimy. Co jakiś czas media piszą, że
jest on naszpikowany głowicami nuklearnymi, umożliwiającymi zmiecenie Polski
z powierzchni ziemi, ale poza tym właściwie nie mówimy o tym, że to jest dość
elementarne zaburzenie naturalnego ładu
w Europie Środkowo-Wschodniej. Po rozpadzie Sowietów nikt, także Polska, nie
podjął stawki, o to żeby coś zrobić z Kaliningradem. Pytanie brzmi: co? Demilitaryzacja?

rową, o którą nie dbamy, która jest poza
naszym zasięgiem wpływów. Tam raczej
staramy się rozpowszechniać wpływy Waszyngtonu, Berlina, Paryża – vide ostatnia
rewolucja na Ukrainie. Co osiągnęliśmy
zabiegając o prawa człowieka na Białorusi?
Moja ocena jest dość jednoznaczna: tylko
głębiej wepchnęliśmy Łukaszenkę w ramiona Putina. Jeżeli głównym tematem,
jaki stawiamy w relacjach ze Wschodem,
jest to, czy są demokratyczni (kiedy wiadomo, że tam żadnej demokracji w najbliższej przyszłości nie będzie), to ustawiamy dyskusję tak, że naszym partnerem
jest opozycja. O ile na Ukrainie historia
jest trochę inna, o tyle na Białorusi to
oznacza, że nic nie ugramy poza utrudnieniem Łukaszence pola manewru, gdy
chce wykonać jakieś propolskie czy prozachodnie gesty.
Brakuje Kaliningradu jako zupełnie
kluczowej kwestii. Uprawiamy chętnie
taką antyrosyjską gadaninę. Ostatnio czołowi politycy polscy nazywali Rosję między
innymi przeciwnikiem (Beata Szydło
w kampanii wyborczej), czołowym zagrożeniem dla pokoju (Antoni Macierewicz
w Stanach Zjednoczonych). A gdzie jest
obwód kaliningradzki w tym wszystkim?
Gdzie jest, gdy wzrastają ostatnio antyrosyjskie nastroje w Europie i na całym
Zachodzie? Gdzie jakiekolwiek podniesienie zupełnie kluczowej dla Polski kwestii
obwodu kaliningradzkiego, w którym polska mniejszość jest siódma, a powinna
być pierwsza, jeżeli Polska chce tam prowadzić podmiotową politykę?
Tyle o przeszłości, miałem mówić
o przyszłości. Główne tezy, jakie chciałbym
postawić w związku z polską racją stanu
są takie: po pierwsze, złoty okres się kończy, tak lekko łatwo i przyjemnie jak mieliśmy w latach 90. i mniej więcej do roku
2008 już nie będzie. Mogliśmy osiągnąć

mk: Obawiam się, że to wymagałoby
wojny.

Br: Rosja była w takiej zapaści w latach
90., że myślę, że można było zgłaszać
bardziej ambitne cele, ale to jest historical
fiction. Chciałem zwrócić uwagę, że zupełnie inna jest sytuacja geopolityczna,
gdy graniczymy lądowo z Rosją, i gdy nie
graniczymy.
JB: I gdy Białoruś jest wasalem Rosji
albo nie. To jest klucz do bezpieczeństwa
Polski.

Br: Tak. Oczywiście. Niemniej jednak,
Białoruś dzisiaj zależna, ale jednak niepodległa, ciągle walcząca o podmiotowość,
i niepodległa Ukraina są wielkimi sukcesami geopolitycznymi przy znakomitych
granicach naturalnych na zachodzie i południu, które tworzą pewną strefę bufo43
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te niewątpliwe sukcesy dzięki temu, że
była koniunktura gospodarcza, ale też
geopolityczna. Nie ze względu na wielkość
polskich elit, a ze względu na koniunkturę,
a ta koniunktura się coraz wyraźniej kończy. To wynika z kilku rzeczy: procesu
słabnięcia Zachodu – jego udział od mniej
więcej połowy XX w. w światowej produkcji, w światowej populacji, ale również
w światowej wynalazczości, światowym
dorobku intelektualnym i wielu innych
dziedzinach spada, i według wszelkich
prognoz będzie dalej spadał, głównie ze
względu na szalenie dynamiczny wzrost
Azji Południowo-Wschodniej z Chinami
na czele.
Po drugie, jest coraz więcej problemów na Zachodzie, na czele z naszymi
głównymi organizacjami, czyli Unią Europejską i NATO. W niedawnym raporcie
eksperckim dla „Nowej Konfederacji”
prof. Bogdan Góralczyk analizował przyszłość Unii Europejskiej, i mówił, jeśli to
streścić, że Unii Europejskiej grozi rozpad,
że jest pytanie, czy Unia Europejska przetrwa najbliższe lata, a po drugie – że
wszystkie główne propozycje reform, modyfikacji, zabezpieczenia się przed tym
najczarniejszym scenariuszem, które padają, są niekorzystne dla Polski. Krótko
mówiąc: dobrze już było. Oczywiście jest
duże pole manewru. Najmniej niekorzystne warianty to takie, że będzie trochę
mniej funduszy strukturalnych, ale pozostanie taka Unia, jaka jest. Przy tym
trzeba też wziąć pod uwagę trend protekcjonistyczny – vide dyrektywa usługowa, dyrektywa o pracownikach delegowanych i inne, czyli coraz wyraźniejszy
egoistyczny trend do ochrony gospodarek
państw zachodnioeuropejskich przed konkurencją, która powstaje ze strony Polski,
ale też Europy Środkowej, gdy ich produkty okazują się tańsze lub lepsze.

Warto wspomnieć również o radykalnych, zgłaszanych m.in. przez Francję,
po części popieranych przez Komisję Europejską propozycjach ucieczki do przodu,
czyli budowy w oparciu o strefę euro
nowej Unii Europejskiej, zostawienia
starej do obumarcia w różnych wariantach,
ale generalnie z założeniem takim, że
ściśle się integrujemy. To oznacza m.in.

radziejewski: „musimy

sobie zadać dość

podstawowe pytanie,
śladami adolfa

Bocheńskiego: czy Polska
jest właściwie państwem
rewizjonistycznym, czy

zachowawczym w tym ładzie
światowym”

harmonizację podatkową i socjalną. W takim wypadku Unia Europejska ucieka
przed czarnym scenariuszem, ale kosztem
Polski i Europy Środkowej, ponieważ harmonizacja podatkowa czy socjalna oznacza
pozbawienie nas naszej głównej konkurencyjnej przewagi. Ta zaś – mimo tego,
że tak dużo mówimy o innowacyjności –
wciąż polega na niskich kosztach. Powiedzmy to sobie szczerze: jeszcze przez
jakiś czas będzie polegać głównie na tym.
To bardzo czarny scenariusz dla Polski,
w którym wybieramy między utratą konkurencyjności a znalezieniem się w jakiejś
bliżej niekreślonej czarnej dziurze geopolitycznej i ekonomicznej.
Druga rzecz to wspomniany już narastający protekcjonizm. Trzecia sprawa
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to również niepewna przyszłość NATO.
Pan profesor mówił tutaj o dealu z Rosją.
Prezydent Trump wielokrotnie mówił, że
chce zrobić ten deal. Potem dokonał zwrotu, ale to nie przeczy temu, że o tym
mówił. Ale mówił jeszcze coś równie istotnego, albo nawet istotniejszego z punktu
widzenia naszego i naszych strategicznych
interesów. Mówił, że NATO jest organizacją przestarzałą i że artykuł 5 Traktatu
Waszyngtońskiego o wspólnej obronie
nie jest już oczywistością, że może będzie
zależeć od tego, czy się płaci, czy się nie
płaci. Do tej pory występowała presja, by
płacić składki członkowskie, ale nikt nie
kwestionował, że nawet niepłacący będą
bronieni w razie ataku. Prezydent Trump
to oficjalnie zakwestionował jako kandydat
do Białego Domu. Potem oczywiście zrobił
zwrot z różnych powodów – nie wchodźmy
w meandry amerykańskiej polityki – ale
to była bardzo znacząca wypowiedź, której
nie wolno nam zlekceważyć, dlatego, że
ona wyrażała ważne amerykańskie interesy. Pivot na Pacyfik trwa od lat, konsekwentnie podnoszony jest przez różnych
intelektualistów, publicystów, polityków
amerykańskich, realizowany był przez Baracka Obamę. To, co powiedział Trump,
jest zaostrzeniem tego kursu. Jest stwier-

dzeniem: „Jakie zagrożenie sowieckie?
Jakie zagrożenie rosyjskie? NATO jako
organizacja antyrosyjska jest przestarzała,
jest anachroniczna, ponieważ Rosja jest
bladym cieniem dawnej potęgi, nie jest
zagrożeniem dla globalnych interesów
amerykańskich. To Chiny są tym zagrożeniem, w związku z czym przyszłość
NATO jest niepewna”.
W tej niepewności my musimy sobie
zadać dość podstawowe pytanie, śladami
Adolfa Bocheńskiego: czy Polska jest właściwie państwem rewizjonistycznym, czy
zachowawczym w tym ładzie światowym.
W tym wszystkim musimy zdawać sobie
sprawę, że te wielkie przetasowania niosą
zarówno szanse, jak i zagrożenia. Nie należy popadać w czarnowidztwo, ale trzeba
liczyć się trzeźwo z zagrożeniami. Trzeba
widzieć też szanse, wyciągać wnioski
z tego, jak ambitnie grają tacy do niedawna
tacy pokorni i spokojni gracze jak do niedawna Duterte na Filipinach czy Erdoğan
w Turcji. Jest przestrzeń dla znacznie
bardziej ambitnej polityki krajów peryferyjnych i półperyferyjnych – i powinniśmy to zasadniczo przemyśleć.
Całość debaty można zobaczyć pod adresem: https://youtu.be/N9B3ET7wjpQ
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macosza miłość państwa
do Parków Narodowych
Paweł ŚreDZiński

