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Średni wiek polskich elektrowni węg-
lowych wynosi aktualnie około 40 lat,
a większość z nich przekroczyła już okres
eksploatacji, na jaki były zaprojektowane.
Zatem nawet nowe inwestycje w Jaworz-
nie, Kozienicach, Opolu czy Ostrołęce nie
tylko nie wystarczą, by pokryć zwiększające
się zapotrzebowania na energię elektrycz-
ną, lecz nawet nie doprowadzą do zastę-
powalności obecnych źródeł. W nie lepszej
sytuacji pozostają niedoinwestowane przez
lata sieci elektroenergetyczne, które wy-
magają pilnych nakładów zarówno w ra-
mach twardej infrastruktury, jak i w ob-
szarze automatyki oraz systemów zarzą-
dzania.

Podobnie przedstawia się sytuacja
w polskim sektorze ciepłownictwa. Cie-
płownie oraz sieci przesyłowe stoją przed
ogromnymi inwestycjami, związanymi ze
zbliżającym się końcem okresu żywotności
infrastruktury oraz przymusem wdrożenia
przyjętych w 2017 r. Konkluzji BAT, czyli
obowiązku zastosowania nowych, znacznie
bardziej rygorystycznych norm środowi-
skowych w instalacjach spalania do celów
energetycznych. Jest to istotny problem,

dlatego, że w Polsce aż ok. 50% obywateli
jest przyłączonych do lokalnych źródeł
ciepła sieciowego, a tym samym ten rodzaj
zasilania w ciepło jest u nas na tle całej
Unii Europejskiej bardzo mocno rozwi-
nięty. Dodatkowo, obecne na rynku pań-
stwowe czempiony energetyczne są ak-
tualnie w bardzo złej sytuacji finansowej,
wynikającej z ogromnych potrzeb inwe-
stycyjnych przy jednoczesnym drenażu
środków bieżących na rzecz wydatków
związanych z polityką klimatyczną.

Jeśli w przewidywalnej przyszłości
nic się w tym zakresie nie zmieni, grozi
nam energetyczna katastrofa – nie mówiąc
już o utraconych szansach, związanych
z radykalnymi zmianami w globalnej gos-
podarce. Słyszymy o szerokim zastoso-
waniu nowych technologii, przyczyniają-
cych się bezpośrednio do ewolucji funk-
cjonowania całego społeczeństwa. Do-
wiadujemy się o nieuchronnie zbliżającej
się rewolucji transportowej, związanej
z rozwojem elektromobilności oraz upo-
wszechnieniem pojazdów autonomicz-
nych. Światowa gospodarka wchodzi
w fazę pełnej robotyzacji przez zastoso-
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wanie idei przemysłu 4.0, a usługi pub-
liczne zostaną znacząco usprawnione dzię-
ki wdrożeniu koncepcji smart cities.
A przecież sukces uzależniony jest od jed-
nego, kluczowego czynnika – nieograni-
czonego dostępu do taniej energii elek-
trycznej. W moim przekonaniu to nie od
wdrażanych strategii rządowych, progra-
mów grantowych i liczby innowacyjnych
przedsiębiorstw będzie zależał sukces gos-
podarczy państwa w XXI wieku, lecz od
tego, czy jego obywatele będą mieli swo-
bodny dostęp do stosunkowo niedrogiej
energii.

Rośnie zapotrzebowanie na energię

Tezę tę potwierdzają także coroczne ba-
dania Międzynarodowej Agencji Energe-
tycznej (działającej od 1974 r. jako organ
przy OECD), które wskazują, że zapo-
trzebowanie na energię na świecie w roku
2018 w porównaniu do roku poprzedniego
wzrosło o 2,3%. Jednocześnie zużycie
energii elektrycznej w tym samym okresie
wzrosło już o ponad 4% w stosunku rocz-
nym – tj. wzrost o ponad 900 TWh. Dla-
tego nie dziwi stwierdzenie, że energia
elektryczna nazywana jest „paliwem przy-
szłości”, a szacunki tej samej instytucji,
że do roku 2030 jej zużycie wzrośnie
o ponad połowę w stosunku do roku 2018,
wydają się być bardzo prawdopodobne.
Oczywiście wzrost zużycia energii jest od-
mienny w różnych regionach świata.
W roku 2018 za ponad 70% wzrostu od-
powiadały wyłącznie Chiny, Indie i Stany
Zjednoczone.

Należy także zauważyć, że równo-
cześnie z zapotrzebowaniem na energię
wzrastało zapotrzebowanie na jej nośniki.
I o ile stopniowo zmienia się struktura
miksu energetycznego na korzyść odna-
wialnych źródeł (przy czym za 40% wzros-

tu produkcji energii z OZE odpowiadały
i tak wyłącznie Chiny), to udział paliw
kopalnych w liczbach bezwzględnych rów-
nież wzrastał. Liderem tutaj pozostawał
gaz ziemny, na którego zapotrzebowanie
wzrosło aż o 4,6% w stosunku rok do
roku. Natomiast zapotrzebowanie na wę-
giel także kolejny rok z rzędu wzrosło
o 0,7%. Toteż, zgodnie z najnowszymi
szacunkami Instytutu Staszica, wzrost
rocznego zapotrzebowania na „czarne zło-
to” wykorzystywane tylko do celów ener-
getycznych wzrośnie do roku 2035 z obec-
nych 6,5 mld ton do 7,2 mld ton. Trudno
zatem zgodzić się z lansowaną w ostatnim
okresie tezą o pełnej dekarbonizacji gos-
podarki. 

Sytuacja w Polsce nie odbiega w tym
zakresie od danych światowych. Według
komunikatu Polskich Sieci Elektroener-
getycznych S.A. z kwietnia bieżącego roku,
wzrost zużycia energii elektrycznej w skali
roku wyniósł 1,97% i przekroczył poziom
170 TWh. Na skalę wzrostu wskazuje
choćby to, że jeszcze 8 lat temu zużycie
energii elektrycznej w Polsce wynosiło
mniej niż 150 TWh. Jednocześnie prak-
tycznie wszystkie analizy polskiego rynku
energetycznego na najbliższe lata prze-
widują dalszy, stały wzrost zapotrzebo-
wania na energię. Należy jednak zaznaczyć,
że zgodnie z projektem „Polityki Energe-
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tycznej Polski do 2040 roku”, wzrost ten
będzie zaspokajany przede wszystkim
dzięki budowie nowych źródeł odnawial-
nych i jądrowych. Tym samym procentowy
udział węgla w naszym miksie energe-
tycznym ma systematycznie spadać do
poziomu 60% w roku 2030 (obecnie wy-
nosi ok. 78%). Warto także nadmienić,
że tylko w naszym kraju w ciągu najbliż-
szych 20 lat planowane nakłady inwesty-
cyjne na inwestycje związane z branżą
energetyczną mają wynieść co najmniej
400 miliardów złotych. 

Energetyka a ekologia

W świetle tych danych można byłoby
stwierdzić, że wyłącznym zadaniem, przed
jakimi stoją politycy i menadżerowie spó-
łek energetycznych, jest decyzja o budowie
dużej liczby nowych bloków energetycz-
nych. Tak być może mogłoby być, gdyby
nie fakt, że niepowtarzalne w skali historii
świata tempo globalnego wzrostu gospo-
darczego i łączny przyrost liczby miesz-
kańców nie pozostają bez znaczenia dla
środowiska naturalnego. W przekonaniu
licznych naukowców człowiek ma istotny
wpływ na dokonujące się zmiany klimatu.
Tym samym, jeśli chce on pozostawić na-
szą planetę kolejnym pokoleniom w stanie
przynajmniej nie gorszym niż ją zastał,
musi w trakcie planowania zamierzeń in-
westycyjnych wziąć pod uwagę także
aspekt środowiskowy. Jest to o tyle trudne,
że zgodnie z wcześniej przytoczonymi ba-
daniami MAE, pomimo szerokich działań,
mających na celu promocję gospodarki
nisko- i zeroemisyjnej, globalna emisja
CO2 wzrosła o 1,7% tylko w ciągu ostat-
niego roku. 

Wyłącznie trzy kraje, jakimi są Chiny,
Indie oraz USA, odpowiadają za prawie
80% globalnej emisji gazów cieplarnia-

nych. Tym samym, jakiekolwiek działania
podejmowane w kierunku walki z global-
nymi zmianami klimatu bez współudziału
tych trzech podstawowych emiterów mogą
mieć charakter wyłącznie edukacyjny,
psychologiczny i marketingowy, lecz nie
wpłyną znacząco na globalne wyniki emisji
CO2 do atmosfery. Problem wydaje się
dodatkowo o tyle skomplikowany, że o ile
liczba mieszkańców Europy i Stanów Zjed-
noczonych utrzymuje się na porówny-
walnym poziomie, a poziom elektryfikacji
dochodzi tam do 100%, to na świecie,
głównie w Azji Środkowej oraz Afryce
ponad miliard ludzi ciągle nie posiada
dostępu do energii elektrycznej. Toteż
jeśli uznamy, że stały dostęp do niej jest
podstawowym prawem człowieka (bo
przecież gwarantuje nie tylko możliwość
przechowywania żywności i oświetlenia
mieszkania, ale także nauki, komunikacji
na odległość, a nawet prowadzenia pod-
stawowej działalności gospodarczej), to
musimy liczyć się ze znaczącym wzrostem
zapotrzebowania na nowe bloki energe-
tyczne, a tym samym – ze zwiększoną
emisją gazów cieplarnianych. 

Potrzeba globalnej transformacji

Czy zatem pozostaje nam jedynie bez-
czynne przyglądanie się zmieniającemu
się światu i czekanie na zbliżający się Ar-
magedon? Moim zdaniem jedynym hu-
manitarnym rozwiązaniem obecnej sy-
tuacji jest globalna transformacja ener-
getyczna, polegająca na bardzo szybkim
rozwoju źródeł niskoemisyjnych w postaci
energetyki jądrowej lub OZE. Elektrownie
atomowe są źródłem o praktycznie zerowej
emisji gazów cieplarnianych do atmosfery,
jednak charakteryzują się stosunkowo
wysokim kosztem budowy, długim okre-
sem realizacji inwestycji oraz reglamen-
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towanym dostępem do technologii. Nie-
wątpliwym atutem może być fakt, że za-
stosowanie elektrowni jądrowych,
a w szczególności nie do końca jeszcze
przetestowanych reaktorów SMR (Small
Modular Reactor) jest zbieżne z obecnym
pojmowaniem systemu energetycznego
i pozwala na wykorzystanie już istniejących
sieci elektroenergetycznych.

Należy jednak pamiętać, że przykłady
ostatnich realizacji takich elektrowni na
świecie wskazują na znaczące ryzyko
wzrostu kosztów i wydłużenia inwestycji
w trakcie jej realizacji (aktualne przykłady
na rynku brytyjskim, francuskim i fiń-
skim). Drugim z proponowanych rozwią-
zań jest szerokie zastosowanie energetyki
rozproszonej opartej w głównej mierze
na źródłach odnawialnych. Rozwiązanie
to wbrew pozorom jest pod względem
organizacyjnym znacznie bardziej skom-
plikowane i trudne do wdrożenia niż rea-
lizacja pojedynczych, dużych bloków jąd-
rowych. Niezbędne są przy nim nowe in-
westycje w infrastrukturę sieciową i jej
pełną automatyzację w związku z poja-
wieniem się na rynku dużej grupy prosu-
mentów, czyli jednoczesnych producentów
i konsumentów energii. W okresie przej-

ściowym, tj. aż do momentu upowszech-
nienia technologii magazynowania energii,
niezbędne jest też ciągłe wykorzystywanie
źródeł konwencjonalnych w celu stabili-
zacji systemu energetycznego. Tym sa-
mym, bez względu na to na jakim wa-
riancie będą opierać się przyszli decydenci,
należy liczyć się z bardzo wysokimi kosz-
tami finansowymi realizacji niezbędnej
transformacji energetycznej. 

Niepowtarzalna szansa

Przed podobnymi, a nawet bardziej spo-
tęgowanymi problemami aktualnie staje
także nasz kraj. 

Przedstawiana przeze mnie na po-
czątku tekstu tragiczna wizja polskiej
energetyki niekoniecznie musi oznaczać
katastrofę dla naszego kraju. Zdając sobie
sprawę z sytuacji, w której pilne potrzeby
inwestycyjne występują w praktycznie
każdym sektorze energetycznym, stoimy
przed jedyną w swoim rodzaju możliwością
przemodelowania całego systemu. Jed-
nocześnie mamy niepowtarzalną szansę
skorzystania ze swoistej premii za zapó-
źnienie, która pozwala nam pominąć in-
westycje w przejściowe rozwiązania. Należy
zatem w mojej opinii wyznaczyć najwięk-
sze przewagi konkurencyjne, wynikające
z naszego położenia geograficznego oraz
już istniejącej infrastruktury, a następnie
zastanowić się nad rodzajami technologii,
które będą zyskiwały na znaczeniu w ko-
lejnych latach i które możemy swobodnie
wdrożyć w naszym kraju. Jeżeli będziemy
posiadali wystarczającą determinację, siłę
polityczną oraz spójną strategię to nie
będziemy musieli wybierać wyłącznie po-
między francuskim modelem energetyki
jądrowej, a niemiecką Energiewende. 

Dlatego też warto zastanowić się czy
jesteśmy w stanie wyobrazić sobie polską
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energetykę opartą na wykorzystaniu spół-
dzielni i klastrów energetycznych, w któ-
rych główną i centralną rolę będą odgrywać
lokalne elektrociepłownie, zarządzające
jednocześnie różnymi źródłami energii.
Istnienie takich licznych przedsiębiorstw,
realnie wdrażających koncepcję gospodarki
w obiegu zamkniętym, gdzie energia po-
chodzić będzie zarówno z przetwarzania
odpadów, jak i z tak bogato występujących
w naszym kraju źródeł geotermalnych,
może być podstawową wizytówką naszego
kraju. Warto zastanowić się nad systemem
energetycznym, którego realnymi uczest-
nikami będą osoby fizyczne oraz przed-
siębiorcy, nie tylko wspomagający gos-
podarkę przy produkcji energii, ale także
dzięki zastosowaniu elastycznych taryf,
oddzielnego rynku mocy oraz lokalnych
magazynów energii stanowiący złożony
system bilansowania sieci. Możemy wy-
obrazić sobie kraj, gdzie zasady społecz-
nościowego współdzielenia nie będą do-
tyczyć tylko rozrzuconych po mieście hu-
lajnóg, czy pokoi dla turystów, lecz także
energii elektrycznej, którą każdy z oby-
wateli będzie mógł swobodnie wytwarzać,
magazynować i sprzedawać. Kraj, którego
system energetyczny będzie posiadał wy-
soki stopień odporności na nieprzewi-
dziane wydarzenia atmosferyczne i poli-
tyczne, gdyż nie będzie posiadał dużych
pojedynczych źródeł wytwórczych nara-
żonych na ataki i awarie, lecz opierał się
będzie na rozproszonym systemie ener-
getycznym rozliczanym pomiędzy jego
uczestnikami przy wykorzystaniu tech-
nologii blockchain. System, który ogra-
niczy rolę nieefektywnych państwowych
czempionów na rzecz wyspecjalizowanych
przedsiębiorstw działających w lokalnej
skali oraz sprawnego regulatora i admi-
nistratora sieci dystrybucyjnych.

Starczy nam determinacji?

Czy taka wizja jest nierealna i zbyt kosz-
towna? W moim przekonaniu – nie. Od-
powiadając na potencjalne głosy krytyczne,
wprost należy stwierdzić, że koszty polskiej
transformacji energetycznej nie muszą
być wcale tak wysokie jak niemieckiej
Energiewende. Koszty montażu instalacji
fotowoltaicznych w ciągu ostatnich 10 lat
(czyli mniej więcej wtedy, gdy nasz za-
chodni sąsiad rozpoczynał swoją rewolucję
energetyczną) spadły o prawie 75%, na-
tomiast koszty inwestycji wiatrowych –
o ok. 25%. Jednocześnie w tym samym
czasie żywotność, sprawność oraz efek-
tywność magazynów energii rośnie w tem-
pie dwucyfrowym każdego roku. Obecnie
cena aukcyjna energii wytwarzanej z OZE
staje się niższa niż energii ze źródeł kon-
wencjonalnych i to przy założeniu obec-
nych jej cen na rynku hurtowym, które
w najbliższych latach będą stale rosnąć
ze względu na ograniczoną podaż certy-
fikatów CO2. Jednocześnie, jeśli pozo-
staniemy przy technologiach węglowych
oraz jądrowych, trudno będzie nam uzys-
kać znaczące przewagi, gdyż rynek glo-
balny na tego typu produkty charaktery-
zuje się już wysoką konkurencyjnością.
Inaczej natomiast przejawia się sytuacja
w segmencie energetyki rozproszonej,
gdzie nasz kraj już teraz samoczynnie wy-
rasta na europejskiego lidera w produkcji
baterii akumulatorowych, części do farm
wiatrowych, czy recyklingu urządzeń elek-
tronicznych. Tym samym Polska może
stać się nie tylko wzorem do naśladowania
udanej transformacji energetycznej, ale
także eksporterem wysokiej jakości pro-
duktów, na które popyt na świecie będzie
systematycznie wzrastał. 

Jednakże, aby przedstawiona wizja
się ziściła, nie wystarczy prowadzić wy-
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łącznie polityki łatania dziur w systemie,
czego przejawem jest niestety zaprezen-
towana ostatnio „Polityka energetyczna
Polski do 2040 roku”. W moim przeko-
naniu, należy wykorzystać największy ka-
pitał, jakim dysponuje nasz kraj, czyli
kreatywnych i przedsiębiorczych jego
mieszkańców, dając im możliwość spół-
dzielczego tworzenia lokalnych systemów

energetycznych. Pozwoli nam to na zgodną
z europejską polityką klimatyczną trans-
formację energetyczną, przy jednoczesnym
rozwoju innowacyjnego przemysłu oraz
zagwarantowaniu całej gospodarce niskich
cen energii elektrycznej w długim okresie.
Tylko czy wystarczy nam wyobraźni i od-
wagi, aby zrobić coś, co inne kraje wdrożą
dopiero za kilka lat? 
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Natalia Kołodyńska-Magdziarz: Polityka
energetyczna w Polsce wydaje się gra-
natem bez zawleczki, którym politycy
rzucają do siebie, wiedząc, że kiedyś
musi wybuchnąć. W projektach Polityki
energetycznej Polski z 2018 r. i z 2015 r.
mówi się o możliwych kłopotach z za-
spokojeniem zapotrzebowania na ener-
gię elektryczną – według jednego do-
kumentu mają one nastąpić w drugiej
połowie lat 20., według drugiego – po
2029 roku. W 2015 roku ok. 60% urzą-
dzeń wytwarzających energię elek-
tryczną miało ponad 30 lat (przewidy-
wana długość eksploatacji bloków
węglowych wynosi 40-45 lat). W kolej-
nych latach będzie trzeba wyłączać
kolejne turbiny. Co dalej?

Jakub Wiech: Mamy problem z parkiem
wytwórczym, ponieważ jest on złożony
głównie z wiekowych już elektrowni ciepl-
nych zasilanych węglem. W tym momencie

wciąż debatujemy nad kształtem polityki
energetycznej do 2040 roku, jednak jest
on już znany w niemal końcowym kształ-
cie. Zakłada on inwestycje w farmy foto-
woltaiczne, elektrownie wiatrowe oraz –
przede wszystkim – elektrownie jądrową.
Te trzy źródła mocy mają być drogą pol-
skiej transformacji energetycznej. Pytanie
brzmi przede wszystkim, czy zdążymy,
oraz czy zabezpieczy nas to przed proble-
mami, które już teraz odczuwamy, takimi
jak blackouty, wysoka emisyjność, czy co-
raz większe problemy z dostawami su-
rowca, czyli węgla, który w części musi
pochodzić z importu. 

Jeśli chodzi o terminy, to podstawo-
wym zagrożeniem jest termin budowy
elektrowni atomowej. Zostało nam 14 lat
na uruchomienie pierwszego bloku. To
bardzo mało czasu. Najwięksi proatomowi
entuzjaści pokroju prof. Andrzeja Strup-
czewskiego z Narodowego Centrum Badań
Jądrowych mówią, że 13 lat to niezbędne

jakUb Wiech
Prawnik, dziennikarz, komentator. Zastępca redaktora naczelnego
serwisu Energetyka24.com. Wielokrotnie komentował kwestie
energetyczne i polityczne m.in. dla Polskiego Radia, Telewizji
Polskiej, Radia WNET, Telewizji Republika.

Zostało nam 14 lat na uruchomienie pierwszego bloku jądrowego. Jeżeli
nie postawimy elektrowni atomowej w wymaganym terminie, będziemy
mieć też problem z emisjami i nie będziemy w stanie zabezpieczyć inwe-
stycji OZE

jak uchronić Polskę przed blackoutem?

Z jakubem Wiechem 
rozmawia Natalia kołodyńska-Magdziarz



minimum. Przy tym wciąż nie wiemy do-
kładnie, za co zbudujemy nową elektrow-
nię i kto dostarczy do niej technologię.
Wszelkie opóźnienia rozsypują całkowicie
politykę energetyczną, jeśli chodzi o har-
monogram. Jeżeli nie postawimy elek-
trowni atomowej w wymaganym terminie,
będziemy mieć też problem z emisjami
i nie będziemy w stanie zabezpieczyć in-
westycji OZE.

Może należy importować energię na
większą skalę?

W środę 26 czerwca 2019 r. miał miejsce
rekordowy import mocy do Polski, rzędu
2,7 GW, spowodowany rekordowym za-
potrzebowaniem na poziomie 24,14 GW.
Pokazuje nam to, jak bardzo brakuje nam
fotowoltaiki, która – zwłaszcza w okresie
letnim – mogłaby zaspokajać zwiększone
zapotrzebowanie na energię elektryczną.
W Europie konieczność importowania
mocy nie jest czymś niespotykanym –
taki sam problem mają Niemcy, które
mają przecież znacznie lepiej rozwinięty
system energetyczny. W czerwcu Niemcy
trzykrotnie były zagrożone blackoutem,
tak poważnie, że operatorzy sieci przesy-
łowych wydali oświadczenie w tej sprawie,
w którym wprost powiedzieli, że sytuacja
była krytyczna. Eksperci podejrzewają,
że ma to związek z dużą ilością źródeł
odnawialnych w ich miksie, a źródła te
nie są do końca przewidywalne. Proble-
mem jest także kształt niemieckiego rynku
energii. Import nie jest czymś nienatu-
ralnym, ale powinniśmy dążyć do jego
minimalizacji. 

Niemcy mają jednak dobrze rozbudo-
waną sieć połączeń z sąsiadami, na-
tomiast my praktycznie ich nie mamy. 

Jest to problem, którego często się nie
zauważa. Mówiąc o blackoucie, myślimy
o podaży naszych elektrowni, zapominając,
że Niemcy są dla nas jednym z podsta-
wowych kół ratunkowych, z tym, że jeśli
ta autostrada przesyłowa będzie zapchana,
to zostaje nam praktycznie tylko Szwecja.
I jeśli tam nie znajdziemy dostatecznej
ilości energii, to mamy kolosalny problem. 

Co wtedy? 

Do końca nie wiadomo. Musimy się rato-
wać. Oczywiście mamy rezerwy, możemy
ograniczyć zapotrzebowanie, mamy pro-
gram Demand Side Response, natomiast
jeśli pewne czynniki atmosferyczne i tech-
niczne się nałożą, tak jak w sierpniu 2015
roku, może to być realne zagrożenie. Dla-
tego, żeby oddalić widmo blackoutu, trzeba
inwestować w źródła rozproszone, duże
niskoemisyjne moce, efektywność ener-
getyczną i nowe trasy przesyłowe. 

Z prognoz zawartych w Polityce ener-
getycznej Polski do 2040 wynika, że
nawet jeśli zbudujemy elektrownie jąd-
rową, to i tak ledwo pokryjemy rosnące
zapotrzebowanie, a nie uwzględniono
tu energii traconej podczas przesyłu,
w momencie, kiedy nasza infrastruktura
jest chyba w jeszcze gorszym stanie

10

THINKZINE, nr 7(109)/2019, lipiec 2019 www.nowakonfederacja.pl

Podstawowym zagrożeniem

jest termin budowy

elektrowni atomowej.

Zostało nam 14 lat na

uruchomienie pierwszego

bloku

https://dsr.pse.pl/
https://dsr.pse.pl/


niż elektrownie. Przypomnijmy, że pol-
ska energetyka zorganizowana jest
w ten sposób, że energię trzeba prze-
syłać na ogromne odległości. 

Traci się głównie na dystrybucji, bo przesył
(najwyższe i wysokie napięcia) jest pod
tym względem względnie bezpieczny. Na-
tomiast przyczyną blackoutu wcale nie
musi być niedobór po stronie podaży
mocy zainstalowanych, niestabilność sieci
i odchylenia częstotliwości może spowo-
dować uszkodzenie dróg przesyłowych.
Taki wypadek byłby szczególnie groźny
w czasie upałów. Wtedy w ogóle sprawność
sieci jest odpowiednio niższa i występują
gwałtowne zjawiska pogodowe, ale warto
pamiętać, że może to być intencjonalne
uszkodzenie mechaniczne. Jeżeli doszłoby
do zniszczenia dużej autostrady przesy-
łowej, to możemy mieć częściowy lub ca-
łościowy blackout, i to taki, który może
wyjść poza terytorium kraju. Jesteśmy
połączeni systemem europejskim, więc
jeśli u nas doszłoby do kaskadowego wy-
łączenia stacji systemowych czy części
bloków, ryzykujemy, że – w skrajnym
przypadku – część Europy zostanie bez
prądu. Czekają nas inwestycje w sieć dys-
trybucyjną. Segment sieci przesyłowych
jest w miarę bezpieczny natomiast również
warty uwagi chociażby z przyczyn mili-
tarnych np. gdy bierze się pod uwagę
wojnę hybrydową. 

Czy jesteśmy gotowi na blackout?

11 lat temu ze względu na opad mokrego
śniegu w kwietniu nastąpił szereg awarii
linii energetycznych i cały Szczecin oraz
pobliskie miejscowości zostały bez prądu.
Była to największa awaria zasilania od II
Wojny Światowej. Spora część mieszkań-
ców tego obszaru nie wiedziała co się

dzieje – nie działały telefony, także ko-
mórkowe, nie działała telewizja. Ludzie
nie wiedzieli, czy wybuchła wojna, czy
jest awaria, co mają zrobić. Dużo mówi
się o blackoucie, natomiast nie jestem
pewny, czy społeczeństwo wie, co robić
w takich sytuacjach, np. jak zabezpieczyć
zasoby wody, żywności. Często zapomi-
namy, że w przypadku przerwy w dosta-
wach prądu będziemy mieć kolosalne pro-
blemy z siecią wodociągową. Jeśli dojdzie
do poważnej awarii, może ona trwać kilka
dni, trzeba więc przeszkolić ludzi z tego,
jak mają sobie radzić w takiej sytuacji.

Ja nie wiem, co robić w takim przy-
padku, nigdy nie spotkałam się z żadną
instrukcją. Czy ktoś w ogóle się tym
zajmuje? 

Takie instrukcje istnieją na poziomie ope-
ratora – PSE ma scenariusze i strategię
jak postępować, żeby minimalizować straty
i szybko usunąć awarię. Natomiast z per-
spektywy społeczeństwa jest to problem.
W szkole nie uczy się, co robić w takiej
sytuacji. Nie ma żadnych kampanii na
związane z tym tematy np. jak zabezpieczać
żywność, żeby psuła się wolniej, bo przecież
lodówki nie będą działać, jak magazynować
wodę, której może braknąć, jak zabez-
pieczyć sprzęt pozbawiony zasilania. Nie
ma też testów struktur informacyjnych,
które mogłyby kontrolować to co się dzieje,
bez użycia mediów elektronicznych, które
wtedy prawdopodobnie zawiodą.

Wyobrażam sobie już ten scenariusz:
grupy rozbójników wykorzystują brak
prądu, żeby rabować okoliczne sklepy,
nasila się problem z przestępczością,
ludzie boją się wychodzić z domu,
a po dwóch tygodniach rząd nie ma
już nad niczym kontroli. Czy służby
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mają jakieś procedury na wypadek
blackoutu?

Mam nadzieję, że mają. Natomiast wszyst-
ko zależy od tego jak duży i długi będzie
blackout – czy obejmie jedno miasto, re-
gion czy może cały kraj, czy potrwa kilka
godzin czy kilka dni. Możliwy jest scena-
riusz, w którym problem ogarnie część
Europy. Gdyby w Niemczech w czerwcu
doszło do tego, do czego mogło dojść,
Polska też miałyby problem. Przy lokal-
nych blackoutach sytuacja jest do opa-
nowania, natomiast eksperci podkreślają,
że wielkoskalowe blackouty mogą dopro-
wadzić do częściowej utraty kontroli władz
centralnych nad danym regionem. Mam
nadzieję, że w Polsce, dzięki warunkom
społeczno-politycznych, w jakich żyjemy,
nie doszłoby do masowych aktów prze-
stępczych czy innych szczególnych tąpnięć.
Sądzę jednak, że musiałyby zostać zakty-
wizowane wojsko, policja, wszystkie moż-
liwe służby, które byłyby w stanie zapa-
nować nad sytuacją. Byłby to test możli-
wości państwowych i mam pewne obawy
co do jego powodzenia.

Wróćmy do elektrowni atomowej.
Mamy rok 2019, nie wiemy kto, za co,
ani nawet gdzie dokładnie ją wybuduje.
Plan już teraz wygląda na bardzo ry-
zykowny. Warto również wspomnieć
o tym, że pomysł budowy elektrowni
jądrowej w Polsce ma już 50 lat tradycji,
a efektu wciąż nie ma. Póki co uru-
chomienie pierwszego bloku w 2033
roku wydaje mi się równie realne co
milion samochodów elektrycznych na
polskich drogach. Czy mamy plan B?

Na tą chwilę nie mamy planu B. Minister
Tchórzewski, wielki orędownik budowy
elektrowni atomowej w Polsce, cały czas

podkreśla, że jednostka taka powstanie
i nie widać tu żadnej alternatywy. Podczas
konwencji PiS w Katowicach minister
Piotr Naimski powiedział, że w planach
jest budowa aż 6 reaktorów. Natomiast
tajemnicą poliszynela jest fakt, że w rządzie
są dwa rywalizujące skrzydła – wspom-
niane proatomowe, związane z ministrem
Tchórzewskim, oraz środowisko skupione
bardziej wokół ministrów premiera, które
cały czas hamuje atom, zastępując go
w swojej wizji źródłami rozproszonymi,

unikając tej kosztownej i długotermino-
wej – choć moim zdaniem potrzebnej –
inwestycji, jaką jest elektrownia atomowa.
Minister Tchórzewski ma w tym zakresie
na swoim koncie zarówno porażki, jak
i sukcesy. 

Jakie?

Jeśli chodzi o porażki, to najważniejszą
z nich jest to, że pomimo czterech lat
znakomitych warunków politycznych nie
udało się mu doprowadzić do podjęcia
ostatecznej decyzji o budowie. Rząd mu-
siałby wziąć na siebie odpowiedzialność,
ponieważ decyzja taka oznacza, że Polska
będzie przez dziesiątki lat związana z tą
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technologią. W polityce trudno dyskutuje
się o takich perspektywach. Natomiast
moim zdaniem budowa elektrowni jąd-
rowej to rozwiązanie konieczne, jeśli chce-
my skutecznie transformować energetykę
i walczyć ze zmianami klimatu. Niemniej
decyzji ani planu finasowania wciąż nie ma. 

Natomiast jeśli chodzi o sukcesy mi-
nistra, to należy do nich niewątpliwie
utrzymanie atomu w polityce energetycz-
nej mimo wyraźnej, silnej presji oraz –
jakkolwiek to zabrzmi – utrzymanie się
przy tym na stanowisku. Jest to bardzo
dużo, jeśli wziąć pod uwagę chaos przy
ustawie prądowej i cenach energii, który
panuje do dzisiaj. Minister Tchórzewski
jest tu postacią kluczową, bo jeśli on znik-
nie z resortu, to można przekreślić plany
jądrowe. Moim zdaniem, możemy zakła-
dać, że kwestia atomu będzie jedną z lo-
komotyw kampanii na jesieni. Według
wyliczeń Ministerstwa Energii 60% Po-
laków popiera budowę tej elektrowni.
Jednak mówimy o tym, czy zdążymy do
2033 roku, a zatem, jeśli program jądrowy
nie ruszy do wyborów – szanse stają się
iluzoryczne. Jeżeli natomiast po wyborach
minister Tchórzewski straci stanowisko –
szanse są praktycznie żadne i czeka nas
korekta polityki energetycznej.

A co z propozycją Roberta Biedronia,
który postuluje Polskę bez atomu?

Wiosna jest dla mnie świetnym przykła-
dem postpolityki w podejściu do energe-
tyki. To co proponują, jest nierealne,
a jeśli mimo to byłoby wdrażane, to jest
to szalenie niebezpieczne. Proponują wy-
ście z węgla do 2035 roku dzięki odna-
wialnym źródłom energii, wspomaganym
gazem. Po pierwsze, trudno oszacować
koszty takiej transformacji. Po drugie,

mimo moich intensywnych starań nie
otrzymałem informacji skąd mamy wziąć
potrzebny gaz. Ludzie Wiosny albo nie
chcą tego powiedzieć wprost, albo nie
zdają sobie sprawy, że to będzie musiał
być rosyjski gaz dostarczany przez Nord
Streamy do Niemiec, co oznacza ponowne
uzależnienie się, tym razem pośrednio,
od Rosji. To jest niepożądane z punktu
widzenia bezpieczeństwa energetycznego.
Sprzeciw Roberta Biedronia wobec atomu
stał się komiczny, kiedy jako argument
przywołał serial „Czarnobyl”. Coś takiego
można wybaczyć nastolatkowi, ale nie
komukolwiek, kto powinien mieć wiedzę
dotyczącą tego wydarzenia oraz tego, dla-
czego nie ma ono prawa się już powtórzyć.
Jeśli jednak jesteśmy już przy partiach
lewicowych, to warto podkreślić, że jeden
z najlepszych programów energetycznych
ma Partia Razem, która – choć jest mi
ideologicznie nie po drodze w każdym
innym obszarze – to stworzyła politykę
energetyczną opartą na faktach, nie na
fantazjach, jednocześnie podkreślając zna-
czenie tego segmentu dla całego społe-
czeństwa. Partia Razem potrafi też patrzeć
na energetykę z perspektywy globalnej.
Natomiast większość ugrupowań skupia
się w tym temacie na emocjach, albo pro-
mując wizję zieloną, która często po głęb-
szej analizie okazuje się wcale nie taka
zielona, albo stojąc na straży obecnego
kształtu miksu energetycznego, co w dłuż-
szej perspektywie również się nie sprawdzi,
ponieważ już teraz mamy problemy z do-
stawami węgla do naszych elektrowni
i musimy ratować się importem. W tej
sytuacji zwlekanie z dekarbonizacją nie
ma sensu. Obawiam się jednak, że ener-
getyka i klimat zostaną spauperyzowane
i sprowadzone do roli młotka na drugą
stronę sporu politycznego. 
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Chciałabym również zwrócić uwagę
na inny rodzaj blackoutu – mianowicie
ubóstwo energetyczne. Wszystkie in-
westycje, o których rozmawiamy, wy-
magają ogromnych nakładów finan-
sowych. Prawdopodobnie ceny energii
będą rosły. Czy grozi nam scenariusz,
w którym dużej części społeczeństwa
nie będzie stać na energię elektryczną? 

Wszyscy widzieliśmy grudniowe zamie-
szanie wokół cen energii. Obecne regulacje
tzw. ustawy prądowej dotyczą tylko bie-
żącego roku. Nie wiemy, co będzie w 2020.
Ceny energii i ubóstwo energetyczne są
niezwykle istotne, jeśli chodzi o wdrażanie
innych polityk państwa, np. walki ze smo-
giem. Jeżeli chcemy walczyć ze spalaniem
niskiej jakości odpadów i skłaniać ludzi
do inwestycji w nowe piece, musimy zre-
dukować do minimum odsetek ubóstwa
energetycznego, który jeszcze do niedawna
wynosił 12% według Instytutu Badań
Strukturalnych. Ludzie ubodzy, którzy
nie są w stanie przeznaczać dużych sum
na energetykę, będą się m.in. posiłkować
takimi „brudnymi” paliwami, czyli np.
spalać śmieci czy tanie paliwa niskiej ja-
kości. Nie będą też w stanie przeznaczać
środków na efektywność energetyczną
czy termomodernizację. W tej sytuacji
problem smogu, który jest w Polsce bardzo
poważny zostanie nierozwiązany. Jednym
z nieoczekiwanych efektów programu
500+ było wyciagnięcie części Polaków
z ubóstwa energetycznego. Natomiast ros-
nące ceny energii mogą ten efekt zniwe-
lować. Pytanie, co z przełożeniem kosztów
transformacji energetycznej na społeczeń-
stwo. Myślę, że warto zwrócić uwagę na
Niemcy, gdzie ceny energii są jednymi
z najwyższych w Europie, a jednym z ich
składników jest EEG Umlage, czyli wspie-
rająca odnawialne źródła energii. Możemy

zastanawiać się, jak manewrować cenami
energii, chociażby włączając je w model
finasowania elektrowni jądrowej, nato-
miast musimy uważać, żeby nie dopro-
wadzić do paraliżu innych polityk państwa. 

W Niemczech był jednak dość duży
konsensus społeczny, dotyczący po-
trzeby wspierania OZE. W Polsce być
może społeczeństwo również popar-
łoby takie rozwiązania. Jednak wyob-
rażam sobie również odwrotną sytua-
cję, kiedy wysokie ceny energii do-
prowadzają do spadku społecznego
poparcia dla atomu czy OZE. Wciąż
jednak w społecznym wyobrażeniu
węgiel jest tani, a inne źródła energii
drogie. Co więcej, przy braku kampanii
społecznych rzetelnie informujących
społeczeństwo, o tym jak działa elek-
trownia jądrowa, nagły spadek poparcia
dla tej technologii mogą spowodować
chociażby produkcje takie jak wspom-
niany „Czarnobyl”. A silna niechęć do
atomu może spowodować problemy
z realizacją polityki energetycznej. 
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Narracja dotycząca węgla oparta jest na
coraz mniej prawdziwych przekonaniach,
np. że górnicy to duża grupa społeczna,
mająca wpływ na wyniki wyborów. Z roku
na rok w polskich kopalniach pracuje
coraz mniej osób, a górnicy często nie
chcą, żeby ich dzieci szły w ich ślady. 