Dziennikarz, miłośnik przyrody,
rzecznik Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze
i redaktor Magazynu Poświęconego Przyrodzie natropie.tv

Wydawałoby się, że w kraju, gdzie wciąż tak wiele mówi się o tradycji,
parki narodowe powinny cieszyć się zasłużonym prestiżem i troską państwa. Tymczasem od lat jesteśmy świadkami ich degradacji
Puszcza Białowieska: ostatni taki las na
Niżu Europejskim, gdzie powstał jeden
z pierwszych polskich parków narodowych.
Wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa
Ludzkości UNESCO, przyciąga turystów
z całego świata. To w białowieskich ostępach przetrwały żubry. Dzikie Karpaty
Wschodnie, które chroni Bieszczadzki
Park Narodowy, gdzie znajdziemy lasy
nietknięte ręką człowieka od ponad wieku.
Rozległa dolina Biebrzy, która dzięki istnieniu parku narodowego chroni unikatowe genetycznie łosie biebrzańskie i mokradła, których próżno szukać w zmeliorowanej Polsce. Najwyższe polskie góry,
Tatry, stanowiące najważniejszą obok
bieszczadzkiej ostoję niedźwiedzia brunatnego. W Tatrzańskim Parku Narodowym spotkamy również kozice i świstaki.
Nad Bałtykiem dzięki istnieniu Słowińskiego Parku Narodowego przetrwały dzikie plaże i ruchome wydmy, które bez ingerencji człowieka kształtują wybrzeże.
Parki narodowe zajmują dziś powierzchnię zaledwie 1 proc. terytorium
Polski. To niewiele, biorąc pod uwagę

postulaty przyrodników w sprawie powołania Turnickiego Parku Narodowego,
poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego i Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Polska nie wypada korzystnie
w zestawieniu z innymi krajami Europy:
Francją (9,5 proc.), Włochami (5 proc.),
Niemcami (2,7 proc.), a nawet sąsiadami,
takimi jak Słowacja (7,5 proc.), Litwa
(2,4 proc.), czy uboższymi od nas państwami europejskimi, takimi jak Serbia
(2,3 proc.) czy Bułgaria (1,8 proc.). Spierać
się można, jak wygląda parkowa rzeczywistość w poszczególnych przypadkach,
ale w polskim prawie to park narodowy
i rezerwat są jedynymi formami ochrony
przyrody, które w sposób trwały zabezpieczają walory przyrodnicze. Nie zagwarantuje nam tego Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zajmujące
się przede wszystkim hodowlą lasu i sprzedażą drewna oraz, w mniejszym zakresie,
prowadzeniem gospodarki łowieckiej, pomimo zapisanej w Ustawie o lasach ochronie przyrody jako celu „trwale zrównoważonej gospodarki leśnej”.
46

THINKZINE, nr 5(95)/2018, 9 maja–5 czerwca 2018

www.nowakonfederacja.pl

Ekosystemy leśne stanowią 62 proc.
powierzchni polskich parków narodowych.
To znacznie więcej niż średnia lesistość
naszego kraju, która stanowi około 29
proc. Na terenach leśnych znajdujących
się w parkowych granicach, w miejscach,
gdzie wyznaczana jest ochrona ścisła, możemy być świadkami procesów naturalnych bez ingerencji człowieka. Nie bez
powodu Białowieski Park Narodowy znalazł się na Liście Światowego Dziedzictwa
Ludzkości UNESCO. Z kolei w Bieszczadzkim Parku Narodowym taki status
ma szansę uzyskać 3300 hektarów parkowych lasów, od minimum wieku nietkniętych ręką człowieka.

ministrowi właściwemu do spraw ochrony
środowiska. Natomiast powołanie parku
narodowego, a więc nie gminnego czy
powiatowego parku rozrywki, może zablokować jedna rada gminy lub powiatu,
albo sejmik województwa.

Najwięcej parków narodowych w wolnej
już Polsce powstało do połowy lat 90.
ubiegłego stulecia. Potem sytuacja zaczęła
się dramatycznie zmieniać. Szansę na
utworzenie miał jeszcze Park Narodowy
„Ujście Warty” w 2001 roku. Następnie
przyszła zmiana prawa, która była przysługą wyświadczoną przez polski parlament przeciwnikom ochrony przyrody.
Zmiany w Ustawie o ochronie przyrody sprawiły, że utworzenie lub powiększenie parku narodowego uzależniono od
uzgodnienia „z właściwymi miejscowo organami uchwałodawczymi jednostek samorządu terytorialnego, na których obszarze działania planuje się powyższe
zmiany”. Dodatkowo do utworzenia parku
niezbędna stała się specustawa w tej sprawie. W ten sposób samorządy wszystkich
szczebli otrzymały prawo weta wobec powstania i poszerzenia granic parków narodowych. Z kolei większości parlamentarnej dano wyłączną legitymację do utworzenia nowych parków narodowych. W ten
sposób odebrano kluczowe kompetencje

Na zmianę decyzji polityków nie
wpłynęło ćwierć miliona podpisów zebranych i złożonych do Kancelarii Sejmu
w 2010 roku w ramach obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, która odblokowałaby impas w tworzeniu parków narodowych. Rządząca Polską koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego nie chciała ryzykować
utraty wpływów w samorządach. Dlatego
inicjatywa trafiła do sejmowej niszczarki
i nikt już do niej nie wracał. W ostatnich
miesiącach do sprawy wróciła parlamentarna opozycja.
Sama idea konsultacji z samorządami,
a tym bardziej – z mieszkańcami obszarów,
gdzie miałby powstać park narodowy, nie
jest niczym złym. Umożliwia bowiem wysłuchanie wszystkich stron i przygotowanie
planu działań, które oznaczałyby ustalenie
ewentualnej kompensacji z tytułu powołania lub poszerzenia parku.
Jednak to jednoczesne prawo weta
stało się fatalnym rozwiązaniem, z którego
cieszyć się mogły Lasy Państwowe, wy-

Najwięcej parków

narodowych w wolnej już

Polsce powstało do połowy

lat 90. ubiegłego stulecia.

Potem sytuacja zaczęła się
dramatycznie zmieniać

Spór o parki narodowe
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rastające na głównego hamulcowego najwyższej formy ochrony w Polsce. Ma to
bez wątpienia związek z tym, że najpilniejsze do utworzenia i poszerzenia obszary chronione znajdują się na obszarach
zarządzanych właśnie przez LP. Ten sam
scenariusz, przerabiany w przypadku poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego, jest wciąż aktualny w planowanym
Turnickim Parku Narodowym.

packiej, których ciągłość leśna jest udokumentowana od XVIII wieku. Pomimo
opracowania dokumentacji naukowej dla
Turnickiego Parku Narodowego, pozytywnej opinii największych autorytetów
reprezentujących świat nauk przyrodniczych, w tym Państwowej Rady Ochrony
Przyrody, opór w sprawie Turnickiego
tężał z roku na rok. Pierwsze skrzypce
odgrywali w nim przedstawiciele Lasów
Państwowych. Dziś wręcz próbują pozostawić nas z przekonaniem, że firma, która
istnieje niewiele ponad 90 lat, zasadziła
ponad stuletnie drzewa, a na terenie planowanego parku do czasów po 1945 roku
nie było lasów, i to, co dziś oglądamy jest
efektem pracy rąk pracowników LP.
Antyparkowa narracja trafia na zrozumienie w lokalnych samorządach, w których Lasy Państwowe mają swoje wpływy.
W tej argumentacji przeciwko parkowi
nie liczą się fakty. Bo jak można uzasadnić
tezę wysuwaną przez LP, że park to utrata
miejsc pracy, kiedy istnieje problem ze
znalezieniem osób do prac leśnych, i to
przy tak wysokiej stopie bezrobocia, sięgającej 15 proc. dla całego powiatu przemyskiego?