Drugą kwestią jest dostępność pol-
skiego węgla. Niedawno Andrzej Duda
na otwarciu konferencji COP24 powiedział,
że węgla starczy w Polsce na 200 lat. Jest
to prawda, jeśli mówimy o zasobach geo-
logicznych, natomiast zasoby wydoby-
walne, czyli te, po które opłaca się sięgać,
wystarczą zaledwie na kilka dekad. Moim
zdaniem lata 2050-2060 to data graniczna,
kiedy powinniśmy już myśleć o wyłączeniu
węgla z polskiego miksu energetycznego. 

W tym wszystkim brakuje jednak ko-
munikacji pomiędzy rządem a społeczeń-
stwem, jeżeli chodzi o czynniki, które
wręcz wymuszają transformację energe-
tyczną. Jeśli teraz próbowalibyśmy po-
rozmawiać o tym, jak powinna wyglądać
polska energetyka to pewnie społeczeństwo
podzieliłoby się. Pierwsza grupa uważa-
łaby, że należy konserwować nasz system
oparty na węglu, druga chciałaby wpro-
wadzenia OZE w jak najszerszym zakresie,
a trzecia – elektrowni jądrowej w różnych
konfiguracjach. Niestety ta trzecia grupa
jest wciąż niedoreprezentowana medialnie
i komunikacyjnie, ponieważ katastrofy
takie jak Czarnobyl czy Fukushima przy-
kleiły technologii jądrowej łatkę niebez-
piecznej, co jest zupełną nieprawdą. Na-
tomiast jeśli chcemy zaangażować do
transformacji energetycznej siły społeczne,
nie tylko finansowe, ale także politycz-
no-organizacyjne, musimy wdrożyć jakąś
politykę komunikacyjną, co powinno od-
bywać się równolegle z dyskusją o polityce
energetycznej. I tutaj niestety też kom-
pletnie leżymy. Partie grają na emocjach,

chcąc zdobyć poparcie. Tworzone są mity
i fake newsy dotyczące energetyki, jak
chociażby to, że energetyka zawodowa
przyczynia się do powstawania smogu,
czy to, że smog i globalne ocieplenie są
ze sobą związane. Pozwala to osiągnąć
pewien zysk polityczny, natomiast jest
bardzo szkodliwe dla ogólnej percepcji
społecznej. Jest w tym też wina nas, dzien-
nikarzy, niedostatecznie dobrze komuni-
kujemy na linii decydent-wyborca-decy-
dent. Politycy tkwią w swoich bańkach,
dotyczących energii i klimatu, i te bańki
są obudowywane poprzez niedostatek
sygnalizowania problemów społecznych.
A takim problemem jest chociażby to, że
w Polsce wciąż istnieje duża grupa negu-
jąca zachodzenie zmian klimatycznych
lub ich antropogeniczny charakter. Mamy
konsensus naukowy na ten temat i mnó-
stwo dowodów, nie są one jednak sku-
tecznie przekazywane społeczeństwu. 

Jest również druga strona, która prze-
prowadza akcje takie jak np. „wymieranie”
pod urzędem wojewódzkim w Katowicach,
co również jest niebezpieczne, ponieważ
przez zbyt duży nacisk na efekt wizerun-
kowy zatracamy rzetelną debatę. Musimy
odciąć się od tych skrajności. Potrzebujemy
okrągłego stołu klimatycznego, gdzie rząd
i opozycja mogłyby porozmawiać, uzgodnić
punkty, w których się zgadzają i wypra-
cować rzetelny, jednolity przekaz dla oby-
wateli, w którym wytłumaczą, co musimy
zrobić i jakie będą tego koszty, zarówno
finansowe jak i społeczne. 

Co z gospodarką?

Transformacja energetyczna nie musi być
ciosem dla gospodarki. Może ją nawet
napędzać, a nawet dać nam swego rodzaju
polityczną premię. Niemiecka Energie-
wende była skrojona tak, żeby podbudo-
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wać pozycję Berlina w Europie. Bardzo
chętnie przeszczepiłbym wnioski z trans-
formacji energetycznej Niemiec na grunt
Polski. Widać pewne zalążki myślenia
strategicznego w tym zakresie np. w pro-
jekcie Trójmorza, który opiera się w bardzo
dużym stopniu na energetyce poprzez bu-
dowę Baltic Pipe czy rozbudowę mocy
terminalowych. Natomiast to wciąż za mało. 

Podsumowując: nie mamy żadnych
wytycznych dla społeczeństwa jak się
przygotować i co robić w wypadku
blackoutu, nie mamy pewności, czy
służby mają opracowaną strategię na
taką ewentualność, od 2009 roku nie
uchwalono nowej polityki energetycz-
nej, nie wiemy, czy będziemy budować
elektrownię atomową i co robić jeśli
do budowy jednak nie dojdzie. Wiemy
jedynie, że w najbliższym czasie trzeba
będzie wyłączyć kolejne bloki energe-
tyczne. Czy to już czas, żeby szturmo-
wać sklepy ze świecami?

Aż tak źle nie jest – jeszcze. Myślę, że te
wszystkie wymienione wcześniej czynniki

przekładają się na wniosek, że najpoważ-
niejszym zagrożeniem, z jakim mierzymy
się i będziemy musieli się mierzyć, jest
koszt całego systemu i wzrost kosztów
jego obsługi. Wszystko rozbija się o pie-
niądze, czy raczej ich brak. Oczywiście,
można mieć też zarzuty dotyczące myślenia
strategicznego, ale widać tu pewien postęp,
widoczny choćby we wspomnianym już
przeze mnie segmencie gazu. Należy też
pamiętać, że wciąż powstają nowe moce,
chociażby te budowane przez Orlen, który
został określony piątą grupą energetyczną
w kraju. Ryzyko blackoutu, które wystąpiło
w 2015 roku, jest już znacznie dalej niż
było wtedy, mimo, że wciąż padają rekordy
zapotrzebowania na moc. 

Energetyka jest projektem długoter-
minowym, więc problemy związane z nią
z nią również. Niestety, wciąż tracimy
cenny czas m.in. na impas w sprawie ato-
mu, na spór o kształt transformacji ener-
getycznej. Musimy coś z tym zrobić, po-
nieważ energetyka jest fundamentem za-
równo gospodarki jak i dobrobytu społe-
czeństwa. 
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Według wielu prognoz m.in. WiseEuropa,
zapotrzebowanie na energię elektryczną
w Polsce może do 2050 podwoić się do
prawie 300 TWh. Połączone to będzie
z jednoczesną rezygnacją z energetyki
węglowej w celu redukcji emisji CO2,
a wzrost zapotrzebowania będzie efekem
m.in. masowej elektryfikacji transportu
oraz ogrzewania. Negowanie antropoge-
nicznych zmian klimatu jest już dziś do-
meną kurczącej się grupy „naukowców
wyklętych” – często wybitnych specjalistów
w konkretnej branży, którzy jednak kwes-
tionują ustalenia Międzynarodowego Pa-
nelu nt. Zmian Klimatu (IPCC) – dziś
uznawane właściwie za powszechnie obo-
wiązujące w nauce.

Wyzwania związane z konieczną re-
dukcją emisji CO2 w energetyce, trans-
porcie, przemyśle i rolnictwie są tak
ogromne, że wymagają absolutnie wszyst-
kich dostępnych nam technologii, które
na to pozwalają. Źródła odnawialne, efek-
tywność energetyczna, redukcja zapotrze-
bowania, nowoczesne technologie rolnicze,
mięso z probówek (z ang. clean meat),

elektryfikacja transportu i ogrzewania –
to tylko część zmian systemowych, których
potrzebujemy. W gronie czystych tech-
nologii zalecanych przez IPCC znajduje
się też energią jądrowa, a na potrzebę
wzrostu jej udziału wskazuje przytłaczająca
większość analizowanych scenariuszy. 

Dlaczego atom?

Energetyka jądrowa, podobnie jak energia
wiatrowa, powoduje bardzo niskie emisje
CO2, a zasoby paliwa jądrowego są prak-
tycznie nieograniczone. Jej cechą najważ-
niejszą jest niezwykle wysoka gęstość
energetyczna paliwa jądrowego: wypro-
dukowanie tej samej ilości energii wymaga
kilka milionów razy więcej węgla lub gazu.
Stosunkowo duża jednostkowo instalacja
jądrowa produkuje więc ogromne ilości
czystej energii. Dla uproszczenia możemy
założyć tu, że nowoczesny reaktor pro-
dukuje około 12 TWh energii elektrycznej,
co w polskich warunkach (170 TWh rocz-
nie) oznacza 7% zapotrzebowania i przy-
chód ponad 250 mln PLN miesięcznie,

adaM błażOWSki
Inżynier branży efektywności energetycznej, publicysta.
Współpracuje z Climate Knowledge and Innovation Community,
europejskim publiczno-prywatnym partnerstwem dla innowacji dla
klimatu

Emisje CO2 pochodzące z energetyki jądrowej są bardzo niskie, a zasoby
paliwa jądrowego są praktycznie nieograniczone. Ta energetyka daje
odpowiedzi na wiele problemów związanych z rozwojem naszej cywilizacji 
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gdzie około jedna trzecia tej kwoty po-
trzebna jest do pokrycia kosztów opera-
cyjnych elektrowni. Instalacja taka może
pracować 60-80 lat, produkując rocznie
około 3 metry sześcienne odpadów, które
są metalami i zatapiane są w szkle w po-
tężnych i ciężkich pojemnikach. 

Z gęstości energetycznej paliwa wy-
nikają też dla Polski ogromne korzyści
ekologiczne: wyprodukowanie energii
elektrycznej, potrzebnej w całym okresie
życia statystycznego Europejczyka, wiąże
się z produkcją odpadów, które objęto-
ściowo możemy zmieścić w puszce po
coli. Gdy spojrzymy na hałdy popiołów
powęglowych, nietrudno jest skonstato-
wać, że atom jest tu niewątpliwie najbar-
dziej zrównoważonym ze sposobów pro-
dukcji energii elektrycznej, szczególnie,
że jest to jedyna branża energetyki, w któ-
rej w trakcie pracy przechwytywane jest
100% odpadów. Zużyte paliwo może być
ponownie wykorzystane w reaktorach
prędkich, co stanowi idealny przykład
ekologicznej gospodarki obiegu zamknię-
tego, gdzie odpad jednego procesu jest
wsadem do kolejnego.

Wbrew przeciwnikom tej technologii
jest ona tania w długim okresie, ponieważ
wszystkie inne źródła (z wyjątkiem hy-
droenergetyki) muszą w trakcie życia elek-
trowni jądrowej być wybudowanie od
nowa, czasem kilkukrotnie (elektrownie
wiatrowe np. już po 20-25 latach). Nie
zmienia to faktu, że sama inwestycja jest
bardzo kapitałochłonna i wrażliwa na
koszty oprocentowania kredytu, dlatego
nie jest realizowana tam, gdzie liczy się
tylko szybki zwrot z kapitału, a nie tania
i czysta energia dla naszych dzieci i wnu-
ków. 

Ważna część miksu

Jest to dziś technologia dojrzała i bez-
pieczna. Na świecie zaspokaja blisko 11%
zapotrzebowania. W Europie i USA prze-
dłuża się czas budowy nowych instalacji
jądrowych, co wynika z faktu że są to
realizacje pierwsze w swoim rodzaju. Ale
w krajach takich jak Chiny, Indie, Białoruś,
Bangladesz, Korea Południowa, Zjedno-
czone Emiraty Arabskie nowe reaktory
powstają nawet w kilka lat. Co ciekawe,
Chińczycy ukończyli już u siebie nowo-
czesne reaktory konstrukcji amerykańskiej
i francuskiej, mimo że zaczęli ich budowę
dużo później. Polskie firmy i pracownicy
obecni są na wielu budowach elektrowni
jądrowych, realizując praktycznie wszyst-
kie elementy poza częścią związaną z sa-
mym reaktorem. Mitem jest więc prze-
konanie, że rozwój energetyki jądrowej
w Polsce spowoduje jedynie wypływ cen-
nego kapitału za granicę. Inwestycję można
realizować w trybie PPA (z ang. „power
purchase agreement”), gdzie państwo
gwarantuje zakupy energii po ustalonej
cenie przez np. 20 lat, pokrywając nie-
wielką różnicę między tą ceną a ceną hur-
tową na rynku. Projekt jest wtedy reali-
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zowany i zarządzany przez realizatora
kontraktu, który może korzystać z polskich
poddostawców i szkolić kadrę operatorów. 

O dziwo, w historii świata mamy już
kilka przykładów głębokiej dekarbonizacji
energetyki za pomocą odnawialnych źródeł
energii i energii jądrowej: w 15-20 lat ta-
kiego wyczynu dokonały np. Francja
i Szwecja. Oba te kraje zdekarbonizowały
się niejako przez przypadek: z braku włas-
nego węgla wykorzystano atom w celu
uzyskania niezależności energetycznej.
Redukcja emisji nastąpiła wtedy już w la-
tach 70-tych i 80-tych. Dziś Francja ma
najniższe ceny energii detalicznej, co po-
zwala na masowe elektryczne ogrzewanie
i emituje jedynie 50 g CO2 na każdą wy-
produkowaną kWh energii elektrycznej.
W Niemczech ta wartość waha się od 200
do 550 g CO2 na kWh, a w Polsce –
wynosi około 750. 

W połączeniu z energią wiatrową,
fotowoltaiką, wykorzystaniem biogazu
i hydroenergetyką, atom stanowi podstawę
zrównoważonego miksu energetycznego,
który jest najprostszy i najtańszy w reali-
zacji. Bardzo przystępnie wykazała to naj-
nowsza publikacja naukowców z MIT,
którzy modelowali tysiące scenariuszy
tylko po to by dowieść czegoś co w gruncie
rzeczy jest sprawą dość oczywistą: z ato-
mem przyjdzie nam dekarbonizować się
dużo łatwiej. Taka sytuacja jest ważna
dla Polski: kraju bez znaczących zasobów
hydroenergetyki i geotermii, i z ograni-
czonym (w porównaniu do Danii czy Ari-
zony) potencjałem energetyki wiatrowej
i słonecznej. 

Mit 100% OZE

Nie sposób dyskutować o atomie bez roz-
prawienia się z dość powszechnym i błęd-
nym przekonaniem, że atom jest dziś po

prostu niepotrzebny, lub jest technologią
schyłkową, a wszystkie potrzeby energe-
tyczne zaspokoją źródła odnawialne. 

Brudna, wadliwa i obarczona niedo-
skonałościami szara rzeczywistość ener-
getyki ma tendencję do ulegania w naszej
świadomości różnym wizjom i marzeniom,
które są tym bardziej atrakcyjne i kuszące,
im mniej są udowodnione, realne i im
bardziej obiecują nam one „nowy wspa-
niały świat po rewolucji”. Do takich mitów
niewątpliwie należy mit 100% OZE, równie
rzeczywisty, co sny powojennych inży-
nierów o gospodarce plutonowej opartej
w 100% na atomie.

Wizja całkowicie odnawialnej ener-
getyki jest kusząca, ale już w samym na-
zewnictwie czai się na nas pułapka. Otóż
nie wszystko, co czyste, jest odnawialne –
i vice versa. Przykładowo: kraje takie jak
Dania i Wielka Brytania masowo prze-
chodzą na spalanie peletów drzewnych
w ciepłowniach miejskich. Jest to paliwo
wg aktualnego prawodawstwa unijnego
zeroemisyjne, w rzeczywistości jednak
sprowadzane jest z USA i produkowane
dzięki wycince tysięcy hektarów tamtej-
szych dzikich lasów. Polska Zachodnia
na masową skalę produkuje również wsad
kukurydzy dla niemieckich biogazowni,
co skutkuje na dłuższą metę zwiększeniem
upraw monokulturowych i wzrostem cen
żywności. Debata „żywność czy paliwo”
trwa już od dawna, i z ekologicznego pun-
ktu widzenia oznacza jedno: oto przyroda,
do dziś często dręczona przemysłowym
rolnictwem, zostaje przez zwolenników
100% OZE obarczona dodatkowym obo-
wiązkiem: produkcją energii. Warto w tym
momencie zauważyć, że spalanie biogazu
i biopaliw jest często wprost marnotraw-
stwem. Zapominamy bowiem w pierwszej
kolejności wykorzystać te zasoby do eli-
minowania paliw kopalnych z transportu
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lotniczego, tutaj bowiem nie mamy żadnej
alternatywy na dziś i biopaliwa mają w tej
branży ważną rolę do odegrania. Jednak
nawet jeśli zrezygnujemy ze spalania bio-
masy i uprawy monokultur dla biogazu,
sama energia wiatru i słońca również nie
jest wystarczającym rozwiązaniem. 

Mit 100% OZE opiera się bowiem
na jednym kluczowym założeniu, które
niestety się nie realizuje: istnieniu tanich,
wydajnych i ekologicznych magazynów
energii. Dotychczas najlepsze w tym za-
kresie elektrownie szczytowo-pompowe
wymagają bardzo wyjątkowych warunków
geograficznych i w gęsto zamieszkanej
Polsce nie powstaną w niezbędnej skali.
Baterie natomiast od kilku dekad prze-
chodzą kolejne „rewolucje”, które jednak
kończą się w miarę niewielkim wzrostem
gęstości energetycznej. Dość przypomnieć,
że baterie w samochodzie Tesla ważą dziś
wciąż około 600 kg, i stanowią główny
koszt tego pojazdu.

Dlatego tak długo jak technologia
potrzebna do zmagazynowania energii
wagonu węgla to inwestycja rzędu dzie-
siątków milionów dolarów, nie należy
oczekiwać jakiegoś znaczącego przełomu
w tej dziedzinie. Oznacza to, że do bilan-
sowania źródeł OZE będziemy potrzebo-
wali głównie gazu ziemnego. I w naszym,
polskim kontekście będzie to gaz z Rosji
suplementowany LNG sprowadzanym
z USA, Norwegii czy Kataru. Wykluczenie
atomu ma więc dla Polski konkretną geo-
polityczną cenę. 

Nie idźmy drogą Energiewende

Przykładem tego, jak łatwo jest stracić
z oczu klimatyczny cel eliminując atom
jest niemiecka transformacja energetyczna
(nazywana Energiewende). Niemcy biją
rekordy udziału OZE w miksie energe-

tycznym: w 2018 roku było to już 35%.
Jednocześnie jednak porażką zakończą
się ich plany redukcji emisji CO2 w 2020.
Co poszło nie tak? Otóż prawie całość
oszczędności w emisjach CO2 została
zmarnowana przez przedwczesne wyłą-
czenie połowy energetyki jądrowej po
2011 roku. Był to efekt czysto wizerunkowej
decyzji Angeli Merkel, podjętej na fali
obaw o bezpieczeństwo związanych z awa-
rią elektrowni atomowej w japońskiej Fu-
kushimie Daichi.

Na miejsce atomu wejdzie w Nie-
mczech gaz ziemny z rurociągu Nord
Stream oraz energia OZE (w tym spalana
biomasa). Priorytetowe wyłączenie atomu
spowoduje też wydłużenie pracy energetyki
węglowej, aż do 2038 roku i przekroczenie
„budżetu CO2” RFN o 1 Gt.

Przeciwnicy energii jądrowej wyka-
zują się dość powszechnym podwójnym
standardem: narzekając na rzekomą kosz-
towność energii jądrowej, zupełnie igno-
rują gigantyczne koszty niemieckiej trans-
formacji. Szacunki są różne, ale wg raportu
McKinsey z 2015 roku, roczny koszt tego
projektu wynosi ok 65 mld euro, jest to
niemal trzykrotność całego polskiego pro-
gramu jądrowego. Rozwiązanie
„atom+OZE” jest więc po prostu tańsze.
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Nawet jeśli zrezygnujemy ze

spalania biomasy i uprawy

monokultur dla biogazu,

sama energia wiatru i słońca

również nie jest

wystarczającym

rozwiązaniem

https://www.cleanenergywire.org/factsheets/german-commission-proposes-coal-exit-2038
https://www.reo.pl/energiewende-karambol-w-zwolnionym-tempie/


Nie tylko gazy cieplarniane

Dyskusja na temat zrównoważonego roz-
woju ulega często koszmarnym uprosz-
czeniom. Cały problem związany z ogra-
niczeniami naszej biosfery (np. utrata
bioróżnorodności, zmiany ph oceanów,
erozja gleb) zawężony jest często tylko
do emisji gazów cieplarnianych. Emisje
te zwykle upraszcza się dalej do samego
dwutlenku węgla (np. pomijając metan
wyciekający z rurociągów i wydobycia
gazu ziemnego), a samą dekarbonizację
przedstawia się głównie jako problem
energetyki (pomijając ogrzewanie, trans-
port i rolnictwo). Na tym poziomie dyskusji
głównym wrogiem klimatu jest często
tylko węgiel, który prowadzi walkę na
śmierć i życie z bohatersko wkręcanym
oświetleniem LED i panelami fotowolta-
icznymi na naszych dachach. 

Takie uproszczenia są ogromnie
szkodliwe i należy ich unikać. Zarówno
OZE jak i atom stanowią ważny element
zrównoważonej energetyki i dają odpo-
wiedzi na wiele problemów związanych
z rozwojem naszej cywilizacji. Obserwując
niebezpieczny trend ogrzewania miast za
pomocą drzewnej biomasy, wiele gmin

zaczyna rozpatrywać możliwość zasilania
miejskiego ogrzewania za pomocą nowo-
czesnych, małych i pasywnie bezpiecznych
reaktorów SMR (np. Helsinki). Kiedyś
staniemy przed tym dylematem także
w Polsce: czym zastąpić gaz ziemny
w ogrzewaniu? Biomasą drzewną czy ato-
mem? 

Energia jądrowa pomoże nam nie
tylko w produkcji energii elektrycznej:
wykorzystać ją możemy również do od-
salania ogromnych ilości wody morskiej,
a ciepło powstałe podczas procesów jąd-
rowych możemy, tak jak US Navy, zaprząc
do produkcji syntetycznych paliw dla sa-
mochodów, samolotów i maszyn rolni-
czych. Tania i czysta energia o stabilnej
cenie otwiera drogę do elektryfikacji ogrze-
wania i transportu, czyli jest podstawą
dalszych skutecznych działań dla klimatu. 

Stojąc twarzą w twarz z bestią an-
tropogenicznych zmian klimatu musimy
skorzystać z każdej możliwości i techno-
logii, która jest dla nas dostępna. Czyż
w przypadku atomu, konsekwentnie
 ignorowanego w naszym kraju nie mamy
tu do czynienia z „bohaterem, którego
potrzebujemy, ale na niego nie zasługu-
jemy”? 
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Dobrze pamiętam noce spędzone w Afryce
Zachodniej i w Sudanie, kiedy zapadał
zmrok, a jedynym światłem stawały się
latarki i żarzący się węgiel drzewny na
dziedzińcu domów, w których byłem go-
ściem. W innych miejscach rozlegał się
dźwięk agregatów prądotwórczych, do
którego należało się przyzwyczaić. Takie
obrazki są wciąż powszechne na konty-
nencie, stojącym u progu rewolucji ener-
getycznej.

600 milionów bez prądu

Afrykańska energetyka od lat borykała
się z problemami. Kolonializm nastawił
się na łupienie kontynentu i czerpanie
zysków przez wąską grupę kolonizatorów.
Nikt nie myślał o rdzennych mieszkańcach.
Wszystkie sfery życia zostały podporząd-
kowane kilku modelom kolonialnym.

Na fali dekolonizacji Afryki pojawiły
się nowe państwa, których afrykańskie
władze zaczynały praktycznie od zera.
Granice nowych krajów, arbitralnie na-
rzucone kolonialną spuścizną, zmuszały

do pokonywania szeregu problemów. Jed-
nym z największych wyzwań stał się dostęp
do energii.

W latach zimnej wojny państwa af-
rykańskie szukały różnych sposobów. Naj-
częściej były to jednak inwestycje hydro-
techniczne, które nie są uznawane za
przyjazne dla środowiska. Ich koszt był
trudny do udźwignięcia, a budowa wy-
magała zakontraktowania wykonawców
spoza Afryki. Symbolem takiej wielkiej
inwestycji była tama w Akosombo, zbu-
dowana na rzece Wolta w Ghanie z ini-
cjatywy Kwame Nkrumaha, pierwszego
prezydenta tego państwa i ojca jej niepo-
dległości. Pomimo swoich socjalistycznych
sympatii, Nkrumah szukał pieniędzy nie
tylko w bloku wschodnim, ale zabiegał
o finanse w Stanach Zjednoczonych. Jed-
nak realizacja takich inwestycji oznaczała
uzależnienie się od pożyczek i zadłużenie. 

Tamy wyrastały na innych wielkich
rzekach. Tak powstał zbiornik w Asuanie
na Nilu, z wydatną bratnią pomocą Związ-
ku Radzieckiego. Jednak były i takie hy-
droinstalacje, jak zapora Mobaye na rzece

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

Afryka jest ofiarą zmian klimatycznych, na które remedium ma być zielona
energia. Dzięki niej może stać się beneficjentem technologicznego roz-
woju w tym zakresie i wykorzystać swój potencjał

afrykański lew odnawialny



Ubangi w byłym już Zairze, wzniesiona
tylko po to, aby dostarczać prąd do pałacu
w dżungli słynnego zairskiego dyktatora
Mobutu, utrzymującego się u władzy dzięki
zimnowojennym podziałom i opowiedze-
niu się po stronie państw Zachodu.

Kilkadziesiąt lat niepodległości nie
załatwiło jednak definitywnie sprawy po-
wszechnej dostępności do energii elek-
trycznej. W 2016 roku wskaźnik zelek-
tryfikowania kontynentu afrykańskiego
wynosił 77 proc. na obszarach miejskich
i zaledwie 32 proc. na obszarach wiejskich.
600 milionów osób pozostawało bez do-
stępu do prądu. 

Oczywiście inaczej to wygląda w po-
szczególnych regionach Afryki – trudno
porównać Republikę Południowej Afryki
z ubogim Nigrem, ale średnia pokazuje
jak wiele jest do zrobienia. Okazuje się,
że nie jest to jednak misja niemożliwa,
a warunki, jakimi dysponuje kontynent
afrykański, aż proszą się o wdrożenie am-
bitnego planu rozwoju energetyki odna-
wialnej.

Wielki słoneczny projekt

Afryka wydała się o tyle ciekawym kie-
runkiem energetycznym, że nawet państwa
Unii Europejskiej zaczęły poważnie za-
stanawiać się nad przyłączeniem euro-
pejskich sieci energetycznych do potężnych
elektrowni słonecznych, które miały zostać
zlokalizowane na północy kontynentu.
Ogromne połacie Sahary mają niewątpliwy
atut w postaci dostępności do słońca. Tak
narodził się pomysł na projekt TuNur
w Tunezji, którego celem jest przesyłanie
energii słonecznej do Europy, do domów
we Francji i we Włoszech, a nawet do
Wielkiej Brytanii. 

Największym solarnym projektem
jest kompleks elektrowni Noor Ouarzazate

w Maroku. Potężna inwestycja stała się
największą farmą słoneczną na świecie,
zajmując obszar ponad dwóch tysięcy
hektarów. Egipt stara się również uczest-
niczyć w tym wyścigu dostarczając prąd
dwóm milionom osób z elektrowni w Ku-
raymat. 

Można byłoby pomyśleć, że w takim
razie uda się rozwiązać kryzys klimatyczny
dzięki inwestycjom w zieloną energetykę.
Jednak na przeszkodzie stoi przede wszyst-
kim niestabilna sytuacja na północy Afryki.
O ile Maroko jest rządzone dość twardą
ręką lokalnej dynastii, której udało się
uniknąć efektu arabskiej wiosny, to już
znacznie gorzej sytuacja przedstawia się
w przeżywającym polityczne perturbacje
Egipcie; w Libii trwa wojna, której końca
nie widać, a sytuacja w Algierii jest wciąż
napięta. Uzależnienie się Europy od tak
niestabilnych źródeł byłoby nierozważne. 

Niestabilność w części państw kon-
tynentu afrykańskiego powstrzymuje za-
tem wielkie inwestycje, które są kosztowne
i wymagają inwestorów spoza Afryki.
A nikt nie chce wrzucać pieniędzy do
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worka bez dna, bo tak mogłaby się skoń-
czyć realizacja projektu w niespokojnym
Czadzie, czy też na północy Mali. Im bar-
dziej na południe, tym perspektywy są
gorsze, bo oddalamy się od Europy, kon-
sumującej najwięcej energii. Afryka jest
na drugim biegunie tej konsumpcyjnej
stawki. I tu mamy kolejny paradoks. Af-
rykanie mają najniższy ślad węglowy i nie
dokładają do globalnego pieca, którym
można nazwać zjawisko globalnego ocie-
plenia. Jednocześnie są pierwszymi ofia-
rami zmian klimatu, odczuwając najsilniej
ekstremalne zjawiska pogodowe.

Chińskie technologie ruszają na
odsiecz

Czy Afryka ma szansę na poprawę ener-
getycznego ubóstwa? Czy Afrykanie są
skazani na duże inwestycje w potężne
elektrownie? Odpowiedź nadchodzi z Pań-
stwa Środka. Chiny konsekwentnie bu-
dowały swoje wpływy w państwach afry-
kańskich, nie zrażając do siebie głów po-
szczególnych krajów, oskarżanych o dyk-
tatorskie rządy. W czasach postzimno-
wojennych Zachód miał mniejszy zapał
do wspierania afrykańskich przywódców,
oskarżanych o łamanie praw człowieka
i demokracji. Oczywiście do dziś robi wy-
jątki, czego sztandarowym przykładem
jest Gwinea Równikowa znajdująca się
w rękach krwawego reżimu klanu Ngu-
emów. Jednak znów sprawdza się zasada:
lepszy jest jeden „nasz dyktator” niż ciągła
rotacja – i w imię dostępu do złóż ropy
naftowej międzynarodowa opinia pub-
liczna nie przejmuje się losem uciskanych
Gwinejczyków. Jednak w wyścigu o wpły-
wy w Afryce niewątpliwym zwycięzcą stały
się Chiny. Pekin miał również tę przewagę,
że nie był utożsamiany z kolonialną prze-
szłością.

Dziś mówi się o skolonizowaniu i uza-
leżnieniu kontynentu afrykańskiego przez
Chińczyków. Warto zaznaczyć, że ten pro-
ces ma inne oblicze. Chińskie pieniądze
służą zagwarantowaniu dostępu nie tylko
do surowców naturalnych, ale i do ziemi
uprawnej oraz do potężnego rynku zbytu.
I to właśnie na tym rynku pojawiła się
nisza taniejących technologii OZE, które
pozwolą na zmianę w zakresie dostępu
do energii. 

Jak już wspomniałem, trend male-
jących cen na panele fotowoltaiczne i mi-
kroinstalacje jest związany z ich nieu-
stannym rozwojem w Chinach. Dotyczy
on nie tyko Afryki, ale i innych państw,
do których trafiają produkty z Dalekiego
Wschodu. 

Kenijski kiosk na słońce

Firmy oferujące tanie rozwiązania z za-
kresu energetyki odnawialnej ze słońca
stoją przed wielką szansą. Popularność
„solarów” sprawia, że zaczynają one mieć
coraz większy wpływ na życie odległych
od dużych miast miejscowości. W kenij-
skim Olekaramatian pojawił się kiosk za-
silany energią ze słońca. Kiedy nastaje
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mrok, w tym oddalonym o 100 kilometrów
od Nairobi osiedlu wyznacza centrum
życia całej miejscowości. Co więcej, dostęp
do energii umożliwia przechowywanie
produktów wymagających niskich tem-
peratur. Wcześniej mieszkańcy Olekra-
matian musieli wyruszać po nie do od-
ległych sklepów. Teraz przez dwadzieścia
cztery godziny i siedem dni w tygodniu
mogą korzystać z własnego punktu hand-
lowego. Solarny kiosk oferuje też tanie
produkty ładowane słońcem, przede
wszystkim oświetlenie, które rozprasza
mrok, szybko zapadający po zachodzie
słońca.

Potencjał energetyczny kiosku mógłby
być jeszcze większy. Mikroinstalacja na
punkcie handlowym może służyć również
innym drobnym inicjatywom biznesowym,
a ambicje ma znacznie większe – dotyczą
one dostarczania energii całej wsi. Jak
podkreślają eksperci, takie rozwiązania
są znacznie lepsze niż wielkie inwestycje
w hydroelektrownie, których koszty są
trudne do udźwignięcia. Owszem, mikro-
instalacja uczy nawyków oszczędzania
energii, ale nie jest o nie trudno w spo-
łecznościach odciętych jak dotąd od prądu.
Solarne kioski są zatem jednym z kolejnych
sposobów zmniejszania energetycznego
ubóstwa w Afryce i mogą stymulować jej
rozwój.

Chęć uzyskania dostępu do prądu
stała się impulsem do działania dla ma-
lawijskiego chłopca Williama Kamkwam-
by. Postanowił on, jeszcze jako nastolatek,
zbudować turbinę wiatrową z części zna-
lezionych na wysypisku. I zamiast walczyć
z wiatrakami, sam konstruuje wiatrak,
który dostarcza energię. W ten sposób
Kamkwamba stał się bohaterem mediów

i książki Bryana Mealera „O chłopcu,
który ujarzmił wiatr”, opublikowanej rów-
nież w języku polskim. Historia miała
miejsce kilkanaście lat temu, ale dowodzi,
że potrzeba jest matką wynalazków. Jest
też rynkiem zbytu na tanią fotowoltaikę
i energię z wiatru. Wsparcie w zakresie
budowy kolejnych mikroinstalacji może
pomóc Afrykanom wyjść z kryzysu. Dzięki
niemu mogą stać się prosumentami –
i ten scenariusz jest wykonalny. 

Energetyczna rewolucja

Stajemy się świadkami swego rodzaju re-
wolucji. O ile państwa zachodnie i Chiny
konsumują coraz więcej i są „energetycznie
rozpieszczone”, szansą krajów Afryki jest
dążenie do powszechnego dostępu do
prądu. Biorąc pod uwagę dynamiczny
rozwój energetyki odnawialnej, próg, za
którym każdy Afrykanin będzie miał do-
stęp do prądu, zostanie przekroczony
wcześniej niż w prognozowanym jak dotąd
roku 2080.

Energia ze słońca i wiatru (szczególnie
ta druga), dostępna wzdłuż afrykańskich
wybrzeży, wytycza dalszy kierunek rozwoju
kontynentu. W tej sprawie nikt już nie
ma dziś wątpliwości. Pozostają dwie nie-
wiadome. Pierwszą jest niestabilność po-
lityczna wielu państw i wewnętrzne kon-
flikty, które wciąż utrudniają wdrożenie
ambitnych planów w zakresie bezpieczeń-
stwa energetycznego. Drugą jest przyszłość
kosztownych i dużych inwestycjai w prze-
syłanie energii z saharyjskich elektrowni
słonecznych. Nikt nie chciałby się uza-
leżniać energetycznie od wciąż zagrożonej
kolejnym wrzeniem Afryki Północnej. 
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W pracy badawczej zajmuje się pan
kwestią peryferyjności. Co dziś pana
zdaniem oznacza peryferyjność? Czy
Polska jest krajem peryferyjnym?

Peryferyjność oznacza przede wszystkim
zależność ekonomiczną. Jesteśmy obsza-
rem gospodarczo zależnym, eksportującym
ciągle przede wszystkim tanią siłę roboczą.
Może już nie tak bardzo tanią jak kiedyś,
z pewnością droższą niż ta z Ukrainy
i z krajów położonych dalej na wschód,
ale ciągle jesteśmy kapitałowo całkowicie
uzależnieni od państw Zachodu. Z tym
związane jest wszelkie inne uzależnienie
– polityczne, społeczne, kulturowe itd.
Brak zakumulowanych własnych zasobów
kapitału ekonomicznego jest esencją na-
szego statusu i to przesądza też o tych in-
nych wymiarach.

Niektórzy twierdzą, że nasza peryfe-
ryjność wynika z prawideł geopolityki. 

Moim zdaniem peryferyjność Polski wy-
nika przede wszystkim nie z geopolityki,
a z długiego trwania. Ten status utrwalił
się w XVII wieku i nigdy się radykalnie
nie zmienił. Od tamtego czasu Polska jest
głównie dostarczycielem siły roboczej
i nieprzetworzonych produktów rolnych
(w niektórych momentach – także węgla). 

Czy możemy w ogóle marzyć o wyjściu
z peryferyjności?

Istnieją takie przypadki. Najsłynniejszym
jest Japonia, niektórzy mówią o Korei
Północnej i Finlandii. Mówię o dyskusjach
toczących się w ramach rozważań nad
tzw. teorią systemu światowego. Pewne
jest jednak, że tych przypadków jest dużo
mniej niż prób nieudanych. Można więc
wyjść z peryferyjności, ale dzieje się tak
bardzo rzadko.

PROf. tOMaSZ ZaRycki
socjolog i geograf społeczny, dyrektor Instytutu Studiów Społecznych
im. Profesora Roberta B. Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego.

Kapitał ekonomiczny jest głównym czynnikiem hierarchizacji krajów i spo-
łeczeństw. Inne zasoby – polityczne, kulturowe – są słabsze, ale nie bez
znaczenia; jeśli się ich odpowiednio używa, można realizować przy ich
pomocy pewne cele

czy polska może wyjść z peryferyjności?

Z prof. tomaszem Zaryckim 
rozmawia jarema Piekutowski



Czy Polska w ostatnich latach pana
zdaniem wychodzi z peryferyjności,
czy przeciwnie, staje się coraz bardziej
peryferyjna?

Niewiele może się zmienić w tak krótkim
czasie. Moja perspektywa jest perspektywą
długiego trwania, więc trudno na razie
odpowiedzieć na to pytanie. Co mogę
stwierdzić z większą pewnością, to to, że
w Polsce raczej kompensujemy sobie na
różne sposoby tę peryferyjność. 

Na czym to polega?

Jak mówi Pierre Bourdieu, istnieją różne
rodzaje zasobów, kapitałów: kapitał eko-
nomiczny, społeczny i kulturowy. W Polsce
peryferyjność kompensujemy przede
wszystkim kapitałem kulturowym. Dzieje
się to na dwa sposoby. Strona liberalna
dokonuje tej kompensacji przy pomocy
narracji europejskiej, przez dumę z okaz-
jonalnych wyrazów uznania płynących
z Zachodu, z symboliki płynącej z obec-
ności Polski i Polaków w zachodnich or-
ganizacjach międzynarodowych. Po stronie
konserwatywnej też mamy kapitał kultu-
rowy, ale w wersji narodowej – kompen-
sacją realnej zależności ekonomicznej
i politycznej mają być duma, religia, pat-
riotyzm, niechęć do migrantów jako hasła
kulturowe i tożsamościowe. 

Obie te formy to jednak kompensacje.
Czy możliwa jest jakaś droga zmagania
z tą peryferyjnością, która nie jest
kompensacją, która stanowi realną
szansę wyjścia z położenia zależności? 