Turnicki przypadek prawie
beznadziejny

Najciekawszym poligonem konsekwencji
zmian wprowadzonych w Ustawie o ochronie przyrody jest planowany Turnicki
Park Narodowy. Trudno w Polsce o bardziej uzasadniony naukowo park. Zanim
pojawił się pomysł na jego powołanie,
już w 1938 roku, Tadeusz Trella pisał
o konieczności ochrony rezerwatowej turnickich lasów. Temat powołania parku
pojawił się na początku lat 80., za sprawą
profesorów Jerzego Pióreckiego i Janusza
Kotlarczyka. Jednak był to początek wieloletniego sporu o przyszłość lasów na
Pogórzu Przemyskim i w Górach Sanocko-Turczańskich Były też różne propozycje
jego nazwania. . Najbliżej powstania Turnickiego Parku Narodowego było w połowie lat 90., kiedy powstał inny karpacki
park narodowy – Magurski. W przypadku
Turnickiego triumfowali jednak oponenci
związani z lobby leśno-łowieckim, zainteresowani utrzymaniem swojej strefy
wpływów w tym legendarnym komunistycznym łowisku, nazywanym w czasach
PRL „Państwem Arłamowskim”.
Paradoksalnie to burzliwe wojenne
i powojenne dzieje, a wreszcie funkcjonowanie specjalnego ośrodka Urzędu
Rady Ministrów w Arłamowie zmniejszyły
presję na ostatnie fragmenty Puszczy Kar-

Wylewanie parków z kąpielą

Nie jest tajemnicą, że pracownicy parków
narodowych zarabiają zdecydowanie mniej
niż pracownicy Lasów Państwowych.
Mimo że ich zadaniem jest troska o najcenniejsze przyrodniczo obszary, rządzący
nie robią nic, aby tę sytuację zmienić.
Pojawiają się za to pomysły, żeby parki
narodowe oddać w ręce Lasów Państwowych, a zatem przedsiębiorstwa, które
zajmuje się eksploatacją zasobów leśnych.
Jest to propozycja, której konsekwencje
byłyby fatalne dla samych parków. Nie
oznacza jednak, że część pracowników
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nie byłaby z tego rozwiązania zadowolona.
Nie wszyscy znaleźli się w parkach narodowych z własnej woli. Niektórzy zostali
przesunięci z automatu, najczęściej jeszcze
w czasach, kiedy dysproporcje w wysokości
płac między pracownikami parków a pracownikami LP nie były takie duże. Dziś
koledzy z LP zarabiają kilkakrotnie więcej.
Już dziś działania ochronne w parkach narodowych są finansowane z Funduszu Leśnego, co powoduje, że Lasy
Państwowe w sposób miękki zyskują nadzór nad tym co dzieje się w zakresie ochrony w parkach narodowych. Tak być nie
powinno. Tym bardziej oddawanie parków
narodowych pod kontrolę leśnego przedsiębiorstwa byłoby wylaniem ich z kąpielą.
Zamiast uzdrowienia sytuacji, LP kontrolujące ponad ¼ terytorium Polski uzyskałyby dostęp do najcenniejszych przyrodniczo obszarów. Dlatego lepszym krokiem byłoby podniesienie płac pracowników parków narodowych, których wysokość zależałaby od poziomu ich wiedzy,
kwalifikacji czy aktywności naukowej.
Jednocześnie, jeśli rządzący rzeczywiście
troszczą się o polską przyrodę, można
wystąpić z inicjatywą zmian w prawie,
które gwarantowałyby samorządom dodatkowe wsparcie z racji funkcjonowania
na terenie danej gminy parku narodowego.
W samych parkach sytuacja z kadrami
wygląda różnie. Błędem byłoby twierdzenie, że trafiają tam wyłącznie idealiści,
eksperci z najwyższej półki. Ale są i tacy
– ludzie z pasją, którzy zasługują na
wsparcie. Wcale nie znajdują się oni w parkowej mniejszości. Dlaczego nie mieliby
zarabiać tyle, co pracownicy Lasów Państwowych? Szczególnie, jeśli weźmiemy
pod uwagę otoczenie, w którym muszą
działać, często nieprzychylnie i bez zrozumienia spoglądające na sam park narodowy.

Kolejnym problemem jest upolitycznienie stanowiska dyrektora parku narodowego. Jest on odpowiedzialny przed
Ministrem Środowiska. Kluczem do zwolnienia takiej osoby mogą być jego polityczne sympatie, spór z przeciwnikami
parku narodowego, czy też niezgodność
z linią polityczną szefa resortu. Część dyrektorów może i przetrwa kolejną burzę
na szczytach władzy, ale nie wszystkim
to się udaje. Za niezgodę na odstrzał żubrów swoje dyrektorskie stanowisko straciła
Olimpia Pabian, która z oddaniem kierowała Białowieskim Parkiem Narodowym.
Zaraz na początku rządów Jana Szyszki
ze stanowiskiem pożegnała się Katarzyna
Woźniak w Słowińskim Parku Narodowym.

Nie jest tajemnicą, że
pracownicy parków

narodowych zarabiają

zdecydowanie mniej niż
pracownicy Lasów

Państwowych

Pretekstem stał się wniosek radnych powiatu słupskiego. Nie spodobał się im
pomysł szefowej parku, który dotyczył
dokładnego oznakowania szlaków turystycznych i kąpielisk, celem lepszej ochrony przyrody na parkowych plażach. Jak
donosiły media, „lokalni samorządowcy
uważali, że znaki ograniczające poruszanie
się po tym terenie odstraszały turystów”.
W rezultacie dyrektor ciesząca się dobrą
opinią i sprawnie zarządzająca parkiem
straciła zatrudnienie po ponad dziesięciu
latach pracy.
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Przywróćmy parkom ich prestiż

Parki narodowe są nadal ofiarą myślenia władz w kategoriach „jakoś sobie
poradzą”. Po zmianie ustawy o ochronie
przyrody w 2011 roku zostały zmuszone
do szukania własnych źródeł dochodów.
Mogą one pochodzić ze sprzedaży biletów,
ale większość parków narodowych w Polsce nie cieszy się aż takim zainteresowaniem jak Tatrzański. Dlatego sięga się po
wycinkę drzew i sprzedaż drewna, szuka
pieniędzy, które zawsze są potrzebne.
Do tego dochodzi leśna pułapka,
związana ze środkami przekazywanymi
przez Lasy Państwowe. LP nauczyły się
wykorzystywać ten zabieg piarowo, że
„Lasy dały na parki”. Jednak to nie LP,
które ciągną zyski z eksploatacji naszego
wspólnego dobra, jakim są obszary leśne,
stanowiące własność Skarbu Państwa
dają, ale to my, jako obywatele tego kraju
dokładamy się w ten sposób do parków
narodowych. Fundusze nie są też ogromne,
i rozdane pomiędzy 23 parki narodowe
nie załatwiają problemu. Dlatego tak bardzo potrzebna jest poważna reforma nie
tylko związana z przywróceniem parkom
narodowym należnego im miejsca i znaczenia. Warto zadbać o fundusz leśny
i scedować kontrolę nad nim na Ministerstwo Środowiska, gwarantując przekazywanie pieniędzy na zadania ochronne,
a nie na budowę i remonty mostów np.
w Bieszczadach.

Parki narodowe czekają na docenienie
przez Państwo i przez polskie społeczeństwo. Nie powinny być traktowane, jak
dziś, po macoszemu. Potrzebujemy w naszym kraju parków narodowych, zarządzanych w imię troski o przyrodę. Czas
zastanowić się również nad tym, jak pomóc
parkowym kadrom. Park narodowy nie
powinien być „samofinansującym się”
przedsiębiorstwem, z trudem spinającym
skromny budżet, ale instytucją, z której
powinniśmy być dumni. Parków narodowych nie wyręczą obszary Natura 2000
i odwoływanie się do unijnego prawa.
Polskie władze mają dziś doskonałą
okazję do nadrobienia zaległości w polityce
dotyczącej parków narodowych. Z okazji
okrągłej rocznicy niepodległości warto
zastanowić się również nad doprowadzeniem do końca idei objęcia ochroną całej
Puszczy Białowieskiej, której to patronował
Prezydent Rzeczpospolitej Polski, Lech
Kaczyński. Warto odnieść się do postulatu
ochrony turnickich lasów, który swoimi
korzeniami sięga okresu dwudziestolecia
międzywojennego. Czas na uczczenie polskiej niepodległości docenieniem naszego
przyrodniczego dziedzictwa, jakim są bez
wątpienia istniejące i planowane parki
narodowe. To nasze wspólne dobro, które
nie może pozostać zakładnikiem lokalnej
sieci układów.
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Brexit to symptom głębszych zmian
Z markiem matraszkiem
rozmaiwa marcin chruściel

marek matrasZek

Prezes CEC Government Relations,
autor książki „Poland: The Politics of Restoration”,
w latach 90-tych przedstawiciel Margaret Thatcher Foundation
na Europę Środkową

Brexit stwarza niszę dla takich krajów jak Polska, które mają predyspozycje przejąć rolę Wielkiej Brytanii w UE: państwa umiarkowanie eurosceptycznego, z krytycznym poglądem na sprawy regulacyjne
Polska to dobry kandydat do przejęcia
roli Wielkiej Brytanii w UE?

Ostatnia wypowiedź ministra Czaputowicza sugeruje jednak, że Polska
jest zainteresowana tą rolą. Brexit jawi
się natomiast jako szansa na wzmocnienie pozycji Polski w UE.

Niewątpliwie Brexit stwarza pewną niszę
dla takich krajów jak Polska, które mają
predyspozycje, bądź nawet chęci, by przejąć rolę Wielkiej Brytanii – państwa umiarkowanie eurosceptycznego, kładącego
duży nacisk na więzi transatlantyckie,
z dość krytycznym poglądem na sprawy
regulacyjne. Polska nie jest jednak kandydatem idealnym do tej roli. Trzeba pamiętać, że stanowisko Warszawy w wielu
przypadkach różniło się – i różni – od
stanowiska Londynu. Na przykład w kwestii wsparcia UE dla rolnictwa, w sprawach
polityki klimatycznej czy transferów unijnych funduszy. W wielu obszarach była
oczywiście pewna zbieżność – w kwestii
infrastruktury energetycznej, agendy cyfrowej czy podejścia do Rosji – ale trudno
mówić tu o jakimś mechanicznym przełożeniu.

To, czy Brexit stwarza szansę, czy zagrożenie dla pozycji Polski, jest wtórne wobec
pytania, na ile jest przyczyną, a na ile
skutkiem zmian zachodzących w Europie.
Wydaje się, że jest jaskrawym efektem
rosnących napięć społecznych, które są
widoczne w wielu krajach UE. Proszę
spojrzeć na ostatnie wyniki wyborcze we
Włoszech, na strukturę głosowania w Niemczech, na przykłady Austrii czy Republiki
Czeskiej.

Widzę eurosceptyków, którzy rosną
w siłę albo wręcz wygrywają wybory.
Na Węgrzech swój „hat trick” świętował
niedawno Victor Orbán…
51

THINKZINE, nr 5(95)/2018, 9 maja–5 czerwca 2018

www.nowakonfederacja.pl

Na tym tle Brexit faktycznie jawi się jako
ucieleśnienie czegoś, co staje się w Europie
coraz bardziej wyraziste, mianowicie –
reakcji na ogromne trudności istniejących
struktur unijnych, problemy z prowadzeniem polityk wspólnotowych, wręcz zjawiska kryzysowe, jeśli chodzi o migracje
czy nastroje społeczne. Wydaje się, że
Brexit jest raczej symptomem głębszych
przemian społecznych aniżeli incydentem.
Pozostałe kraje członkowskie nie powinny
go traktować wyłącznie jako odejścia Wielkiej Brytanii i upatrywać w tym swoich
szans, ale wyciągnąć daleko idące wnioski
dla funkcjonowania Unii.

O ile prezydent Macron wydaje się być
zafascynowany możliwościami dalszej integracji – zwłaszcza poprzez pogłębianie
eurostrefy – rząd niemiecki nie jest przychylny takiemu modelowi federalizmu.
Niemcy stawiają raczej na większą koordynację na poziomie Rady (Unii Europejskiej – przyp. red.), aniżeli na oddawanie dalszych kompetencji rządu federalnego w Berlinie instytucjom ponadnarodowym. Zresztą w Niemczech są konstytucyjne problemy, jeśli chodzi o dalszą
integrację finansową, czy też przenoszenie
nadzoru nad polityką fiskalną na poziom
europejski. Co więcej, jeśli popatrzeć na
każdego z 27 członków UE – nie licząc
już Wielkiej Brytanii – nie widać, aby
mogła się uzbierać większość na jakąś
dalekosiężną wizję federacji. W większości
krajów panują nastroje na rzecz pauzy.

o ile prezydent macron
wydaje się być

zafascynowany

Na przekór Pana diagnozie, w Komisji
Europejskiej trwają prace na rzecz pogłębienia unii gospodarczej i walutowej.
Wielu obserwatorów wskazuje, że państwa strefy euro będą miały decydujące
znaczenie w UE po Brexicie. Polska,
Czechy i Węgry powinny się obawiać
drugoligowości i dążyć do przyjęcia
euro?

możliwościami dalszej

integracji – zwłaszcza
poprzez pogłębianie

eurostrefy – rząd niemiecki

nie jest przychylny takiemu
modelowi federalizmu

To powinna być suwerenna decyzja
tych państw. Jak dotychczas niewejście
do strefy euro bardzo pomogło im gospodarczo. Umożliwiło reagowanie w sposób elastyczny na zewnętrzne kryzysy.
Natomiast wiele krajów, które przyjęły
euro – takie jak Grecja czy Włochy – niekoniecznie grają teraz w pierwszej lidze
UE. W przypadku Grecji nastąpiła raczej
degradacja do trzeciej ligi. Głównie ze
względu na realne efekty kryzysu, które
zostały wzmożone przez wspólną walutę.
Tak więc jest to materia bardzo delikatna

Debata nad przyszłością Unii sugeruje,
że pewne wnioski zostały wyciągnięte.
Pana zdaniem dążenie Francji i Niemiec
do postępu integracji nie znajdzie szerokiego poparcia?

Ja bym zapytał, czy jest zbieżność między
poglądami elit politycznych we Francji
i w Niemczech. W moim przekonaniu –
nie. Mamy raczej do czynienia z dwiema
odmiennymi wizjami przyszłości Europy.
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Uruchomienie art. 7 przeciw Polsce
z pewnością nie przysporzyło nam
soft power. Uważa Pan, że Komisja
wybrała dobre narzędzie do upomnienia Polski?

i trudna. Dla niektórych krajów przyjęcie
euro może być pożyteczne, dla innych –
niekoniecznie.

Projekty regionalne – takie jak Grupa
Wyszehradzka czy Trójmorze – mogą
się stać alternatywą dla ściślejszej integracji unijnej?

wątpię, żeby pod hasłem

mechanicznego

Na pewno nie alternatywą. W zamyśle
tych wszystkich inicjatyw-propozycji regionalnych jest chęć koordynowania stanowisk w ramach struktur unijnych, aby
później – w trakcie spotkań na najwyższych szczeblach – skuteczniej je forsować.
Zwłaszcza w przypadku inicjatywy Trójmorza widać nacisk na koordynowanie
polityk, jeśli chodzi o projekty infrastrukturalne, transportowe i energetyczne.
Tutaj jest bardzo duże pole do współdziałania, ale nie poprzez tworzenie alternatywy dla Unii.

przewodnictwa Polski

można było skutecznie
zbudować regionalną

współpracę. to jest coś, co

od razu spycha

potencjalnych partnerów do
defensywy

Z pewnością mało produktywne. Bo przecież chęcią Komisji nie było to, żeby uruchamiać tę procedurę. Instytucje unijne
miały nadzieję, że poprzez dialog będą
w stanie zapobiec jej zastosowaniu. Doprowadzenie na bazie art. 7 do jakichś
konkluzji jest bardzo skomplikowane
i praktycznie nie do wykonania, z czego
sama Komisja zdaje sobie sprawę. Pod
dużym znakiem zapytania stoi uzyskanie
22 głosów w Radzie na rzecz wdrożenia
pierwszego kroku do sankcji (stwierdzenia
ryzyka poważnego naruszenia praworządności – przyp. red.). Fakt, że to stoi pod
znakiem zapytania, jest powodem, dla
którego Komisja wyraźnie dąży do jakiegoś
kompromisu w tej sprawie.

Skoro jesteśmy przy Trójmorzu: Polska
powinna pretendować do bycia liderem
Europy Środkowo-Wschodniej? Nie
tylko jeśli chodzi o gospodarkę, ale
też kwestie polityczne.

Wątpię, żeby pod hasłem mechanicznego
przewodnictwa Polski można było skutecznie zbudować regionalną współpracę.
To jest coś, co od razu spycha potencjalnych partnerów do defensywy. Oczywiście,
że Polska ma potencjał do wywierania
wpływu w regionie, ale bardziej poprzez
przykład prowadzenia swojej polityki wewnętrznej i zewnętrznej.

Ma Pan na myśli tzw. miękką siłę –
soft power?

Ostatnie ustępstwa w formie projektów
poselskich PiS sugerują, że strona
polska również. Ale łatka troublemakera
została już Polsce przyczepiona. To

Tak, ale bez narzucania swojego modelu.
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miała być nauczka, że nie można unijnych reguł luźno traktować?

No dobrze, ale powracając na koniec
do zwycięskiego Victora Orbána, który
wprost mówi o odejściu od demokracji
liberalnej: dlaczego nie doszło do uruchomienia art. 7 wobec Węgier?

Paradoks jest taki, że Polska nie jest prekursorem ich „luźnego traktowania”. Wiele
innych krajów nie stosuje wielu unijnych
reguł – w tym także Niemcy i Francja –
i nie bywają karane. Do tej pory nie jest
wiadome, kiedy kończy się realna troska
unijnych instytucji o wolną konkurencję
czy praworządność, a kiedy zaczyna się –
powiedzmy sobie szczerze – polityka partyjna. Polskie władze grzeszą w oczach
innych nie tylko reformą sądownictwa,
a generalnie swoim bardzo publicznym
odrzuceniem ważnych elementów ideologii
liberalnej – życia społecznego czy gospodarczego. Trudno powiedzieć, czy ta niechęć do Polski wynika z rzeczywistej troski
o sprawę reformy sądownictwa, czy bardziej z niechęci do charakteru polskiego
rządu. Rządu, który w swojej istocie rzuca
wyzwanie w stosunku do pewnych akceptowanych w Europie wartości liberalnych.

Wie Pan, Węgrzy mają ten atut, że premier
Orbán przez wiele lat był bardzo aktywny
na forum unijnym. Zbudował bardzo
dobre relacje z Niemcami. Pozwalał sobie
wchodzić w dialog z Komisją. Niewątpliwie
to miało swój efekt. Jednocześnie Komisja
była niechętna wywoływaniu kolosalnej
awantury z krajem, który – z całym szacunkiem – jest mniejszym krajem unijnym. Polska ma zupełnie inny ciężar gatunkowy. I w przypadku Polski cierpliwość
instytucji unijnych wyjątkowo szybko się
skończyła.
Wywiad przeprowadzony dzięki uprzejmości organizatorów LSE Polish Economic
Forum 2018.

marciN cHruŚcieL

Doktorant nauk o polityce na Uniwersytecie Wrocławskim
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Piłkarska walka o wolność
marek woJNar

Stały współpracownik „Nowej Konfederacji”

Zbigniew Rokita w książce „Królowie strzelców” pokazuje, że nie ma wielkiego sportu bez polityki. Piłka może dawać ludziom nadzieję, może stawać się również trybikiem w maszynie polityki imperialnej
20 października 1957 r., Stadion Śląski.
Mija rok od wydarzeń poznańskiego
Czerwca. Na murawę wbiegają drużyny
Polski i Związku Radzieckiego. Śpiewany
przez niemal sto tysięcy gardeł Mazurek
Dąbrowskiego onieśmiela faworyzowanych
przyjezdnych. W 50 minucie spotkania
jest 2:0 dla Polski. Obydwie bramki zdobywa Gerard Cieślik. Ale on jest tylko
jednym z bohaterów. Drugim jawi się
bramkarz Edward Szymkowiak, dzięki
którego kapitalnym interwencjom udaje
się utrzymać zwycięski wynik do końca
(mecz kończy się rezultatem 2:1). Podobno
po końcowym gwizdku Szymkowiak miał
się popłakać. Miał zresztą ku temu osobisty
powód – jego ojca wiosną 1940 r. Sowieci
rozstrzelali w Katyniu.