Kompensacja nie oznacza skazania na
porażkę. W modelu, o którym mówię,
faktycznie kapitał ekonomiczny jest głów-
nym czynnikiem hierarchizacji krajów

i społeczeństw. Te inne zasoby – poli-
tyczne, kulturowe – są słabsze, ale nie są
zupełnie bez znaczenia, jeśli się ich od-
powiednio używa i ma się ich odpowiednio
dużo, można realizować przy ich pomocy
pewne cele. Na przykład Rosja, która też
dziś jest krajem peryferyjnym, próbuje
to kompensować kapitałem politycznym. 

W jaki sposób?

To próba akumulacji kapitału ekonomicz-
nego przez takie narzędzia polityczne jak
silna władza i kontrola nad gospodarką,
w szczególności zasobami naturalnymi.
Obecna władza w Polsce wydaje się mieć
nieco podobnych ambicji (ich przejawem
są na przykład działania w zakresie tzw.
„udomowienia” banków), ale są one zde-
cydowanie ograniczone w swoich ambi-
cjach w porównaniu z Rosją.

Czy można działać w ten sposób nie
naruszając zasad demokracji?

Można wyobrazić sobie kraj demokra-
tyczny, który buduje takie asertywne pań-
stwo, który próbuje wyłączyć się częściowo
z globalnej, kapitalistycznej jurysdykcji,
i uruchomić przy pomocy wsparcia pań-
stwowego gromadzenie kapitału ekono-
micznego. Teoretycznie jest to możliwe,
ale w praktyce zwykle reżimy, które rea-
lizują taką politykę, nie są szczególnie
demokratyczne. 
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Bartłomiej Radziejewski twierdzi, że
dziś wyjście z peryferyjności jest tak
trudne, jak nigdy dotąd, gdyż popad-
liśmy w niespotykanie silną zależność
od krajów centrum. Zgadza się pan
z tym?

Co do zasady zgadzam się, choć nie wiem,
czy ta zależność jest faktycznie aż takim
nowym zjawiskiem. Zmieniają się jej tech-
niczne, szczegółowe formy, ale podział
trwa od XVII wieku: Zachód daje kapitał,
my – pracę fizyczną.

Jeden nurt w polskiej debacie twierdzi,
że transformacja ustrojowa była suk-
cesem, że zrobiliśmy wszystko, co
było możliwe. Nurt przeciwny podkreśla
właśnie peryferyjność, postkolonializm,
drenaż kapitałowy. Do której z tych
diagnoz jest panu bliżej?

Do tego drugiej. Raczej podzielam ten
pesymistyczny pogląd. Nie jestem jednak
tak entuzjastyczny jak część – powiedzmy
umownie – prawej strony co do możliwości
alternatyw. Owszem, można było sprze-
dawać mniej i drożej, mniej radykalnie
prywatyzować, mniej niszczyć publiczną
infrastrukturę społeczną, nie dać się pod-
porządkowywać w wielu kwestiach, ale
nie mam pewności, czy w skali makro to
by dało oczekiwany efekt, czy faktycznie
tej zależności mogliśmy uniknąć. 

Czyli konieczna była „kseromoderni-
zacja”? Nie było innej drogi?

Gdy patrzę na cały region Europy Środ-
kowej, na kraje postkomunistyczne, to
widzę, że niezależnie od punktu wyjścia,
wszystkie one kończą w podobnym miej-
scu. Polska w sensie zależności ekono-
micznej w jakiej się znalazła, lokuje się

gdzieś w środku stawki krajów regionu,
pomiędzy skrajnymi przypadkami względ-
nie samodzielnej Słowenii i bardzo uza-
leżnionych Węgier. 

Oczywiście można teoretyzować, że
lepiej byłoby działać inaczej. Trzeba jednak
pamiętać, że ta gra była z góry asymet-
ryczna, bo integrowaliśmy się jako bankrut
z dominującym rdzeniem państw zachod-
nich, i żeby ten rdzeń nas zaakceptował,
musimy się dostosować. Oczywiście w po-
jedynczych sytuacjach można było zacho-
wać autonomię, ale np. samo wejście do
Unii Europejskiej to był proces z kon-
kretnymi wymogami. Nie było przestrzeni
na to, żebyśmy wymyślili własny system,
lub próbowali sprzedać nasz własny system
Zachodowi.

Zmagamy się z różnymi problemami
państwa peryferyjnego. Jednym z naj-
ważniejszym jest to, że nadal zarabiamy
dużo mniej niż na Zachodzie. Przyczyną
jest niska produktywność naszej pracy,
a ta z kolei wynika z niskiej innowa-
cyjności. Nic z tym nie jesteśmy w sta-
nie zrobić?

Innowacyjność to skrajnie umowne po-
jęcie. Bardziej obiektywne jest pojęcie
miejsca w łańcuchu wartości dodanej.
W tym łańcuchu bardzo trudno wspiąć
się na wyższe miejsca – w tym celu trzeba
mieć pieniądze i kompetencje. Ale nawet
kompetencje można kupić. Więc przede
wszystkim trzeba mieć zasoby kapitałowe.
I to jest podstawowy problem. Nasze
firmy nie są w stanie dokonywać wielkich
inwestycji, bo nie mają na to zasobów,
choć tłumaczy się to brakiem innowacyj-
ności.

Pisał pan nawet o ideologii innowa-
cjonizmu.
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Ideologia innowacjonizmu w moim ro-
zumieniu głosi, że innowacyjność to istota
przewagi. Tymczasem jest ona narracją
legitymizującą przewagę. 

Co to oznacza?

Oznacza to, że jeżeli mamy zdolność do
efektywnego prowadzenia biznesu w dany
sposób, to mamy też zwykle zdolność do
mówienia, że to jest właśnie lepszy, bo
innowacyjny sposób działania.

Jednak w przypadku Japonii i Finlandii,
o których mówiliśmy, mamy ewidentnie
do czynienia ze skokami spowodowa-
nymi innowacyjnością.

To raczej sukces akumulacji i zdolności
do mnożenia kapitału. Dzięki niej udało
się stworzyć duże firmy, które mogły wejść
na rynki z własnym, złożonym technolo-
gicznie produktem, pod własną marką.
To jest dużo większa sztuka niż stworzenie
czegoś nowego technologicznie. Do wy-
lansowania produktu choćby odrobinę
innowacyjnego pod własną marką na
światowych rynkach potrzebna jest dziś
niewyobrażalna fortuna. Sam marketing
i patenty kosztują ogromnie dużo. Lite-
ratura przedmiotu podaje, że w dużych
koncernach dział prawny kosztuje często
wiele więcej niż dział badawczy. 

Myśli pan, że tak łatwo generować
przełomowe pomysły?

W tym kontekście przypomnę co mówił
Stefan Widomski, który w Nokii zajmował
się rynkiem wschodnim, i przyjmował
podobno regularnie całą kolejkę geniu-
szy-innowatorów z Europy Wschodniej.
Jak mówił, połowa z nich to byli oczywiście
szaleńcy, ale druga połowa przedstawiała

sensowne pomysły. A jednak 90% tych
wynalazków nie przyjmowano.

Dlaczego?

Wielki koncern może wprowadzić na-
prawdę niewiele nowych, realnych pro-
duktów. Bardzo trudno przekonać zarząd,
by ograniczone zasoby kapitałowe, które
firma musi przeznaczać na codzienne
zmagania na rynku, postawić na kartę
jakiegoś innowacyjnego pomysłu. Pomy-
słów oni mają w bród, natomiast kluczowe
jest ich dostosowanie do masowej pro-
dukcji. To już nie jest innowacyjność,

a żmudna praca inżynierska, która jest
niezwykle kosztowna: zbudowanie linii
produkcyjnej, następnie stworzenie sieci
dystrybucyjnej, serwisowej itp. U nas
większość przedsiębiorstw nie daje sobie
z tym rady. Nie mają na to zasobów.
Wszystko, co jest prawdziwą, spektaku-
larną innowacją, jest bardzo kosztowną
i nieraz niezwykle ryzykowną fanaberią.
Jak pokazywała m.in. Mariana Mazzucato,
większość przełomowych innowacji
w ostatnich kilkudziesięciu latach sfinan-
sowały państwa.
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Jednak z samą innowacyjnością też
jest w Polsce problem. Nieraz jako
przyczynę wskazuje się braku współ-
pracy między nauką a przedsiębior-
cami. Naukowcy nie chcą współpra-
cować z biznesem, a jeśli już, robią to
prywatnie, a nie przez uczelnię lub po-
wołane w tym celu podmioty.

To znana narracja, jednak według mnie
to nie jest istota problemu. A jest nią
brak dużych, ambitnych, polskich firm,
które wiedziałyby, czego chcą, i przycho-
dziły do uczelni z konkretnymi pomysłami.
A zamiast nich mamy setki drobnych
przedsiębiorców prowadzących małe
przedsięwzięcia, i naukowców, którzy
robią dla nich niewielkie chałtury. W takiej
sytuacji faktycznie często współpraca z biz-
nesem jest szkodliwa dla uczelni, bo za-
miast tworzenia wartościowych wynalaz-
ków powoduje jedynie wyprowadzanie
zasobów z uczelni. Zamiast robić coś, by
polska nauka była widoczna w świecie,
naukowcy dorabiają sobie do pensji, pro-
wadząc niezbyt ambitne projekty wdro-
żeniowe.

Przedsiębiorcy też często nie chcą
współpracować z uczelniami.

To wynika z braku środków. Wolą za-
trudnić kilku naukowców na zlecenie, nie
muszą wtedy płacić na koszty pośrednie
dla uczelni. Współpraca duża, struktu-
ralna, jest kosztowna.

A jednak na Zachodzie jest zaintere-
sowanie taką współpracą.

Tak, bo na Zachodzie, oprócz rozwiązy-
wania konkretnych, drobnych problemów,
współpraca z renomowaną uczelnią daje
takim firmom legitymizację. Czasem jest

to wręcz dowartościowywanie rzekomej
innowacyjności. Jeśli przedsiębiorca po-
kazuje, że pracuje z MIT i wspólnie z MIT
wypracował dany produkt, to następuje
efekt „wow”. Klienci mają wrażenie, że
taki produkt na pewno jest dobry, bo
przecież na MIT pracują najtęższe mózgi
Stanów Zjednoczonych. Wtedy pojawia
się gotowość do zapłacenia większych
środków, żeby powiązać produkt z marką
uczelni. U nas uczelnie nie mają takiej
wybitnej marki, a przedsiębiorcy nie mają
kapitału, i kółko się zamyka.

Brak nam też kapitału społecznego.
Od lat niskie są wskaźniki zaufania
społecznego, aktywności społecznej,
słabe są relacje między obywatelami
a państwem. Dlaczego to się nie zmie-
nia? 

Po pierwsze w Polsce jest wiele różnych
form kapitału społecznego, których sto-
sowane w badaniach mierniki w pełni nie
wychwytują. Są to mierniki „zachodnie”,
a w Polsce istnieje wiele nieformalnych
sieci współpracy i zaufania, które nie są
opisywane czy deklarowane. Jednocześnie
aktywność społeczna uważana jest często
za rzecz, z którą nie wypada się obnosić –
wykonuje się ją po często po prostu w ra-
mach etosu, dla sprawy, ale nie monitoruje
się jej, nie raportuje. Związane jest to
m.in. z inteligenckim poczuciem skrom-
ności – przekonaniem, że działanie spo-
łeczne nie jest czymś czy wypada się szczy-
cić, używać do uzyskania jakiś wymiernych
zysków czy nagród. Ten etos ujawnił się
doskonale w dawnym ruchu „Solidarno-
ści”, w której znaczna część szeregowych
działaczy nigdy nie chciała się chwalić
swoją aktywnością.

Niestety istotna jest tu też słabość
i bieda państwa polskiego. Ogromna część
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zaufania społecznego, a także aktywności
społecznych w krajach zachodnich jest
wspierana przez państwo. Wiąże się to
z silniejszymi instytucjami państwa, za-
sobniejszymi instytucjami samorządowymi
i społecznymi, silniejszą policją, silniejszą
możliwością egzekwowania zobowiązań.
Obywatel wie, że z pomocą państwa będzie
mógł wyegzekwować realizację obietnicy,
którą ktoś mu złożył. W Polsce im dalej
od centrum, tym silniejsze poczucie oby-
watela, że nikt mu nie pomoże. Dajemy
więc dużo mniejszy kredyt zaufania, bo
nie ma systemowych ram instytucjonal-
nych, które pomogą wyegzekwować to,
co się nam należy.

Kapitał społeczny osłabiają też podziały
wewnątrz kraju, wojna polsko-polska
między ludem PO a PiS. Czy zgadza
się pan, że tak silnych podziałów nie
było od czasu PRL?

Ta teoria „dwóch Polsk” jest zwykle prze-
rysowana. Elity projektują podział na spo-
łeczeństwo, bo tak realizują swoje interesy.
Głównym celem jest mobilizacja wyborcza.
Ludzie co do istoty nie różnią się tak bar-
dzo, ale dali się przekonać, że są po
różnych stronach. Zresztą w wielu innych
krajach Europy Środkowej i Wschodniej
toczą się nieustanne debaty o „dwóch na-
rodach” – o dualności Węgier, Rosji. Od
wielu dekad mówienie o „dwóch naro-
dach”, z których „ten nasz” jest tym lep-
szym, to ulubione zajęcie inteligencji. 

Czyli inteligencja ma taką siłę przeko-
nywania? Przecież wydaje się, że wła-
dza jej nie słucha, że jej głos się nie li-
czy. 

Ależ skąd! Niech pan kupi jakąkolwiek
gazetę: od „Wyborczej” po pisma prawi-

cowe używa się jako ostatecznego argu-
mentu wypowiedzi profesorów czy inte-
lektualistów, pełniących rolę swoistych
autorytetów moralnych. Debata publiczna
w Polsce może nie jest dziś zbyt wyrafi-
nowana, ale toczy się wokół zagadnień
de facto intelektualnych, sporów moral-
nych i kulturowych, w których arbitrami
i kluczowymi graczami są z definicji inte-
ligenci. Jak twierdzę, mamy więc w Polsce
do czynienia ze swego rodzaju hegemonią
inteligencji. Nie wynika ona jednak li
tylko z tego, kogo Polacy słuchają, choć

w dużym stopniu dają się jednak uwodzić
ideom inteligentów z przeciwnych stron
naszej sceny politycznej. Ważniejsza w mo-
jej argumentacji jest jednak konfiguracja
polskich elit. Elity kapitałowe są bardzo
słabe.

Z czego wynika ta słabość?

Ze słabości zasobów majątkowych. Nie
ma stabilnej, wielopokoleniowej burżuazji,
która byłaby w stanie przedstawiać swoje
interesy i przyciągać do swoich projek-
tów – w szczególności modernizacyjnych –
polityków i społeczeństwo. Polską bur-
żuazją są najczęściej właściciele dużego
kapitału, którzy w większości są realnie,
albo symbolicznie poza Polską, bo duży
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kapitał w Polsce to najczęściej firmy za-
graniczne. Kluczowe role odgrywają więc
krajowe kadry menedżerskie i eksperckie,
pracujące dla tych podmiotów. Są to często
ludzie zamożni, jednak żyją zwykle nie
z inwestowania swojego kapitału ekono-
micznego na dużą skalę, a raczej ze sprze-
daży swych umiejętności, czyli kapitału
kulturowego. Stanowią więc kluczową
frakcję inteligenckiej elity, w skład której
wchodzą też elity akademickie, prawnicze,
medyczne czy artystyczne. To one łącznie
legitymizują ład społeczny, w szczególności
relacje ekonomiczne, polityczne i kultu-
rowe w naszym kraju. i z tego powodu
w sensie strukturalnym mają silniejsze
karty przetargowe od jakichkolwiek sił
i elit politycznych, czy podmiotów eko-
nomicznych. 

Wróćmy do pytania o możliwość wyj-
ścia z peryferyjności. Czy myśli pan,
że możemy stać się drugą Koreą Płd.?

Wyjście Japonii, a zwłaszcza Korei Płd.
z peryferyjności było związane z geopoli-
tyką. Utrzymanie tych krajów w systemie
zachodnim było niezbędne dla krajów
rdzenia, przede wszystkim dla USA. Dla-
tego Stany Zjednoczone i kraje Zachodu
tworzą dla Korei Płd. czy Japonii prefe-
rencyjne warunki, te kraje są kredytowane,
otwiera się dla nich rynki. Był w tym wy-
raźny geopolityczny interes USA.

Ale Polska też jest geopolitycznie waż-
na dla Zachodu. 

W Polsce lubi się nawet mówić, że jest
ona jest środkiem Europy. Nie jest to
jednak położenie, z którego wynikały prze-
słanki do jakiegoś szczególnego wsparcia
dla Polski z punktu widzenia krajów rdze-
nia. Aby nas zaczęto szczególnie hołubić,

musiałaby istnieć jakaś realna groźba dla
Zachodu, np. wypadnięcia Polski z za-
chodniego systemu bezpieczeństwa. To
jest oczywiście całkowita spekulacja, po-
litical fiction. Jeśli by jednak powstała
obawa, że jeśli Polsce nie pomoże się zbu-
dować naprawdę samodzielnej nowoczes-
nej gospodarki, to Polacy odejdą od Za-
chodu, znacjonalizują wszystkie firmy,
czy też ktoś z zewnątrz je przejmie, to za-
pewne sprawy wyglądałby inaczej… Ale
takim scenariuszem nie są zainteresowane
nawet radykalne partie narodowe, a ze-
wnętrzne zagrożenia dla Polski też nie
wydają się być jak na razie na tyle znaczące,
by budzić obawy o przyszłość Polski. Jes-
teśmy jednocześnie euroentuzjastyczni,
chcemy być w systemie zachodnim, więc
nie ma dziś potrzeby przesadnego uwo-
dzenia nas. To wszystko może oczywiście
się zmienić w przypadku poważniejszego
globalnego kryzysu ekonomicznego,
w efekcie którego wyraźnie ujawniłaby
się słabość gospodarki naszego kraju.

Polska, wraz z Ukrainą, jest przecież
buforem, przedmurzem Wschodu. Jak
RFN w czasach zimnej wojny.

Musi pan pamiętać, że połowa Niemiec
była okupowana przez Sowietów. Wówczas
Sowieci byli agresywni, a komunizm eks-
pansywny. Gdyby dziś 1/3 Polski była
pod kontrolą rosyjską, to Zachód może
zmieniłby zdanie. Dziś taką peryferią sty-
kową jest Ukraina. Toczy się walka za-
równo o dusze Ukraińców, jak i o ukraiń-
skie rynki i zasoby. Dlatego Ukraina jest
ciągle kredytowana przez Zachód, choć
oczywiście trudno zazdrościć jej obecnego
ekonomicznego i geopolitycznego poło-
żenia. Z punktu widzenia Zachodu nie
chodzi bowiem o ryzyko wypadnięcia
kraju z jego orbity, co raczej o jedno-
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znaczne przeciągnięcie go do owej orbity.
Stawka jest więc inna niż przypadku
Polski, a tym bardziej krajów Zachodu.
Ale i tak wystarczająca, by dominowało
przekonanie, że ze względów strategicz-

nych nie powinno dopuścić się do ban-
kructwa Ukrainy. Polska znajduje się dziś
w zupełnie innymi miejscu, jest raczej
peryferią wewnętrzną Zachodu niż ze-
wnętrznym buforem.