„żelaznej kurtyny” nie oglądaliśmy już
spotkań Polaków wywołujących podobne
emocje. Wydawało się, że futbol na dobre
oddzielił się polityki, że mamy do czynienia z piłkarskim „końcem historii”.
Ale wystarczył mecz Polska-Rosja na Stadionie Narodowym podczas Euro 2012,
aby przekonać się, że marzenia o piłce
wolnej od podtekstów historycznych czy
politycznych jeszcze długo się nie ziszczą.
Wielu pewnie do dziś pamięta okładkę
„Newsweeka”, przedstawiającą trenera
Franciszka Smudę, ustylizowanego na
polskiego generała i opatrzoną podpisem
„Bitwa Warszawska 2012”. Tym większe
są pozasportowe emocje związane z piłką
w krajach, w których nurt historii płynie
żwawiej aniżeli w Polsce. Jednym z takich
miejsc jest niewątpliwie Europa Wschodnia. Właśnie relacjom sportu i polityki
w tej przestrzeni geopolitycznej poświęcona jest debiutancka książka redaktora
„Nowej Europy Wschodniej” Zbigniewa
Rokity, która nieprzypadkowo ukazała
się niemalże w przeddzień rosyjskiego
mundialu.

Sport i polityka

Pamiętny mecz Polska – ZSRR jawi się
jako jeden z tych symbolicznych momentów w dziejach naszego kraju, w których
sport i polityka przeplatały się tak ściśle,
że stawały się niemal jednością. Po upadku
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„Królowie strzelców. Piłka w cieniu
imperium” to zbiór tekstów i reportaży,
odnoszących się do przeszłości i teraźniejszości. Są tu pierwsze rosyjskie kluby
piłkarskie: petersburski Sport i moskiewskie KS Oriechowo, czterej bracia Starostinowie kopiący piłkę w rzeczywistości
sowieckiego imperium i zmagający się
z własną skomplikowaną tożsamością Ernest Wilimowski. Rokita nie ogranicza
się do opisywania piłkarskiej rzeczywistości
sprzed kilkudziesięciu czy stu lat. Przytacza
historię konfliktu w Górskim Karabachu,
pokazując, jak rzutuje on na sportowe
relacje Armenii i Azerbejdżanu. Jedzie
na mundial państw nieuznawanych do
Abchazji, aby zrozumieć, co znaczy piłka
dla ludzi żyjących w miejscu, gdzie diabeł
mówi dobranoc (a może raczej dzień
dobry?).
Rokita pisze nie tylko o futbolu. Pojawiają się również Węgrzy i Litwini, dla
których odpowiednio piłka wodna i koszykówka stają się orężem, z pomocą którego toczą walkę z sowieckim imperium.
Sport stał się bronią w walce o wolność.
Ale równie dobrze, jak pokazuje Rokita,
może być on narzędziem, z pomocą którego umacnia się prestiż i siłę państw autorytarnych, imperialnych, czy totalitarnych.

Ławrientija Berii, i jego ulubionego klubu
Dynamo Moskwa (przeciwnika Spartaka).
Innym razem jako jego ucieleśnienie jawi
się cały sowiecki system, żądający od ludzi
(w tym wypadku od piłkarzy) sukcesów
za wszelką cenę. Wreszcie współczesne
oblicze imperium symbolizuje logo Gazpromu, które możemy oglądać na ekranie
podczas wieczorów z Ligą Mistrzów. To

rokita krytykuje

wstrzemięźliwą reakcję
fifa i uefa na zajęcie

krymu przekonując, że
rosja powinna być

pozbawiona organizacji

mistrzostw Świata 2018. Jak

twierdzi: „sport nie jest

ponad polityką

i utrzymywanie tej fikcji to
mydlenie oczu i zrzucanie

z siebie odpowiedzialności”

„Dobrzy” i „źli”

ostatnie oblicze budzi słuszną obawę Rokity, który zauważa: „Osoby młodsze czy
mniej zainteresowane polityką nie będą
kojarzyły Gazpromu z agresywną polityką
zagraniczną Kremla, tylko z miłymi wieczorami z przyjaciółmi, spędzonymi na
kibicowaniu ulubionym drużynom, podczas których na ekranie wciąż przewija
się logo rosyjskiej firmy”. Imperium pełni
rolę „złego”, ale również Zachód i jego
piłkarskie struktury nieraz są opisywane
w sposób gorzki. Rokita krytykuje wstrze-

Wokół tych dwóch biegunów tkana jest
narracja książki. Marzący o lepszym życiu
i odrobinie godności kibice abchaskiej
drużyny, walczący o wolność Litwini i Węgrzy, czy grający „romantyczną” piłkę w drużynie moskiewskiego Spartaka Starostinowie jawią się jako „dobrzy”. Ich wspólnym przeciwnikiem jest imperium. Ono
znów przybiera różne oblicza. Raz posiada
twarz narkoma spraw wewnętrznych,
56

THINKZINE, nr 5(95)/2018, 9 maja–5 czerwca 2018

www.nowakonfederacja.pl

mięźliwą reakcję FIFA i UEFA na zajęcie
Krymu przekonując, że Rosja powinna
być pozbawiona organizacji Mistrzostw
Świata 2018. Jak twierdzi: „sport nie jest
ponad polityką i utrzymywanie tej fikcji
to mydlenie oczu i zrzucanie z siebie odpowiedzialności”. Książka napisana jest
w duchu głębokiego humanizmu, który
autor mimo zastrzeżeń łączy z cywilizacją
i kulturą zachodnią. Pogląd ten Rokita
demonstruje w sposób subtelny i bardzo
wyważony. Stanowi to o wartości książki,
gdyż rzadkością nie są reportaże, w których
poglądy autora prezentowane są tak nachalnie, że psują nieraz znakomitą dziennikarską robotę (choćby „Białystok” Marcina Kąckiego).

Garastasem, trenerem i twórcą sukcesów
litewskiej koszykówki w latach osiemdziesiątych i na początku dziewięćdziesiątych. Rozmawia z dziennikarzami sportowymi z Rosji, Armenii i Azerbejdżanu.
W Abchazji spotyka się prezesem Konfederacji Niezależnych Związków Piłkarskich
(CONIFA) Perem-Andersem Blindem,
jego współpracownikiem Saschą Düerkopem i wiceministrem spraw zagranicznych
tego parapaństwa, Kanem Taniyą. I oczywiście chodzi na mecze, obserwuje, a nieraz nawet daje się ponieść kibicowskiej
gorączce.
Trzeba postawić kropkę

„Królowie Strzelców” są świetnie napisaną
książką. Lektura jest lekka, okraszona
licznymi, zabawnymi anegdotami, które
czynią treść jeszcze bardziej przystępną.
Ta zaleta książki łączy się z jej słabością.
Dzięki świetnemu pióru Rokity książkę
pochłonąłem w kilka godzin, jednakże
w niektórych partiach książki trochę brakowało mi większego przywiązania autora
do szczegółu. Mam tu na myśli głównie
rozdział „Rosja. Pralnie reputacji”, w którym zbiega się kilka dość luźno powiązanych wątków. Są tu właściciel Chelsea
FC, Roman Abramowicz i jego futbolowe
imperium, rasistowscy kibice petersburskiego Zenita, problemy komunikacyjne
drużyny SKA Chabarowsk, a nawet sytuacja ukraińskiej piłki po „rewolucji godności”. I choć Rokita zjawiska te opisuje
z przekonaniem i sercem, to czasem brakuje głębszego wejścia w detale. Czymś
takim mogłoby być zilustrowanie zjawiska
inwestowania Rosjan w zachodni futbol
nie tylko historią Chelsea Abramowicza,
ale również AS Monaco Dmitrija Rybołowlewa.

Największy niedosyt

wywołuje dość skromny

fragment poświęcony nie

tyle kibicom (o tych

w książce jest sporo), ile

środowiskom kibolskim
Zresztą pod względem reporterskim
niewiele można Rokicie zarzucić. Oczywiście czasem chciałoby się, aby autor
wsiadł w maszynę do podróży w czasie
i porozmawiał z Wilimowskim czy Starostinami, co jednak przekracza granice
jego możliwości. A to, co robi, zasługuje
na docenienie. Rozmawia w Budapeszcie
z Györgym Kárpátim, jednym z ostatnich
żyjących zawodników węgierskiej reprezentacji, która zdobyła złoto w piłce wodnej
na olimpiadzie w Melbourne w 1956. Jedzie do Kowna, aby spotkać się z Vladasem
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Największy niedosyt wywołuje dość
skromny fragment poświęcony nie tyle
kibicom (o tych w książę jest sporo), ile
środowiskom kibolskim. Ten fascynujący
fenomen opisany jest w „Królach Strzelców” bardzo pobieżnie. Być może dzieje
się tak z racji faktu, że Rokicie nie udało
się spotkać z liderem ultrasów Zenita, ale
mimo wszystko pewien niedosyt pozostaje.
Dla mnie osobiście jest on tym większy,
że środowiska pseudokibiców na wschodzie Europy są blisko związane nie tylko
z rosyjską, lecz również z ukraińską skrajną
prawicą (chociażby ultrasi Karpat Lwów).
Mógłbym jeszcze napisać, że przydałby
się oddzielny rozdział o ukraińskiej piłce,
i tak dalej. Myśląc o tym, uświadamiam
sobie, że skoro chcę więcej i więcej, to
książka jest zwyczajnie dobra. A obowiązkiem autora jest postawienie w pewnym
momencie kropki.