33

THINKZINE, nr 7(109)/2019, lipiec 2019 www.nowakonfederacja.pl

jaReMa PiekUtOWSki
Członek zespołu, główny ekspert ds. społecznych
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Z raportu „Polska Wieś 2018” wynika,
że od kilkunastu lat w Polsce rośnie
liczba ludności wiejskiej, a do tego
wieś upodabnia się do miasta. Skąd
te tendencje?

Patrząc rok do roku, nie jest bardzo silny
trend, ale niewątpliwie zauważalny. W po-
równaniu do lat po transformacji, mamy
na wsi o milion więcej mieszkańców. W tej
chwili ludność wiejską szacuje się na
około 15 milionów. Co do upodabniania
się wsi do miasta, rzeczywiście mamy do
czynienia z widoczną urbanizacją terenów
wiejskich. Ta urbanizacja jest widoczna
w kilku wymiarach. Po pierwsze: demo-
grafia. Na wsi spada dzietność. Kiedyś
wiejskie gospodarstwa to była trójka dzieci
i więcej. Teraz ta liczba jest praktycznie
taka sama jak w mieście. Dzietność na
wsi wynosi 1,49, podczas gdy w mieście
1,42, na początku lat dziewięćdziesiątych
na wsi wynosiła 2,58, a w mieście 1,72.

Gdyby jednak porównać z rokiem 2000,
to nastąpił niewielki, aczkolwiek zauwa-
żalny wzrost tego współczynnika.

Dlaczego?

Przede wszystkim wygoda i dążenie do
większego komfortu połączonego z po-
prawą jakości życia. Ale też wynika to
z porównywania się do innych grup. Kiedyś
na wsi porównywaliśmy się do innych
rodzin wiejskich, teraz porównujemy się
do rodzin miejskich. To porównywanie
się odbywa się w różnych wymiarach, ale
najważniejszy wydaje się wymiar zaspo-
kojenia potrzeb materialnych. Nie potrzeba
też już rąk do pracy w rolnictwie. I tak
mamy tam do czynienia z przerostem za-
trudnienia. 

Drugi wymiar upodabniania się wsi
do miasta to…

dR. hab. SłaWOMiR kaliNOWSki
Ekonomista, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor
Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, specjalista od spraw
ubóstwa i poziomu życia na obszarach wiejskich, wykładowca
akademicki, ekspert Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej

W zeszłym roku kilogram jabłek kosztował do 50 groszy, niektórzy sprze-
dawali za 10. Wielu producentów nawet nie zerwie tych jabłek, bo im się
to nie opłaca

co się dzieje z polską wsią?

Z prof. Sławomirem kalinowskim 
rozmawia anna Szczerbata

https://www.fdpa.org.pl/polska-wies-2018-raport-o-stanie-wsi-v1


Ekonomiczny. Coraz mniejsze znaczenie
ma rolnictwo. Ludzie odchodzą od rol-
nictwa, przede wszystkim do usług, dzia-
łalności okołorolniczej, wieś staje się wie-
lofunkcyjna. Następuje dezagraryzacja.
I znów, czemu? Bo rolnictwo mniej się
opłaca niż inna działalność i potrzebuje
coraz mniej rąk do pracy. Jest coraz bar-
dziej zmechanizowane i specjalistyczne.
I trzeci wymiar, społeczny. Wieś nie jest
już tylko rolnicza. Jest w coraz większym
stopniu miejscem zamieszkania, miejscem
odpoczynku, usług, rekreacji, turystyki.

Ludzie pracujący w miastach poszukują
na wsiach wypoczynku, spokoju. Jednak,
co ważne, zamieszkując w strefach pod-
miejskich i wiejskich, nie przyjmują postaw
wiejskich. To wieś zaczyna przyjmować
przyniesione przez nich postawy miejskie. 

Do tego dochodzi rozwój infrastruk-
tury, łatwiejszy dojazd do miast, w których
można znaleźć pracę, powstawanie stref
przemysłowych, likwidowanie szkół na
wsi, co skutkuje tym, że młodzież musi

codziennie dojeżdżać do miast, a tym sa-
mym ich grupą asocjacyjną staje się mło-
dzież z miast. 

Dane mówią też o tym, że poziom
życia mieszkańców wsi nie odbiega
znacząco od poziomu życia mieszkań-
ców mniejszych miast. To cała prawda? 

Zależy jak na to spojrzeć. Jeśli poziom
życia rozumiemy przez pryzmat docho-
dowy, to na wsi wciąż jest gorzej niż
w mieście. Jednak warto też zauważyć,
że w porównaniu z małymi miasteczkami,
ubóstwo dochodowe na wsi jest wyższe,
ale równowaga dochodowa jest niższa
w miasteczkach. Dlaczego tak jest? Myślę,
że to wynika z mimo wszystko mniejszych
oczekiwań ludności wiejskiej i jej więk-
szych umiejętności dostosowywania się
do warunków. 

A wieś dzisiaj jest bogatsza od tej wsi
sprzed 10 lat?

Znów, to zależy – nawet nie tyle od woje-
wództwa, ale od konkretnego miejsca
w danym województwie. Lepiej jest tam,
gdzie wsie są dobrze skomunikowane
z miastami. Jakość życia jest tam zasad-
niczo wyższa, ale niestety wciąż są grupy
społeczne żyjące w skrajnym ubóstwie.
Zgodnie z danymi GUS, skrajne ubóstwo,
ubóstwo relatywne i ubóstwo ustawowe
w 2008 i 2018 roku były de facto na tym
samym poziomie. Dwa-trzy lata temu te
wskaźniki zaczęły spadać – do około 4,3%
w 2017, ale teraz znowu jest ponad 5,4%
skrajnie ubogich. To są dane ogólne, dla
całego kraju – a gdybyśmy spojrzeli tylko
na obszary wiejskie to skrajnie ubogich
jest jeszcze więcej – aż 9,4%. W 2017 r.
to było 7%. Jednocześnie co 9 rolnik żyje
w skrajnej biedzie.
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Co się stało?

Nie chcę nadmiernie uprościć i wyjść na
przeciwnika 500+, bo wiele rodzin po-
prawiło dzięki temu programowi swoją
sytuację ekonomiczną – zakupiły środki
trwałe, wymieniły meble, kupiły nowe rze-
czy, samochód, zaczęli wyjeżdżać na wa-
kacje. No, ale na rynku pojawiło się więcej
środków, więc zaczęła rosnąć inflacja. Za
te same pieniądze można kupić mniej.
Niestety napływ środków do gospodarki
niweluje efekt dodatkowych pieniędzy,
które gospodarstwa domowe otrzymują. 

Czyli 500+ zadziałało, ale na krótko? 

Niewykluczone, że to inne grupy społeczne
spadły poniżej progu ubóstwa. Nie bada-
łem tego dokładnie i ciężko powiedzieć
definitywnie, co mogło się stać w tych
ostatnich latach. Z moich wcześniejszych
badań mogłoby wynikać, że ci, którzy
otrzymali 500+, opuścili próg ubóstwa,
ale za to ci, którzy nie otrzymują takiego
wsparcia – bezdzietni, z dorosłymi dzieć-
mi – spadli poniżej tego progu. Ich sytuacja
będzie dalej się pogarszać w sytuacji ros-
nącej inflacji i realnego spadku wartości
pieniądza.

Na polskiej wsi spada bezrobocie. Co-
raz więcej osób znajduje pracę poza
rolnictwem?

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że
polska wieś to nie tylko rolnictwo – wieś
staje się coraz bardziej wielofunkcyjna
i coraz mniej rolnicza. Ale też coraz więcej
ludzi mieszkających na wsi znajduje za-
trudnienie w miastach i w nowo tworzo-
nych centrach usługowych i przemysło-
wych, takich jak np. Amazon pod Pozna-
niem. 

I ludzie wolą pracować w Amazonie
niż na swoim, w rolnictwie?

Wygląda na to, że tak. W Polsce przeciętne
gospodarstwo rolne ma do 10 hektarów,
podczas gdy w Czechach to jest 100 hek-
tarów. Najwięcej u nas jest gospodarstw
o powierzchni do 5 ha (53% wszystkich).
Takie gospodarstwa nie mają szans utrzy-
mać się na rynku. Mają charakter raczej
hobbystyczny, produkują tylko na swoje
potrzeby i ewentualnie w bardzo niewiel-
kim stopniu na rynek. Nie mogą być kon-
kurencyjnym miejscem pracy. Do tego
trzeba mieć świadomość, że w rolnictwie
praca ma charakter ciągły. Gospodarstwem
trzeba się zajmować bez przerwy, martwić
się o plony, ceny, zakup materiału siew-
nego itd. A praca poza rolnictwem to
praca za stałą płacę, w wyznaczonych go-
dzinach. Kończysz zmianę, idziesz do
domu, jesteś wolny. 

Warto tutaj dodać, że bardzo trudno
jest określić prawdziwą skalę zatrudnienia
w rolnictwie – z jednej strony mamy bez-
robocie ukryte. Według danych każda
osoba, która pracowała chociaż godzinę
w tygodniu, nie jest już uznawana za bez-
robotną. Część pracowników wykonuje
pracę zbędną, bez nich gospodarstwo też
by sobie poradziło. Takie osoby pracują
w rolnictwie, choć wszystkim bardziej
opłacałoby się, żeby znalazły pracę gdzie
indziej. Z drugiej strony, są w rolnictwie
okresy wytężonej pracy, kiedy potrzebna
jest pomoc członków gospodarstwa, którzy
faktycznie są zatrudnieni poza rolnic-
twem – wtedy po pracy wracają do gos-
podarstwa i pomagają reszcie rodziny. 

To jaka część ludności wiejskiej to
prawdziwi rolnicy? 

36

THINKZINE, nr 7(109)/2019, lipiec 2019 www.nowakonfederacja.pl



To jest bardzo trudne pytanie. My do
końca nie wiemy, kto to jest rolnik: czy
ten, kto posiada ziemię, czy ten kto ją
dzierżawi, czy ten, kto pracuje w przed-
siębiorstwie rolnym, czy ten, kto bierze
dopłaty, czy ten, kto jest ubezpieczony
w KRUS. Te obszary wcale nie są tożsame.
W badaniach przyjmuje się w pewnym
uproszczeniu, że około 10% zasobów pracy
utrzymuje się z rolnictwa. To będzie jakieś
2,5 mln osób. Dla porównania, w Unii
Europejskiej z rolnictwa utrzymuje się
ok. 2% społeczeństwa. 

Mówił Pan, że polskie rolnictwo jest
rozdrobnione, a przez to nieefektywne
i mało konkurencyjne. Czy receptą na
ten stan rzeczy nie jest spółdziel-
czość?

W Polsce mamy problem z tworzeniem
się organizacji skupiających producentów
rolnych. Jest ich niewiele i same są nie-
wielkie. Każdy konkuruje samodzielnie,
co skutkuje tym, że ceny zaczynają spadać
i sytuacja tych małych gospodarstw jest
jeszcze gorsza. 

Skąd ten problem z tworzeniem się
spółdzielni?

Moim zdaniem jest to kwestia ograniczo-
nego zaufania. Nie wiem też, czy to nie
wynika choćby z odziedziczonego po mi-
nionym systemie poczucia, że wolimy
pracować na siebie niż na wspólnotę,
która jest tworem nieco wyimaginowanym.
To chyba kwestia mentalności, tej budo-
wanej już na etapie szkoły podstawowej,
gdzie ludzi nie uczy się pracy zespołowej,
tylko indywidualizmu. 
Podobno na obszarach wiejskich jest
bardzo duża skala zaangażowania oby-
watelskiego. W ramach takiej aktyw-

ności chyba powinno się budować
wzajemne zaufanie. 

To jest inna działalność. To są głównie
koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże
pożarne. To są różne grupy. Te osoby,
które się zrzeszają na ogół nie pracują
już zarobkowo. One zrzeszają się po to,
żeby spędzać razem czas. To nie jest dzia-
łalność dla zysku. 

Czyli dopóki pracują zarobkowo, to
nie chcą się zrzeszać. A jak przestają
pracować, to nagle mają chęć do
współpracy. 

Nie wiem, dlaczego tak jest. Działalność
spółdzielcza w Polsce jest ciągle w powi-
jakach, mimo niesłychanie wielkich tra-
dycji w tym zakresie. Mam nadzieję, że
to się będzie zmieniać. 

Jak wypada polski rolnik w porównaniu
z tym z Europy Zachodniej?
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Siłą rzeczy u nas musi być gorzej. Mamy
mniejszy areał użytkowanej przez po-
szczególnych rolników ziemi. Mniejsza
powierzchnia gospodarstw powoduje więk-
sze zatrudnienie. Większe zatrudnienie
to niższe dochody, a do tego niekorzystne
rozdrobnienie. Nawet większe gospodar-
stwa składają się z wielu działek, co zwięk-
sza koszty działalności. Dopłaty z Unii są
nadal niższe niż średnio w UE. Dochodzi
do tego ograniczony handel ziemią. Ciężko
jest zwiększać areał, trudno się rozwijać.
Niskie są ceny zbytu. W zeszłym roku ki-
logram jabłek kosztował do 50 groszy,
niektórzy sprzedawali jabłka za 10 groszy,
kapustę za 15 groszy, ziemniaki za 20
groszy… Wielu producentów nawet nie
zerwie tych jabłek, bo im się to nie opłaca.
Z badań wynika, że 90% rolników uważa,
że produkcja im się nie opłaca.

A dlaczego na Zachodzie są duże gos-
podarstwa, a u nas małe? Skoro wia-
domo, że to źle wpływa na sytuację
polskich rolników… 

Polityka państwa. Najpierw po wojnie:
nie pozwalano na tworzenie się dużych
gospodarstw rolnych – żeby ludność nie
migrowała do miast, żeby zostawała w swo-
ich gospodarstwach i wytwarzała tyle,
żeby po prostu istnieć. Dużo małych gos-
podarstw gwarantowało, że podstawowe
potrzeby ludzi były zaspokojone, w nie-
wielkim stopniu, niemniej jednak nie ob-
ciążały budżetu państwa z tytułu pomocy
społecznej. 

Skąd ta polityka? Jakie są z tego ko-
rzyści?

No, ja dla rolników nie widzę żadnych.
Patrząc z perspektywy państwa: te małe
gospodarstwa mogą się po prostu utrzymać

na niskim, ale jakimś poziomie. Nie na-
rażają państwa np. na wypłacanie zasiłków.
No i jeszcze tworzona jest narracja, że
nie możemy oddawać polskiej ziemi w obce
ręce. 

A co by się stało, jakby skumulować
te małe gospodarstwa i potworzyć
wielkie, takie które opłaca się prowadzić? 

To nie może się tak nagle wydarzyć, to
musi się dziać stopniowo. Tę siłę pracy
rolników trzeba uwalniać stopniowo. Gos-
podarstwa powoli się powiększają, a rynek
powoli absorbuje tych rolników, którzy
tracą pracę lub sami chcą ją zmienić. 

Ile osób by straciło pracę, gdyby z dnia
na dzień skumulować małe gospodar-
stwa? 

Gdyby tak z dnia na dzień? Z 10% za-
trudnionych w rolnictwie doszlibyśmy do
2%, czyli średniego poziomu dla Unii Eu-
ropejskiej, czyli pracę straciłoby około
1,5-2 milionów ludzi. Ale to jest niemoż-
liwe, nie może się wydarzyć. Zmiana musi
przebiegać powoli – ewolucja, a nie re-
wolucja. 

Zarówno dla rolników, jak i dla osób,
które rolnictwo opuszczą, to jest co do
zasady dobry kierunek – ale pod warun-
kiem, że ludzie nabywają nowe kompe-
tencje, pozyskują nowe umiejętności, two-
rzą nowe miejsca pracy albo znajdują
pracę. 

Ten cały proces, nawet powolny i stop-
niowy, jest w ogóle możliwy w obecnym
stanie prawnym? 

No, nie. Możliwości zakupu ziemi
i zwiększania areału są bardzo ograniczone.
To się nie wydarzy w obecnych warunkach. 
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To co z tym rolnictwem zrobić? Żeby
chronić małych, ale nie szkodzić dłu-
gofalowo wszystkim?

Taki proces musiałby się odbywać przez
zachęty, nie przeprowadzi się tego ustawą.
Musimy zachęcać rolników do poszuki-
wania nowych miejsc pracy, a nie naka-
zywać im. Oni muszą widzieć korzyść
w pracy poza rolnictwem. 

Ostatecznie nie jest chyba pod tym
względem tak źle. Coraz większej licz-
bie osób udaje się znaleźć inną pracę,
z biegiem lat być może uda się prze-
transferować większość zbędnych pra-
cowników do innych sektorów gos-
podarki. Jakie Pana zdaniem są per-
spektywy polskiego rolnictwa? 

Jak każdy inny sektor, rolnictwo też musi
się zmieniać. Musi szukać nisz rynkowych,
modernizować się, dostarczać zarówno
ekologicznych produktów wysokiej jakości
jak i taniej, konwencjonalnej żywności.
Trzeba szukać innowacyjnych rozwiązań,
bezpiecznych dla środowiska, ale zaspo-
kajających zapotrzebowanie ludności, sta-
wiać na lokalność, bo innowacyjność musi
być lokalna, jej nie da się tworzyć hurtowo. 

Ok, rozumiem, że tak powinno być.
Ale jak będzie?

Podejrzewam, że póki będzie funkcjono-
wać wspólna polityka rolna i będzie się

opłacało mieć nawet małe gospodarstwa,
to dużych zmian nie będzie. Od kilku lat
areał stopniowo, powoli rośnie, ale te
zmiany zachodzą zbyt wolno. Jednak
z drugiej strony, skoro rolnicy widzą, że
ich produkcja jest coraz mniej opłacalna,
będą dążyli do jakichś zmian. W Polsce
produktywność rolnictwa jest o 40% niższa
niż w UE. Musimy ich dogonić, a dystans
jest ciągle wielki. Ale pamiętajmy, że
nasze produkty są bardzo wysokiej jakości
i jeśli stworzy się odpowiednie warunki,
to dystans można będzie nadrobić. 

To dogonimy ich czy nie?

Ciągle zmniejszamy dystans, odległość
jest oczywiście widoczna, ale nie podda-
jemy się. W latach 2004-2018 w dofi-
nansowaniach z Polityki Spójności otrzy-
maliśmy ponad 90 mld euro, z dopłat
bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej – ponad 30 mld, z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich – 17 mld. Otrzy-
mujemy tak znaczące kwoty, że zmiany
muszą zachodzić i oczywiście zachodzą. 

Wiemy już, że w kolejnej perspektywie
budżetowej środków dla nas będzie mniej,
ale paradoksalnie to może lepiej: bo skoro
dostajemy relatywnie mniej, to znaczy,
że jest u nas coraz lepiej. W rankingu
krajów, które potrzebują pomocy, prze-
suwamy się nieco w dół – skracamy dys-
tans do średniej europejskiej. 
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Na kolejne książki publicystyczne Rafała
Wosia czekam tak, jak kiedyś na następne
dzieła Rafała A. Ziemkiewicza (gdy jeszcze
pisał je częściej). „Dziecięca choroba li-
beralizmu” czy „To nie jest kraj dla pra-
cowników” miały w sobie wiele zarówno
z cyklu dotyczącego współczesnej polskiej
polityki, zapoczątkowanego „Polactwem”,
jak i z późniejszej publicystyki historycznej
RAZ-a, ze „Złowrogim cieniem Marszałka”
na czele: mocną tezę wynikającą z jedno-
znacznych poglądów, przedstawioną wart-
kim językiem, rozwiniętą na setkach stron
tak, by móc ją gruntownie uargumento-
wać – a jednocześnie każdy z argumentów
przedstawiony jest na tyle ogólnie, by nie
przytłoczyć czytelnika nadmiarem faktów.
To książki, z którymi można się nie zgo-
dzić – ale wcześniej tonie się w nich na
kilka dni, podczas lektury to kiwając
z uznaniem głową, to kręcąc nią inten-
sywnie w geście protestu. 