„Królowie Strzelców” to może książka
niepozbawiona wad, ale z pewnością bardzo udany debiut. I także (a może przede
wszystkim) znakomite wprowadzenie
w piłkarską rzeczywistość na wschód od
Bugu, którą warto zrozumieć trochę lepiej
w przeddzień rosyjskiego mundialu. Warto
przy tym zauważyć, że autor jest kolejną
osobą z młodego pokolenia, udowadniającą, że ma ono wiele ciekawego do powiedzenia o otaczającej nas rzeczywistości.
Nie chcąc jednak na siłę forsować tezy
o wyjątkowości dwudziestolatków i trzydziestolatków, poprzestanę na stwierdzeniu, że Zbigniew Rokita napisał bardzo
dobrą książkę.
Zbigniew Rokita, Królowie strzelców.
Piłka w cieniu imperium,
Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2018.
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umie w Lacana
woJciecH staNisławski
Doktor historii, publicysta

Horubała pisze bez złudzeń i bez cynizmu, a ja myślę, że to najwęższa
ścieżka, węższa niż równoważnia symetrysty

Filmy z Bruce Willisem lubię do szaleństwa, wiem, że to niepoważne, ale co poradzę, „Szklana pułapka” numer dwa czy
dwanaście, i po trzech minutach jestem
ugotowany, yippee-ki-yay, motherfuckers!
Wszyscy są załatwieni, narkobaroni i Chińczycy, przeładować magazynek, skąpy
uśmiech Willisa, i siuuup, po linie windy,
i kopa w drzwi!, wiem, że to niemożliwe,
ale cudowne, zamieram, czekając, aż smużka ognia sięgnie skrzydła startującego
transportowca, chociaż znam to przecież
na pamięć, jedna ręka sięga po szklankę,
druga po porzucone od dawna hantle,
ach, być jak Bruce, jak on ich wszystkich
robi!
Otóż Andrzej Horubała też wszystkich
robi. Wszystkich, Tokarczuk i Szumowską,
profesora Marcina Króla i Ignacego Karpowicza. A ja, chociaż wiem już, jak to
robi, uwielbiam wpatrywać się w tę smużkę
ognia ulatującą w powietrze, yippee-kiyay! Tyle, że Horubała robi to skutecznie
i na serio. Deal with it.
Godzę się z tym, że mogę być z pochwałą pisarstwa krytycznego Andrzeja

Horubały nieco odosobniony. Jest ona
bowiem mocno obosieczna dla obozu, czy
raczej archipelagu, który go czyta, i z którego sam autor się wywodzi. Nie jest
łatwo zdefiniować ten archipelag, określmy
go mgliście mianem „nieendeckiej prawicy
kulturowej” czy „środowisk konserwatywnych”, a pochwała mogłaby wręcz zabrzmieć jak przygana, a przynajmniej wyrzut: jak to, to już jednego Horubałę
mamy? W co on takiego umie, w co inni
nie umieją?
Bawił się okrutnie, jak kot z myszą

Jak odpowiedzieć im, żeby zrozumieli?
W distinguo umie grać Horubała, moi
wy zakochani w sobie, zasapani postsarmaci, w dyssekcję, w ukazanie głębokich
sprężyn, motywacji, uwarunkowań powieści, tomików i spektakli, które ocenia.
I robi to nie w odniesieniu do dzieł klasycznych, uświęconych i bezpiecznych,
o które można się spierać, ale zawsze
będą to letnie uczucia: wiadomo, bywa
Szekspir liberalny, katolicki i homose59
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ksualny, i o Sienkiewicza, i o Gombrowicza
można ganiać się do upadłego po podwóreczku krytyki, obydwaj – jak zrymowałaby
Masłowska – to już stare pryki.
Ale nie, Andrzej Horubała nie Sienkiewicza bierze na warsztat, ale właśnie
Masłowską. I Teatr Ósmego Dnia. I Szpakowską. I Warlikowskiego. I Siemiona
(Piotra). Czyli twórców absolutnie pierwszoplanowych, a zarazem najżywiej niechętnych orientacji konserwatywnej, najgoręcej zainteresowanych dekonstrukcją
tego, co postrzegają jako opresyjny, patriarchalny ład. „Najgroźniejszych”, jak
napisałby przeciętny publicysta prawicy
o żywym temperamencie, któremu wszystko się z walką kojarzy i widzi kulturę
w prostym, spolaryzowanym świetle ktokogo. „Celebrytów”, dodałby zjadliwy
i bezsilny komentator popkultury, no bo
tak, Piotr Siemion i Małgorzata Szumowska nie goszczą na Pudelku, ale są celebrytami kultury wysokiej, to z nimi robią
wywiady ambitne miesięczniki dla kobiet.
Autor kilku powieści, współtwórca
telewizji publicznej z czasów zamierzchłej
i nieudanej próby zmiany PRL-owskiej
mentalności na Woronicza, nie pisze przy
tym z pozycji olimpijsko wyrozumiałego
komentatora nowości kulturalnych ani
z łabędzią gracją sunącego po równoważni
„symetrysty”. Nie, Horubała atakuje, demontuje, ukazuje nie tylko ukryte założenia, jakimi kierują się omawiani przez
niego twórcy ich nieuczciwe czasem zagrania, skróty i kiksy: ukazuje również
nieuświadamiane przez nich założenia,
którymi się kierują, przyjęte przez nich
a priori przesłanki, całe wagony petitio
principii. Jest w tym mistrzostwo na granicy okrucieństwa, takie samo, jakie dostrzegamy u pojedynkującego się z Kmicicem pana Michała (no tak, bez „Trylogii”
się jednak nie obeszło), u wytrawnych

judoków czy w traktatach Lao Tsy: nie
trzeba się sprężać, iść na zwarcie frontalne.
„Bawił się okrutnie, jak kot z myszą —
i pozornie coraz niedbalej robił szablą.
Lewą rękę wysunął zza pleców i wsunął
w kieszeń hajdawerów” – i w końcu następuje ten jeden ruch i okazuje się, że
Andrzej Leder, taki mądry, taki wyrozumiały, kiedy w swoich okrągłych okularach
z łagodnym uśmieszkiem demaskuje zakłamanie Polaków, trochę się jednak zagalopował ze swoim Lacanem i „transpasywnością”.

andrzej Horubała nie

sienkiewicza bierze na

warsztat, ale właśnie

masłowską. i teatr ósmego

Dnia. i szpakowską.
i warlikowskiego.

i siemiona (Piotra)
Świetne jest to, że Horubała podejmuje grę na tym polu, że w ogóle nie podejmuje zajęcia przeważającej większości
krytyków prawicowych (lewicowych też,
ale czytuję ich mniej, więc mniej znam
przykładów), czyli wydawaniem z siebie
na przemian fochów i fuków. Bo przecież
często nie robią nic innego, „possstęp”
syczą, „Sorosss” syczą, „o, possstępowy”,
a już sami nie wiedzą, czemu syczą, o bogowie, o bogowie moi, trucizny, trucizny.
Umie w Lacana. I nie tylko

Ale nie dlatego mam Horubałę za Lao
Tsy krytyki konserwatywnej, że w Lacana
umie, bo znalazło by się kilku innych, co
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umieją, nie będąc jego wyznawcami. Ryszard Legutko, choć znużony pewnie brukselskimi zmaganiami, umie w Lacana,
„Pressje” krakowskie w Lacana umieją
bardzo ładnie i w kilka innych gier dla
zaawansowanych, w które dziewczęta
z IBL PAN usiłują nas ograć od dwóch
dekad. Bo to nie o gry już idzie: o bardzo
konkretne doświadczenie, do którego Horubała się odwołuje. Nie w sposób kokieteryjny, mind you, jak wzięty publicysta
prawicy, który nie zniesie tygodnia, by
nie sfotografować się na Facebooku z małżonką, i nie wylewny w trybie „wszystko
na sprzedaż”, jak wzięty publicysta lewicy,
który od dekady pisze o miłości do swoich
dzieci i tęsknocie za zmarłymi rodzicami
tak, że rzężę z zażenowania, jakby to
moich wyznań ktoś słuchał i mam ochotę
wołać: zostaw to, chłopie, zostaw, to są
rzeczy, które opowiada się przyjaciołom
przy wódce, księdzu, żonie, ale nie drukuje
w stu tysiącach nakładu; z tym, że mogę
sobie wołać, już nie usłyszy mnie przez
szelest stron i oklasków.
Horubała nie opowiada na szczęście
zbyt wiele, szczędzi nam dziecięcych pukli
i dojrzałych pokus, nawet w jego najbardziej osobistej powieści, „Farciarzu”, gra
z quasi-autobiograficznymi obrazkami
prowadzona była smacznie i ryzykownie,
jeszcze ryzykowniej działo się w jego najlepszej z kolei powieści, „Umoczonych”,
ale zawsze odsłaniał tyle tylko, ile chciał.
Nie bawiąc się w środowiskową plotkę,
nie usiłując przerysowywać w skali 1:1
scen z zamierzchłych dziejów pampersowskiej prawicy, pisze na tyle jednoznacznie, choć oszczędnie, że wiemy, kto
zacz: twardy katol, wielodzietny, z tych,
którzy załapali się na pierwszą Solidarność
i na JP2, a nie tylko na „pokolenie JP2”.
Bez histerii sedekwantystów-monarchistów w zaprasowanych w kancik spodniach,

ale i bez przekonania, że ks. Tischner
i „Tygodnik Powszechny” to największe,
co przydarzyło się polskiemu Kościołowi
w XX wieku. Autor „Byliśmy tacy zakochani” pisze odwołując się do tego pakietu
doświadczeń, jeszcze niedawno scalającego
wszystkich uczestników debaty publicznej,
ale i dziś dostępnego, jeśli nie pamięcią,
to wyobrażeniem, wszystkim powyżej trzydziestki.
Lecz i taki pakiet dźwigać można
z namaszczeniem, jakby olej dawnych zasług skapywał na opowiadającego i go
uświęcał. Iluż znam tych publicystów prawicy, których czytać nie sposób, bo usta
już na zawsze ściągnęły się im w patriotyczny ciup i przemawiają, ubogacając,
z solenną powagą, a brzmi to, co piszą,
jak dyspozycja Sztabu Generalnego lub
strona wydarta z kiepskiego podręcznika
teologii dogmatycznej. Piszą – a jakby kadzili; w każdym razie więcej w tym woni
niż treści. A których całkiem już to kadzidło
zadusi – odskakują w stronę rechotu,
który jest jeszcze łatwiejszy. I stają się kolejnym Antonim Pawlakiem lub Januszem
Rudnickim, a jak który ma lepsze pióro –
to Stasiukiem lub Saramonowiczem.
A Horubała nie: pisze bez złudzeń
i bez cynizmu, a ja myślę, że to najwęższa
ścieżka, węższa niż równoważnia symetrysty. Ponieważ najlepsze pasjanse stawia
się z okładek książek, ustawiłem w tych
dniach obok siebie „Wszyscy byliśmy zakochani”, a obok „Oblata”, dziwną powieść
Huysmansa, nawróconego dekadenta
sprzed wieku oraz zapiski siostry Małgorzaty Borkowskiej OSB „Oślica Balaama.
Apel do duchownych panów”, świeżo wydanych w Tyńcu. A i Waugha można by
dorzucić, a i tylu innych, którzy umieli
przełamać straszliwą sztywność pobożnej
frazy, którzy wiedzieli, że gniew też bywa
usprawiedliwionym uczuciem, którzy nie
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zatracili słuchu na współczesny im język.
Horubała pisze o swojej irytacji, przemyca
anegdoty, ploteczki warszawskie, powiedzonka, brzęczące przez sezon – a potem
sztych. I tak jest dobrze, i zmieszanie
ziarna absolutu z ziarnem gliny to najlepszy rdzeń poetyk przydatnych w opisywaniu tego świata. Tak jest, wbrew tym,
którym marzą się świetliste kręgi chóry
i stopnie abstrakcji.

dajcie spokój z tym ministrem, stare
dzieje. I ja tam byłem, i ja się obraziłem,
ale zbierałem się do mentalnego odejścia
dłużej, bo jednak fajnie się czytało Michała
Cichego, i Marka Beylina, i Jana Gondowicza. I – teraz będzie wspomnienie –

Horubała pisze o swojej

irytacji, przemyca anegdoty,

Horubała dla prawaka i lewaka

ploteczki warszawskie,

powiedzonka, brzęczące

Tu chyba miejsce na odautorskie wyznanie,
mam nadzieję, że nie na poziomie szlochu
nad dziecięcym puklem, ale zawszeć intymne. Otóż: wiele osób na szeroko pojętej
prawicy nie ma w sobie takiej jasności
przewidywania, takiej nieomylności i wierności zasadom jak posłowie Pawłowicz
czy Tarczyński, którzy lubią deklarować,
jak to „w życiu nie splamili się wzięciem
do ręki «Gazety Wyborczej», i…” – tu
zwykle lubią rzucić jakiś szmoncesik. Otóż
życie jest bardziej skomplikowane niż
wizje świata posła Tarczyńskiego, wiosną
1989 wszyscy w warszawskim NZS bili
się o to, by móc sprzedawać „Wyborczą”
na rogach ulic, a i później czytywano ją
z wypiekami admiracji, a i później, gdy
okazało się, że ten zacny organ lubi i w Lacana, i w Jaruzela, rozstanie trwało długo
i nie było bezbolesne.
Niemal każdy ze znajomych mi roczników ma wspomnienie zatytułowane
„Jak rozstałem się mentalnie z «Wyborczą»„. Nie jest to może tak dramatyczne,
jak „co robiłeś 11 września 2001”, no, ale
też się pamięta. 11 września 2001 roku
większość osób w Polsce jadła w pracy
drugie śniadanie, z „Wyborczą” zwykle
rozstawano się mentalnie po „człowieku
honoru” dla Kiszczaka, czasem po wspólnym manifeście Cimoszewicza i Michnika;

przez sezon – a potem

sztych. i tak jest dobrze,

i zmieszanie ziarna absolutu
z ziarnem gliny to najlepszy
rdzeń poetyk przydatnych

w opisywaniu tego świata

pamiętam krytyka książkowego i filmowego „Wyborczej”, z którym widywałem
się w kręgu wspólnych przyjaciół, człowieka wielkiej mądrości i dobroci, który
lubił zagadnąć mnie, sporo młodszego,
co czytam. Pamiętam popołudnie, kiedy
dosiadłem się do wina, zachwycony „Marzeniem o chuliganie”, krytycznym debiutem Horubały, i zacząłem ekstatyczną
opowieść, że to takie nowe, na kontrze,
szarpanina z polską literaturą i PRL-em
w której nareszcie coś jest na serio, odważna, tygrysia… I to zdumienie, w które
nigdy do końca nie uwierzyłem: że kto?
Horubała? nie, nie słyszałem, ale w tym
„nie słyszałem” zbyt wiele było stężenia
rysów, odsunięcia się o łokieć przy wspólnym stole, jakby zaszeleściły wszystkie
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tafty królowej Wiktorii naraz: „We are
not amused”.
– Oj, panowie – pomyślałem sobie
wtedy. – Oj. Takie lekceważenie przeciwnika, takie demonstrowanie pogardy –
to za bardzo rycerskie nie jest.
No więc minęło kilkanaście lat, od
„Wyborczej” odeszliśmy, chociaż wkurza
tak samo jak wtedy, na dawne czasy pada
cień, widoczny już nawet w tytule czwartego zbioru szkiców Horubały, a ja mam
tyle samo radości z czytania, co wtedy,

i najchętniej zalecałbym „Byliśmy tacy
zakochani” wszystkim: tym z archipelagów
prawicy, bo wreszcie będą mieli okazję
przekonać się, czym jest rozmowa serio.
I tym z lewicy, bo wiecie, Horubała naprawdę umie w Lacana i może wam zrobić
takie kuku jak Wołodyjowski Kmicicowi.
Nie słyszeliście, kto to taki Kmicic? Bywa.
Andrzej Horubała, „Byliśmy tacy zakochani… Teksty z lat 2014–2015”, Narodowe Centrum Kultury, Fronda, 2018
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Pod uwagę działaczom religijnym,
politycznym i społecznym:

chrześcijańska myśl ekonomiczna
Chrześcijańska myśl ekonomiczna stanowi kierunek badania znaczenia Przykazań Dekalogu: „Nie kradnij!” i „Nie pożądaj własności bliźniego!” dla ekonomii i gospodarki,
oraz na wyciąganiu wniosków z wyników tych badań w celu ich wykorzystania w nauce
ekonomii i polityce gospodarczej. Inspiracją tej myśli jest stwierdzenie, że ponieważ aż
dwa te Przykazania mają za cel ochronę własności człowieka, czyli ochronę własności
prywatnej, to znaczy, że Stwórca nadał nienaruszalności instytucji własności prywatnej
wysoką rangę. Stanowi ona dobro nierozerwalne z człowieczeństwem. Pod pojęciem
„własność prywatna” rozumie się, oczywiście, dobro uczciwie nabyte przez człowieka,
a nie dobro przez niego posiadane, lecz nabyte drogą jakiegokolwiek rodzaju kradzieży.
Wyniki badań powyższego wpływu okazują się rewelacyjne. Okazuje się, że łamanie
przez ludzi i ich rządy Przykazania „Nie kradnij!”, poprzedzane na ogół łamaniem
Przykazania „Nie pożądaj własności bliźniego!”, czyli, inaczej mówiąc – kradzież jest
główną przyczyną, lub samą istotą, prawie wszystkich poważnych krajowych i międzynarodowych problemów i kryzysów gospodarczych wiodących do biedy i rożnych niepożądanych efektów społecznych. Im powszechniejsze zjawisko kradzieży we wszelkich
jej formach, a szczególnie w formach grabieży zalegalizowanej przez państwo i popełnianej
na różne sposoby, często „w majestacie prawa”, na obywatelach, tym poważniejsze hamowanie rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Do tych sposobów zaliczyć należy,
między innymi:
1)

2)
3)