Rafał Woś w „Lewicę racz nam zwró-
cić, Panie” prezentuje swoją wizję lewej
strony sceny politycznej tak, jak chciałby
ją widzieć, i jaka jest, jego zdaniem, moż-

liwa. Czytelnikowi daje to możliwość za-
stanowienia się nad tym, jaka lewica jest
w rzeczywistości potrzebna (o ile jest) –
bez względu na to, czy sam się do niej
przypisuje, czy jednak patrzy na to zjawi-
sko nieco z boku (w takim stopniu, w jakim
jest to możliwe, gdy mówimy o polityce).
Nie odkryję Wenezueli, jeśli powiem, że
publicysta (obecnie „Tygodnika Powszech-
nego”) jest socjalistą – i to starej szkoły.
Sam siebie określa mianem „radykalnego
reformisty” i jest w nim istocie. Kapitalizm
to dla niego system fundamentalnie zły
i lepiej by było (jego zdaniem), gdyby
upadł. Obalenie kapitalizmu nie jest (na
razie) możliwe; zbyt mało czasu minęło
od upadku PRL, który skutecznie obrzydził
ludziom słowo „socjalizm” – w związku
z czym należy go naprawiać, by przynaj-
mniej nie odgryzł sobie własnego ogona.

Najbardziej predystynowana do tego
jest lewica, która ma w Polsce wbrew po-
zorom ugruntowaną tradycję. Od Tadeusza
Kościuszki i gen. Jakuba Jasińskiego,
przez Adama Mickiewicza, Gromady Ludu,
po PPS, ale także część akowców: wielu

StefaN SękOWSki
Zastępca Dyrektora „Nowej Konfederacji”, 
kierownik sekcji Publicystyki

Lektura książki Rafała Wosia „Lewicę racz nam zwrócić, Panie!” utwierdza
w przekonaniu, że taka lewica, jakiej chciałby autor, mogłaby się dogadać
z partią Jarosława Kaczyńskiego

W oczekiwaniu na zmartwychwstanie
lewicy



naszych bohaterów narodowych walczyło
nie tylko o niepodległość, ale także o rea-
lizację ideałów wolności (rozumianej po
lewicowemu), równości i braterstwa. By
zrozumieć, jaka ta lewica miałaby być
dziś, warto bliżej przyjrzeć się ideałowi
polityczno-gospodarczemu przedstawio-
nemu w półżartobliwej historii alterna-
tywnej, którą można przeczytać w jego
najnowszej książce. Oto komunizm w Pol-
sce kończy się na początku lat 80-tych
XX wieku. Władza dogaduje się ze społe-
czeństwem przy Okrągłym Stole, Sowieci
nas nie atakują wystraszeni wizją ogól-
nonarodowego powstania, a 13 grudnia
1981 roku mają miejsce częściowo wolne
wybory. W Polsce powstaje system oparty
na społecznej własności środków produk-
cji, z przewagą firm państwowych (w tym
jednej z największych korporacji świata –
wielobranżowego Kombinatu PL), spół-
dzielni, i z istniejącymi gdzieś na obrzeżach
firmami prywatnymi – uzupełniony po-
lityczną demokracją. 

Zdaniem Wosia „transformacja w na-
szej utopii zostaje bowiem zainicjowana
w zupełnie innych warunkach geopoli-
tycznych. Nie ma tego wszystkiego, co
doprowadziło do spontanicznej implozji
PRL-u. Nie ma wielkiej smuty lat osiem-
dziesiątych z ich ostrym konfliktem poli-
tycznym, strajkami i załamaniem gospo-
darczym” i nie ma też problemów zwią-
zanych z zadłużeniem zagranicznym za-
ciągniętym przez Gierka. Autor zapomina
o strajkach w 1956, 1970 i 1976 roku,
o tym, że nawet w jego wizji „Solidarność”
powstaje w wyniku fali strajków, których
bezpośrednią przyczyną (jeszcze przed
Sierpniem był Lubelski Lipiec i strajki na
Podkarpaciu) były podwyżki cen wyni-
kające z ich centralnego ustalania oraz
reglamentacji wszelkiego rodzaju dóbr.
Popada wręcz w monokauzalizm. Oczy-

wiście, upadek ZSRR, a wraz z nim całego
bloku wschodniego został przyspieszony
przez wyścig zbrojeń i doprowadzenie
przez Ronalda Reagana do obniżki cen
ropy, od której sprzedaży uzależnieni byli
Sowieci. Jednak nie popadliby w opisy-
waną w literaturze ekonomicznej klątwę
zasobów, gdyby nie to, że nie mieli światu
wiele więcej do zaoferowania – a tego
nie było ze względu na zamknięcie gos-
podarki sowieckiej i brak licznych przed-
siębiorstw, których produkcja kierowałaby
się potrzebami konsumenta, a nie mie-
szanką ideologicznych i mocarstwowych
wyobrażeń przywódców.

Dla Wosia temat ten nie istnieje,
gdyż wszystko, co wiąże się z kapitalizmem,
jest złe, a w konsekwencji wszystko co
złe, wiąże się z kapitalizmem. Dowiadu-
jemy się z książki, że kapitalizm istniał
już w… plemiennym państwie Mieszka
I i feudalnej Rzeczypospolitej Szlacheckiej,
na co dowodem ma być to, że pierwszy
polski ochrzczony książę najprawdopo-
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dobniej przejawiał smykałkę do interesów,
gdy sprzedawał przedstawicieli podbitych
plemion jako niewolników, a w I RP wy-
stępowała „akumulacja pierwotna” kosz-
tem zniewolonych chłopów. Jeśli słowa
mają mieć jakikolwiek sens, a pojęcia
ekonomiczne takie jak „środki produkcji”
czy „stopa zwrotu” – charakter naukowy,
a nie ideologiczny, należy odrzucić taką
tezę jako równie absurdalną jak ta, że
w Polsce panuje socjalizm, ponieważ
w przedsiębiorstwach trzeba przestrzegać
zasad BHP, a państwo pobiera podatki –
bo przecież i jedno i drugie ogranicza
swobodę właściciela do rozporządzania
swoimi środkami produkcji, co de facto
oznacza ich uspołecznienie.

Lewica patrząca na rzeczywistość
przez takie okulary jak najbardziej istnieje.
Mamy Komunistyczną Partię Polski i lewe
skrzydła różnych lewicowych mikropar-
tyjek. Ludzi, którzy otwarcie mówią, że
„rewolucja to nie jest proszony obiad albo
pisanie wypracowanie. Ani też nie malo-
wanie obrazu albo haftowanie; nie może
być tak wyrafinowana, tak spokojna i de-
likatna, tak umiarkowana, miła, kultu-
ralna, powściągliwa i wielkoduszna. Re-
wolucja to powstanie, akt przemocy, w wy-
niku którego jedna klasa obala drugą”.
To cytat z Mao Tse-Tunga, który przytacza
w swojej książce Woś (s. 31) – nie wspo-
minając ani słowem o tym, że w wyniku
tej rewolucji śmierć poniosło w Chinach
65 mln osób.

Nie pierwszy to raz, kiedy publicysta
„TP” bez większych emocji przechodzi do
porządku dziennego nad ofiarami komu-
nizmu (w „To nie jest kraj dla pracowni-
ków” były to ofiary „bitwy o handel”).
I jest w tym coś niepokojącego, co powinno
zapalić – nomen omen – czerwoną lam-
pkę. Lewica rewolucyjna, uważająca prze-
moc za słuszną formę walki o „swoje” po-

kazała w XX wieku, że jest jednoznacznie
szkodliwa dla naszej cywilizacji, w tym –
w szczególności – dla „ludu pracującego”,
w którego interesie rzekomo występuje.
Dla mnie pozostawienie takich słów lub
faktów zacytowanych bądź przytoczonych
w pozytywnym kontekście bez wyrażenia
żalu z powodu losu osób pozbawionych
środków do życia przez PRL czy ginących
z głodu i zjadających własne dzieci w ChRL
w dobie „Wielkiego Skoku Naprzód” wska-
zuje na niebezpieczną skłonność do uspra-
wiedliwiania środków ideologicznym celem. 

Mam nadzieję, że to jedynie prze-
oczenie. Być może zresztą tę wizję należy
traktować w kategoriach ulubionej utopii
autora, latarni, która go prowadzi, ale do
której sam nie chciałby dopłynąć. Woś
zresztą nie jest rewolucjonistą, nie na-
wołuje (o ile mi wiadomo) do zajmowania
przedsiębiorstw czy zamachów na kapi-
talistów – i w swoich politycznych roz-
ważaniach szuka tego, co możliwe. O ile
zrozumiałe jest, dlaczego radykalni anty-
kapitaliści pozostają na marginesie mar-
ginesu polskiej sceny politycznej (i słusz-
nie), o tyle otwarte pozostaje pytanie,
dlaczego jesteśmy pozbawieni socjalde-
mokracji, która, bez względu na to, czy
jej przedstawiciel pogodził się z kapita-
lizmem jako takim (oby!), czy jednak
nadal trzyma się marzeń o socjalistycznej
utopii, jest potrzebna choćby po to, by
korygować wady naszego systemu gos-
podarczego, których – jak każde ludzkie
dzieło – nie jest pozbawiony. Na szczęście
autor „Lewicę…” tylko zdawkowo odnosi
się do historii lewicowych partii i partyjek
po 1989 roku i tego, jak Kuroń (na krótko)
zdradził swoje ideały, a potem było już za
późno – bo choć to arcyciekawa opowieść
dla historycznego freaka, to jednak była
już opowiadana sto tysięcy razy, zresztą
i przez samego Wosia. Ciekawie i zapewne
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przygnębiająco dla lewicowców brzmi wy-
liczanka, w jaki sposób kurczyła się baza
wyborcza lewicy. I tak: przestała ona po
swojemu definiować wolność, stając się
przybudówką do liberalizmu, przez co
straciła fundament aksjologiczny. Przestała
ją interesować także równość. Ruch ro-
botniczy zrezygnował ze swojego trady-
cyjnego narzędzia nacisku, czyli strajku.
Lewica przestała opowiadać się za pań-
stwem opiekuńczym i nawet jej feminizm
służy głównie interesowi bogatych kobiet. 

Obraz ten jest tylko po części praw-
dziwy, bo gdy posłuchamy lewicowych
polityków z okolic Partii Razem i Wiosny,
a także eseldowców młodszego pokolenia,
to widać, że te sprawy leżą im na sercu.
Tylko co z tego, skoro najbardziej szkod-
liwe politycznie jest zatracenie brater-
stwa – bo ono oznacza, zdaniem Wosia,
utratę kontaktu z tymi, których się rze-
komo reprezentuje i popadanie w klasizm.
Do tego dochodzi fakt, iż w dużej mierze
do lewicowej wrażliwości odwołuje się
Prawo i Sprawiedliwość, realizując na
swoją modłę politykę społeczną. 

Czy tą trudną sytuację da się zmienić?
Jeśli wyciągnąć esencję z argumentacji
autora, można powiedzieć, że podąża ona
dwiema ścieżkami: tą dotyczącą treści,
które prezentować miałaby lewica, i drugą,
dotyczącą kwestii taktycznych. Ta pierwsza
jest dłuższa i – prawdę mówiąc – cie-
kawsza. Postulaty, jakimi mogłaby lewica
zawalczyć o głosy, to m.in. bezwarunkowy
dochód podstawowy (który można by
sprzedać jako rozszerzone 500+), podatki
od robotów, globalny podatek na rzecz
klimatu, podatek spadkowy (dużo tych
podatków), dywidenda socjalna w związku
z robotyzacją czy polityka pieniężna oparta
na „nowoczesnej teorii pieniądza” (MMT).
Ta część książki jest wartościowa poz-
nawczo, choć prawdę mówiąc niezbyt dla

kogoś, kto na bieżąco czyta publicystykę
jej autora (do takich osób zalicza się autor
tej recenzji), gdyż bardzo wiele tematów
poruszał już wcześniej, a niektóre, wcale
nie krótkie fragmenty są wręcz przeklejone
z jego wcześniejszej publicystyki. Jednak
summa summarum Woś dość przekonu-
jąco (choć co do licznych szczegółów moż-
na się spierać) pokazuje, że „lewica po-
trzebna jest do wielu napraw” – nawet
jeśli nie jako ich bezpośredni wykonawca
czy projektant, to jako wskazujący na
realne problemy do rozwiązania.

Jednak lewica chciałaby naprawy wy-
konywać sama, bo wtedy ich ostateczny
rezultat byłby najbliższy jej zapatrywa-
niom. Jak tego dokonać? Tego dotyczy –
dość szczupły – fragment dotyczący tak-
tyki. Woś nie rozpisuje się o konkretnych
partiach i nazwiskach, możliwych kon-
stelacjach koalicyjnych – i słusznie, bo to
by tylko zdezaktualizowało jego książkę
w przeciągu kilku miesięcy. Ważniejszy
jest dla niego postulat, by lewica zerwała
domyślny mariaż z liberalnymi demokra-
tami – i przynajmniej przemyślała, czy
nie bliżej jej faktycznie do prawicowych
populistów, których mogłaby „ucywilizo-
wać” (patrząc na to z lewicowego punktu
widzenia).

43

THINKZINE, nr 7(109)/2019, lipiec 2019 www.nowakonfederacja.pl

Nie pierwszy to raz, kiedy

publicysta „tP” bez

większych emocji

przechodzi do porządku

dziennego nad ofiarami

komunizmu



Argumentacja, jaką przedstawia Woś,
tylko utwierdza mnie w przekonaniu, że
taka lewica, jakiej chciałby, mogłaby się
dogadać z partią Jarosława Kaczyńskiego.
Tyle, że takiej lewicy nie ma – może poza
samym Wosiem, środowiskiem „Nowego
Obywatela” i części bardziej lewicowych
związkowców. Dla autora „To nie jest kraj
dla pracowników” istnieje główny postulat:
praca i gospodarka; dalej długo, długo
nic i dopiero cała reszta. Tymczasem naj-
bliższa chyba Wosiowemu ideałowi Partia
Razem wsławiła się akcją „Beata, publikuj”,
o „czarnych protestach” nie wspominając.
Woś ignorując te kwestie (zwłaszcza waląc
w demokrację liberalną, niepozwalającą
ze swoimi checks and balances robić
większości tego, co uważa za słuszne –
skąd my to znamy?) popada w sprzeczność,
bo z jednej strony bagatelizuje kwestie,
których liberalna demokracja z jej ha-
mulcami ma bronić, a z drugiej – gdy
pisze o tym, jak powinny wyglądać sku-
teczne inwestycje – powołuje się na Eu-
ropean Quality of Government Index.
Zdaniem twórców indeksu na jakość rzą-
dzenia wpływają m.in. rządy prawa –
a z tymi jest krucho, gdy władza ustawo-
dawcza i wykonawcza może robić, co chce.
Z kolei przyciszenie kwestii światopoglą-
dowych byłoby może i korzystne dla lewicy,
problem w tym, że są one tak głęboko

wpisane w jej DNA, że już samo wspo-
mnienie budzi poważny opór.

Trudno mi powiedzieć, w jakim stop-
niu ta wizja mogłaby odnieść sukces –
niech zastanawiają się nad tym spece od
marketingu politycznego i lewicowy po-
litycy, jednocześnie badając. Książkę czy-
tałem z mieszanką fascynacji (tam, gdzie
Woś prezentuje propozycje konkretnych
rozwiązań realnych problemów) i prze-
rażenia (tam, gdzie – jak rozumiem krys-
talizowała się Wosiowa wizja świata).
Publicyści związani mniej lub bardziej
z prawicą mają tendencję do wzdychania
za „dobrą” lewicą, taką PPS-owską, lepszą
od tych straszliwych postkomuchów.
Książka publicysty „Tygodnika Powszech-
nego” pomaga w zrozumieniu, gdzie jest
granica między uznaniem dla roboty my-
ślowej, na której można z korzyścią dla
siebie i innych uprawiać intelektualne
wyjmowanie rodzynek z ciasta, a gdzie
zaczyna się przestrzeń, z którą należy
się – z szacunkiem dla drugiej strony –
intelektualnie zetrzeć: tam, gdzie na ho-
ryzoncie rysuje się wizja likwidacji systemu
gospodarczego, opartego na wolnej przed-
siębiorczości, własności prywatnej, swo-
bodzie zawierania umów i cenach kształ-
tujących się na rynku, powszechnie na-
zywanego kapitalizmem. Temu może słu-
żyć lektura książki „Lewicę racz nam
zwrócić, Panie”.
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Ta rezygnacja wisiała w powietrzu już na
tydzień przed ogłoszeniem. O ile wynik
chadecji w wyborach do Parlamentu Eu-
ropejskiego tutejsza prasa skwitowała
jako „dotkliwą stratę”, o tyle w przypadku
socjaldemokracji ocena okazała się znacz-
nie surowsza: mowa była o „fiasku”, „ka-
tastrofie”, „postępującej marginalizacji”.
Przewodnicząca SPD, Andrea Nahles,
miała niewiele na swoją obronę: partia
uplasowała się zaledwie na trzecim miej-
scu, zbierając nader skromne 15,8% gło-
sów – i tracąc niemal 40% elektoratu
w porównaniu do wyniku wyborów sprzed
pięciu lat.

Czarę goryczy przepełniły wyniki re-
gionalne, zwłaszcza w wyborach do lan-
dowego parlamentu w Bremie, gdzie rzą-
dząca od 73 lat SPD utraciła dominującą
pozycję na rzecz chadeckiej konkurencji.
Hiobowe wieści o sukcesach populistycz-
no-prawicowej AfD na newralgicznym te-
renie dawnej NRD, głównie w Saksonii
i Brandenburgii, gdzie udało się jej zde-
klasować partie rządowej koalicji, stano-
wiły zaś gwóźdź do politycznej trumny

szefowej SPD. Toteż już tydzień po wy-
borach, 3 czerwca, Nahles ogłosiła swoją
rezygnację ze stanowisk przewodniczącej
partii i frakcji parlamentarnej. Wakat na
pierwszym z mienionych stanowisk jest
już czternastym z kolei (od zjednoczenia
Niemiec w 1990 roku) – i uwydatnia en
passant inflacyjne wprost zużycie perso-
nalnego „materiału” SPD, gdzie staty-
styczna kadencja przewodniczącego trwa
dwa lata. Dla porównania, w konkuren-
cyjno-koalicyjnej chadecji przez ostatnie
46 lat urzędowało jedynie czterech prze-
wodniczących: Helmut Kohl (1973-1998);
Wolfgang Schäuble (1998-2000); Angela
Merkel (2000-2018) i Annegret Kramp-
Karrenbauer (od grudnia 2018). 

Koniec świata socjaldemokratów?

Kryzys niemieckiej socjaldemokracji wy-
nika z tego, że wyczerpała ona możliwości
politycznej metamorfozy, jakie pojawiły
się w ciągu ostatnich 40 lat na prawo od
pozycji, którą zajmowała do przełomu lat
70. i 80. jako partia ludzi pracy. Przez

aNdRZej Madeła
Germanista i historyk, studiował w Berlinie i we Wrocławiu. 
Specjalizuje się w historii Trzeciej Rzeszy i kulturze NRD. 