4)
5)

zaciąganie pożyczek państwowych bez wiedzy i zgody obywateli, którzy wraz ze
swym potomstwem pożyczki te będą musieli spłacać;
drukowanie papierowych pieniędzy bez ich pokrycia w przyroście bogactwa narodowego, co powoduje inflację i obniżanie wartości pieniędzy już posiadanych
przez obywateli;
przyznawanie przez władze rożnych licencji, monopoli i innych przywilejów
wybranym ludziom lub grupom ludzi, kosztem wszystkich pozostałych;
tworzenie w instytucjach państwowych tak zwanych stanowisk pracy, pracy bezproduktywnej i pasożytniczej, będącej przykrywką do dzielenia się pieniędzmi
z kieszeni podatnika;
sprzecznie z zasadą równości wszystkich obywateli wobec prawa, zalecane przez
Marksa opodatkowanie wybiórcze (progresywne) ludzi zamożniejszych, a tym
samym karanie ich za to, że w gospodarce rynkowej stali się nimi dzięki swej pra64

Reklama

THINKZINE, nr 5(95)/2018, 9 maja–5 czerwca 2018

www.nowakonfederacja.pl

cowitości, zaradności, uczciwości, wyrzeczeniom, oszczędzaniu i zaspokajaniu
potrzeb innych ludzi owocami swej działalności;
6) opodatkowanie na cele nie służące dobru całego społeczeństwa, lecz tylko niektórych
jego grup;
7) łamanie prawa podaży i popytu, przez narzucanie cen minimalnych lub maksymalnych
za jakieś dobra – a więc okradając właściciela danego dobra z prawa do swobodnego
dysponowania swą własnością;
8) szerzenie i praktykowanie korupcji poprzez tworzenie korupcjogennych urzędów
dla „swych” ludzi i ochrona ich działań drogo kosztujących całe społeczeństwo;
9) praktykowanie socjalizmu poprzez bezpośrednią konfiskatę własności prywatnej
na rzecz państwa i jego różnych instytucji;
itd., itd.

W świetle powyższego jasne jest, dlaczego państwa socjalistyczne i „opiekuńcze”
oparte na „uszczuplaniu” i konfiskacie własności prywatnej prowadzą kraje do
bankructwa, a rodziny i społeczeństwa do rozkładu.
Przyjęcie powyższego do wiadomości powinno być szczególnie łatwo akceptowane
przez nas, chrześcijan, dla których Dekalog, będący zbiorem nakazów i zakazów pochodzących od Stwórcy, jest jednym z filarów wiary. Szczególnie czujni winniśmy być
na znaczenie nieraz spotykanych haseł o potrzebie realizacji zasad sprawiedliwości
społecznej (co, między innymi, jest wyrażone w Artykule 2 obecnie obowiązującej
Konstytucji RP), bo często bywają one pośrednim wzywaniem do łamania Przykazania
10 („Nie pożądaj żadnej rzeczy należącej do bliźniego”) i do przymusowego wyrównywania
międzyludzkich nierówności majątkowych i społecznych, drogą zalegalizowanej grabieży
i kradzieży gwałcącej Przykazanie „Nie kradnij!” i chrześcijański nakaz miłości bliźniego,
a są inspirowane przez różnych popleczników marksizmu, którego, jak wiadomo,
jednym z podstawowych dogmatów jest konieczność likwidacji własności prywatnej.
Nieopatrzna akceptacja takich haseł przez katolików, mimo, że nigdzie w Piśmie
Świętym nie ma potępienia, a nawet tylko dezaprobaty nierówności międzyludzkich,
stanowi sukces infiltracji wrogiej chrześcijaństwu ideologii marksistowskiej do Kościoła.
Chrześcijańska myśl ekonomiczna służyć może za narzędzie intelektualne w zwalczaniu
tej infiltracji. Niezależnie od tego zachęca ona patriotów pragnących jak najlepiej dla
swego kraju, aby nie pozwalali rządzącym na ustanawianie i egzekwowanie praw
okradania obywateli przez państwo, a doprowadzali do likwidacji takich praw już istniejących.

JaN micHał małek

Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja
Świat intelektualny – od uniwersytetów po media – nie nadąża dziś za gwałtownymi przemianami rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej,
opisując je za pomocą kategorii z poprzednich epok. To zasadniczo obniża
jakość rządzenia, które musi rozstrzygać dylematy przy użyciu wiedzy dostępnej
w danej chwili. Deficyt tej ostatniej zwiększa ryzyko decyzji błędnych lub
wręcz katastrofalnych, jak również – dominacji fałszywych ideologii. Polski
dotyczy to w stopniu szczególnym, ze względu na trudne położenie geopolityczne i słabość intelektualną (uniwersytetów, mediów, think tanków).

Nowa Konfederacja stara się temu kryzysowi myśli przeciwdziałać. Na cztery
zasadnicze sposoby:
1) Poprzez formułę thinkzine’u: pierwszego w Polsce i prawdopodobnie na
świecie think tanku i magazynu publicystycznego w jednym, umożliwiającą
lepszą komunikację i synergię między ekspertami z różnych dziedzin oraz
między specjalistami a publicystami i intelektualistami; wszystko po to,
aby po pierwsze: zwiększać poziom wiedzy specjalistycznej, po drugie
i ważniejsze: budować całościowy obraz rzeczywistości
2) Poprzez kształtowanie opinii elit
3) Poprzez oddziaływanie na główny nurt debaty za pomocą komentatorstwa
politycznego
4) Pełniąc rolę pośrednika między światem ekspercko-akademickim a medialnym.

Działamy w duchu polskiej tradycji republikańskiej. Uważając ją z jednej
strony za najbardziej chwalebny dorobek rodzimej polityki, z drugiej za
inspirację do rozwiązywania współczesnych problemów, na czele z fałszywymi
dylematami: państwo czy wolność, wolność czy wspólnota. Dziś potrzebujemy
jednocześnie więcej państwa, więcej wolności i więcej wspólnoty. Wyzwania
tak dla politycznej podmiotowości, jak i wolności są bowiem bezprecedensowe – taka musi też być odpowiedź.

Jesteśmy konfederacją – związkiem obywateli dążących razem do dobra
wspólnego, w sytuacji gdy inne instytucje zawodzą.

Jesteśmy niezależni tak od partii politycznych, jak i od rywalizacji na klikalność.
Jest to możliwe przede wszystkim dzięki hojności naszych Darczyńców. Utrzymanie niezależności i poziomu merytorycznego oraz dalszy rozwój, przybliżający
realizację powyższych celów zależą od utrzymania i rozwoju finansowania
poprzez bezwarunkowe darowizny na cele statutowe. Jeśli cenisz Nową Konfederację – wesprzyj ją.
66

THINKZINE, nr 5(95)/2018, 9 maja–5 czerwca 2018

www.nowakonfederacja.pl

Działalność
Do listopada 2017 r. „Nowa Konfederacja” była pierwszym w Polsce internetowym miesięcznikiem idei (pierwszych 51 numerów ukazało się w formule
e-tygodnika, między październikiem 2013 a wrześniem 2014). Dziś „Nowa
Konfederacja” to prawdopodobnie pierwszy na świecie thinkzine. To nowa
forma instytucji eksperckiej i publicystycznej jednocześnie. Umożliwia to
z jednej strony lepsze niż dotąd gromadzenie i tworzenie wiedzy specjalistycznej,
z drugiej: efektywniejszą pracę nad całościowym opisem rzeczywistości
publicznej.

Do tej pory podstawowym sposobem prezentacji takich owoców była publicystyka, która cały czas odgrywa ważną rolę w naszej działalności. Obecnie
każde kolejne wydanie e-miesięcznika zawiera 10 materiałów – artykułów
analitycznych, esejów, wywiadów. Dwa razy w tygodniu publikujemy komentarze reagujące na bieżące wydarzenia. Swoje miejsce ma u nas także
felieton – wymierający gatunek na pograniczu dziennikarstwa i literatury
pięknej, ukazujący się co najmniej raz w miesiącu.

Od listopada 2017 roku stawiamy także na działalność ekspercką. Specjaliści
od spraw ustrojowych, międzynarodowych, prawa, obronności, gospodarki,
samorządu i nie tylko publikują w Nowej Konfederacji raporty, analizy, komentarze eksperckie.

Zarówno publicyści, jak i eksperci związani z Nową Konfederacją występują
w mediach, zarówno pracując w różnych tytułach, jak i występując w nich
gościnnie czy komentując dla nich bieżące wydarzenia. Jesteśmy obecni na
łamach największych polskich dzienników i tygodników, w internecie, na
falach stacji radiowych, regularnie występujemy także w programach telewizyjnych, w programach publicznych i prywatnych.

Ważnym elementem naszej działalności są także otwarte debaty, które organizujemy co najmniej raz w miesiącu w księgarnio-kawiarni „Tarabuk”
w Warszawie. Zaproszeni przez nas goście – naukowcy, politycy i dziennikarze –
dyskutują wokół kolejnych naszych publikacji, a także na bieżące tematy
społeczno-polityczne.

Jesteśmy obecni także w mediach społecznościowych – na Facebooku,
Twitterze czy Youtube.
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Michał Lubina, Stanisław Maksymowicz, Rafał Matyja, Anna Mieszczanek,
Andrzej Mikosz, Adam Radzimski, Marek Wojnar, Karol Zdybel
Współpracownicy: Michał Beim, Piotr Celiński, Ludwik Dorn, Błażej Duber,
Stanisław Gasik, Tomasz Geodecki, Patryk Gorgol, Tomasz Grzegorz Grosse,
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