Socjaldemokratyczna Partia Niemiec odeszła od lewicowych ideałów
i straciła dolne warstwy klasy ludowej z politycznego radaru. Jeśli chce
wyjść z kryzysu, musi wrócić na lewo

Niemiecka lewica płaci za odejście
od korzeni



kolejne 20 lat – do końca minionego ty-
siąclecia – SPD usiłowała stać się partią
centrum w nadziei, że w domniemanym
„środku” społeczeństwa postprzemysło-
wego natknie się na nieodkryte dotychczas
złoża elektoralnych bogactw, których eks-
ploatacja zapewni jej na lata polityczną
hegemonię. 

Po załamaniu się także tej opcji na
początku obecnego tysiąclecia, socjalde-
mokraci – wyzuci już dawno z tradycji
lewicowej i skonfrontowani z długotrwa-
łym kryzysem gospodarczym, który zos-
tawiła im w spadku rządząca w latach
1982-1998 chadecja – spróbowali ucieczki
do przodu na klasyczne pozycje neolibe-
ralne à la Blair. Zaniedbali przy tym ka-
rygodnie praktykę solidarności społecznej,
i ponieśli spektakularną porażkę, której
zatrute owoce przyszło im od 2005 roku
zbierać w kolejnych koalicjach z CDU,
w których musieli odgrywać rolę partne-
ra-juniora. 

Jednym z pierwszych, którzy już po-
nad 35 lat temu zaczęli bić na alarm, że
niemiecka socjaldemokracja tkwi w głę-
bokim kryzysie, był niemiecko-brytyjski
socjolog Ralf Dahrendorf. W klasycznej
już dziś rozprawie „Die Chancen der Kri-
se. Über die Zukunft des Liberalismus”
(Szanse kryzysu. O przyszłości liberalizmu,
1983) szokował czytelnika tezą, że trady-
cyjna misja socjaldemokracji – czyli rea-
lizacja społecznej i klasowej emancypacji
dawnych warstw upośledzonych – do-
biegła końca. Dzieje się tak nie dlatego,
że SPD przegrała, lecz dlatego, że bez-
apelacyjnie zwyciężyła – i to na całej linii. 

Zwyciężyła, jak mniemał, po pierwsze
w starciu najważniejszym, osiągając w mo-
zolnym stuletnim procesie integrację świa-
ta klasy robotniczej w społeczeństwie
wcześniej w większości mieszczańskim.
Wygrała jednakże, twierdził, i wszelkie

bitwy „pochodne”: z sukcesem integra-
cyjnym jej klienteli łączyło się wszak –
po drugie – zwycięstwo w batalii o trwały
awans społeczny. Zapewnił go forsowny
marsz w stronę welfare state (i wyraźnie
podwyższonych standardów socjalnych)
i odczuwalna redystrybucja dóbr, których
nadwyżka właśnie dzięki socjaldemokracji
zaczęła płynąć ku nizinom społecznym. Do
totalnego zwycięstwa przyczyniła się po-
nadto gigantyczna socjaldemokratyczna
ofensywa edukacyjna, która na zachodzie
Europy w latach 60. zapewniła trwały
i przyspieszony awans intelektualny po-
tomków z rodzin robotniczych, chłopskich
i rzemieślniczych. 

Reformatorska lewica, która zdecy-
dowała się wziąć rozbrat z krwawymi re-
wolucjonistami, zejść z płonących barykad,
odłożyć na bok karabiny i zaakceptować
kapitalistyczny ustrój polityczny, może się
uważać za zwycięzcę głównej batalii XX
wieku. Jednakże zwycięstwo to łączy się
(według Dahrendorfa – nierozerwalnie)
z koniecznością zejścia z historycznej sceny. 
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Kurs na centrum

Dziejowa misja SPD przypadła na epokę
społeczeństwa przemysłowego, w dobie
państwa narodowego. Jedno i drugie za-
częło wszak już w latach 70. przechodzić
do historii: ze społeczeństwa przemysło-
wego narodziło się społeczeństwo post-
przemysłowe, w którym pierwsze skrzypce
grała już nie sfera industrialna, lecz po-
tężniejący z roku na rok sektor szeroko
pojętych usług. Z utratą dominacji przez
klasyczną sferę industrialną wiąże się
także liczebnościowa i polityczna redukcja
przemysłowego proletariatu jako zrębu
klasy robotniczej – czyli głównej siły,
z której istnienia wczesna niemiecka so-
cjaldemokracja czerpała swoją dynamikę. 

Ale i państwo narodowe znalazło się
w fazie schyłkowej. Przełom lat 70. i 80.
to równocześnie rosnąca integracja eko-
nomiczna Zachodu i niekontrolowalne
już przez państwo transnarodowe korpo-
racje, internacjonalizacja polityki gospo-
darczej i pierwsze sygnały globalnego kry-
zysu ekologicznego, dysharmonia w roz-
woju sfery socjalnej i bezradność wobec
milionowych ruchów migracyjnych z za-
późnionego cywilizacyjnie Południa ku
rozwiniętej Północy. Wszystko to stanowiło
o fakcie, że państwo narodowe okazywało
się już wówczas w wielu dziedzinach ana-
chroniczną formą reakcji na problemy
modernizacji. 

Dlatego wchodząc w etap „postmi-
syjnej” historii po załamaniu się trady-
cyjnej narracji emancypacyjnej, socjal-
demokracja obrała kurs na polityczne
centrum. Standardowa formuła brzmiała
wówczas: „ponieważ tradycyjny lewicowy
elektorat jest w zaniku, nowych wyborców
należy szukać w okolicach nowego spo-
łecznego «środka»; tylko tam istnieje nie-
wyeksploatowany przez nas jeszcze wy-

borczy rezerwuar, którego aktywizacja
zapewni nam wyniki na poziomie 40 pro-
cent głosów”. 

Na poszukiwania postsocjalistycznego
eliksiru akurat w politycznym centrum
rzutowała także fatalna sytuacja realnego
socjalizmu w Europie Wschodniej – ze
wszystkimi jego autodestrukcyjno-indo-
lencyjnymi aspektami i ich katastrofalną
recepcją w zachodnioniemieckich mediach.
Zanik wiary SPD w klasyczne socjalistyczne
ideały zdawał się znajdować po wschodniej
stronie żelaznej kurtyny paradoksalne
potwierdzenie w spektakularnym nawrocie
ludowej religijności, jaki ogarnął Polskę
właśnie na przełomie lat 70. i 80. 

Decyzja o szukaniu nowego zbawienia
poza dotychczasowym elektoratem lewicy
okazała się wszelako brzemienna w skutki,
bo wejście na centrystyczne (zatem często
również społecznie i obyczajowo konser-
watywne, nierzadko także ufundowane
na kwestiach religijnych) tereny pozos-
tawało na dłuższą metę niemożliwe bez
istotnych koncesji światopoglądowych na
rzecz nowego elektoratu. Te zaś były tego
kalibru, iż SPD powoli traciła swój lewi-
cowo-reformatorski charakter upodab-
niając się przez dziesięciolecia do trady-
cyjnych partii ludowo-centrystycznych,
dla których narracje emancypacyjne nie
mają wielkiego znaczenia – w przeciw-
ieństwie do zachowawczych. 

W konkurencyjnej walce z chadecją
o nowe elektoralne rezerwuary coraz moc-
niej zacierał się więc tradycyjny lewicowy
profil SPD, coraz silniej na drugi plan
schodziła kwestia plebejskiej tożsamości,
coraz wyraźniej biły dzwony „centrystycz-
nego pojednania”. O ile jednak w CDU
nurt centrystyczny istniał od samego po-
czątku (obok prawicowego, wyrazistego
jeszcze do końca lat 90.), o tyle w przy-
padku socjaldemokratów był to twór, jaki
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nie wynikał z naturalnego rozwoju partii,
lecz stanowił rezultat odgórnej, sztucznej
aplikacji. 

SPD na prawo, chadecy na lewo

Dlatego też walka o nowe, postindustrialne
„centrum” przybrała w nowym tysiącleciu
wymiar paradoksalny. O ile bowiem so-
cjaldemokracja (o czym dokładniej za
chwilę) z dawnych pozycji lewicowych
skręcała coraz silniej na prawo, o tyle
konkurująca chadecja obierała coraz wy-
raźniej kurs na lewo: w 2001 roku (będąc
jeszcze w opozycji) poparła zrównanie
prawne związków homoseksualnych z he-
teroseksualnymi; 10 lat później, już jako
wiodąca siła rządowa, zniosła powszechny
obowiązek służby wojskowej; w tym sa-
mym 2011 roku, kilka zaledwie dni po
katastrofie reaktora w Fukushimie, prze-
forsowała spektakularną rezygnację z ener-
gii atomowej; w 2013 roku wprowadziła
powszechne prawo do miejsca w żłobku;
w 2017 roku zaś – walnie przyczyniła się
do stworzenia prawa do zawierania mał-
żeństw homoseksualnych.

Efektem tego skomplikowanego pro-
cesu była między innymi daleko posunięta
socjaldemokratyzacja CDU, której –
zwłaszcza pod kierownictwem Angeli Mer-
kel – udała się kompletna metamorfoza
wizerunkowa. Z partii wyraziście trady-
cjonalistycznym charakterze, Unia Chrze-
ścijańsko-Demokratyczna przemieniła się
w postępowo-centrystyczną. Zmarginali-
zowała przy tym swoje prawe skrzydło,
zaś swoją nową światopoglądową otwar-
tością de facto unieważniła atrybut chrze-
ścijański zawarty w jej nazwie. 

Tymczasem SPD nie potrafiła sku-
tecznie zaradzić socjaldemokratyzacji kon-
kurencji, zaś do rangi najważniejszego
problemu wizerunkowego urosła jej nowa,

centrystyczna narracja. Upadek tej dawnej,
do lat 70. włącznie tradycyjnie zoriento-
wanej na kolektywne wybicie się na poli-
tyczną i ekonomiczną niepodległość, został
pospiesznie załatany stworzeniem nowej,
w której wszak zaczął teraz dominować ak-
cent indywidualny: już nie związek z klasą
był w niej istotny, ale możliwości indywi-
dualnej samorealizacji – zgodnie z duchem
nowych czasów, w których zatarciu uległy
tradycyjne klasowe i proletariackie ligatury. 

W epoce postprzemysłowej bowiem
poza burtą socjaldemokracji pozostaną
ci, którym się „nie udało”: zatem głównie
ofiary rozpoczynającej się w latach 70.
deindustrializacji, zamykania zakładów
przemysłu ciężkiego i metalurgicznego;
ofiary racjonalizacji i technologicznych
innowacji, spychania przemysłu na mar-
gines sektora usług; ofiary liberalizacji
układów taryfowych i wzrostu wydajności
pracy; ofiary spadku rentowności i zaso-
bów kapitałowych, w końcu zaś – ofiary
zmian strukturalnych i rosnących deficy-
tów handlowych w tradycyjnych gałęziach
przemysłu. 
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Owa nieobjęta awansem, często zaś
zepchnięta w bezrobocie i zdana na pomoc
socjalną część dawnej klasy robotniczej
to właśnie te 15-20% dawnych sympaty-
ków, którzy w latach 80. i 90. wyobcowują
się z tradycyjnego socjaldemokratycznego
elektoratu, tracą kontakt z SPD i – naj-
częściej – znikają wśród niegłosujących,
niekiedy jednak poczynają wybierać partie
o profilu socjalno-populistycznym. „So-
lidarność”, jaką ma im do zaoferowania
SPD po zakończeniu swojej historycznej
misji, nie obejmuje bowiem już projektu
mozolnego wspinania się po społecznej
drabinie, lecz jedynie indywidualny zasiłek
dla bezrobotnych. Toteż właśnie w efekcie
tego procesu w latach 80. zasoby elekto-
ralne SPD zaczęły się wyraźnie kurczyć –
z 42,9% (1980) do 38,2% (1983), 37%
(1987), trzy lata później zaś – do 33,5%. 

Niewykorzystane enerdowskie
eldorado

Jak dalece niewiarygodną pozostaje nowa
socjaldemokratyczna narracja o solidar-
ności, świetnie obrazuje także pierwsze
pozjednoczeniowe dziesięciolecie. Na po-
zór tworzy ono potencjalne elektoralne
eldorado dla partii o wyrazistym lewico-
wo-reformatorskim profilu. Szansa na
programową odnowę i ponowne podjęcie
wątku emancypacji pozostaje szczególnie
wyrazista na terenach dawnej NRD z jej
zdemontowanym przemysłem, z 8500 za-
kładów i 4 milionami pracowników po-
zostających w zależności od widzimisię
Urzędu Powierniczego, z bezrobociem,
sięgającym regionalnie 20%, i ze zdegra-
dowanymi politycznie i socjalnie biogra-
fiami byłych obywateli, którzy niejedno-
krotnie odczuwają na własnej skórze dys-
kryminację, skrzętnie ukrywaną pod po-
zorami formalnej praworządności. 

Ta szansa pozostanie niewykorzys-
tana. SPD lat 90. nie jest już bowiem
partią socjalnej lewicy (to miejsce bardzo
szybko zajmą wschodnioniemieccy post-
komuniści), lecz partią liberalno-centry-
styczna, dla której jej własna rewolucyjna
przeszłość stanowi jedynie odległą historię.
Sukces w wyborach z 1998 roku niewiele
tutaj zmienia, jego główne źródło tkwi
bowiem w postępującej indolencji rzą-
dzącej wtedy od 16 już lat chadecji, w skraj-
nym zużyciu jej personalnego materiału –
i powszechnym społecznie pragnieniu
zmiany warty, która podołałaby w końcu
ciągnącemu się od 8 lat kryzysowi. 

Reformy, jakich podejmie się socjal-
demokratyczno-zielona koalicja (1998-
2005), będą miały zatem – na tle „rozwoju”
SPD lat 80. i 90. – konsekwentnie neoli-
beralny charakter. Ograniczą one rady-
kalnie zasiłek dla bezrobotnych, zredukują
zapomogę socjalną do minimum, wypchną
długoletnich bezrobotnych za burtę urzę-
dów pracy, zliberalizują prawo pracy na
korzyść pracodawców – i otworzą szeroko
bramy dla pracy najemnej na umowach
śmieciowych. 

Efekt tych neoliberalnych reform
rynku pracy i płacy będzie piorunujący:
w Arbeitsamtach w ciągu dwóch lat (2003-
2005) fantastycznie poprawią się staty-
styki, w Ministerstwie Pracy – budżety,
w przedsiębiorstwach (w których zatrud-
nieni na czas ograniczony zaczną tworzyć
rosnącą z roku na rok grupę) – struktura
zatrudnienia i wydatków. Poza burtą urzę-
dów pracy znajdzie się w 2005 roku ponad
3,5 miliona tzw. „wspólnot w potrzebie”
(zazwyczaj: wspólnot życiowych z domi-
nującym w ich biografii doświadczeniem
bezrobocia), mających małe szanse na
znalezienie pracy (w roku 2018 takich
zdeklasowanych socjalnie wspólnot było
ciągle jeszcze 3,1 miliona). 
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Odchudzone do kości państwo daw-
nego dobrobytu zacznie – kosztem wy-
kluczonych – tworzyć podstawy swoich
oszczędności, które począwszy od
2014 roku zaowocują trwałym dodatnim
bilansem przychodów i wydatków w bu-
dżecie. Socjaldemokratycznie kierowane
Niemcy epoki kanclerza Gerharda Schrö-
dera stanowią – w makroskali – wzorcowy
przypadek neoliberalnej modernizacji.
W Europie tylko Wielka Brytania rządów
Tony'ego Blaira może równać się z nimi
rozmachem i efektem reform. 

Równocześnie właśnie te same re-
formy stanowią – na dłuższą metę – rów-
nię pochyłą dla wyborczych wyników SPD:
z 40,9% (1998) siedem lat później zostało
już tylko 34,2%, zaś w roku 2009 (po ok.
5 latach obowiązywania mienionych wyżej
reform) – już tylko katastrofalne 23%.
Na tym nie koniec: neoliberalny kurs SPD
spowodował w 2005 roku secesję, w wy-
niku której radykalno-socjalistyczne
skrzydło SPD wraz z lewicowymi związ-
kowcami założyło Alternatywę Wyborczą
Praca i Sprawiedliwość Społeczna
(WASG) – nową partię na lewo od bez-
konkurencyjnych do tamtej pory w Za-
chodnich Niemczech socjaldemokratów. 

Wykorzystując solidne zakorzenienie
Alternatywy w zachodnich strukturach
związków zawodowych i dawnym lewym
skrzydle SPD, wschodnioniemieccy post-
komuniści szybko (2007) doprowadzili
do fuzji z WASG i – przez szeroko w ten
sposób otwarte politycznie bramy – wkro-
czyli na niezdobyty do tamtej pory teren
dawnej Republiki Federalnej, zajmując
miejsca w tamtejszych parlamentach kra-
jowych Hamburga, Bremy, Hesji, Pół-
nocnej Nadrenii-Westfalii, Szlezwiku-Hol-
sztyna i Kraju Saary. Procesowi zapaści
na lewej flance SPD doda pikanterii fakt,
iż na czele partii Die Linke, powstałej
z fuzji zachodniej Alternatywy i wschod-
nich postkomunistów, stanie Oskar La-
fontaine – prominentny ex-socjaldemo-
krata, długoletni (1985-1998) premier
Kraju Saary, zaś w latach 1995-1999 prze-
wodniczący SPD. 

Jedyny ratunek – powrót do ideałów

Co w takim razie pozostaje niemieckiej
socjaldemokracji po zakończeniu jej his-
torycznej misji emancypacyjnej oraz cen-
trystycznym intermezzo i neoliberalnej
przygodzie ostatnich 40 lat? Jeśli uświa-
domić sobie, iż lata wyborczych porażek
przypadają na epokę centrystyczna, czasy
elektoralnych katastrof pozostają tożsame
z forsowaniem opcji neoliberalnej, zaś
utrata ponad 50% elektoratu w ciągu 20
lat pokrywa się z faktycznym zarzuceniem
lewicowej tożsamości, wówczas konsek-
wentnie nasuwa się tylko jedna odpowiedź:
powrót do emancypacyjno-reformatorskiej
tradycji, rewitalizacja myśli solidarystycz-
nej, odnowa w duchu nowocześnie pojętej
klasowości. 

Dla radykalnie odnowionej socjalde-
mokracji właśnie kwestia współczesnego
awansu społecznego mogłaby się stać taką
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nowoczesną narracją o (nieistnieniu) zbio-
rowej emancypacji, jako że perwersyjna
forma tego pierwszego doskonale una-
ocznia mechanizmy społecznej ekskluzji:
z głębi socjalnych nizin awansuje dzisiaj
jedynie samotne indywiduum – w miarę
jego zasług; w głęboki cień niepamięci
popada natomiast upośledzona socjalnie
i edukacyjnie zbiorowość, z której owo
indywiduum się wywodzi. 

Postnowoczesny merytokratyczny
awans to także konieczność postawienia
na wokandzie sprawy warstw najbardziej
upośledzonych. Nie wywodzą się one już –
jak w klasycznej narracji – zbiorowo z ro-
botniczych dzielnic, nie stanowią dolnej
warstwy dyskryminowanego proletariatu,
nie żyją z pracy ponad siły w czeluściach
kopalń i otchłaniach dymiących fabryk.
Ich dyskryminacja ma dzisiaj charakter
dyskretny, niemal niepostrzegalny: wyraża
się brakiem inteligenckiej tradycji rodzin-
nej, słabą pozycją materialną, ograniczo-
nym dostępem do dóbr niematerialnych,
tradycyjnie niskimi inwestycjami w edu-
kację, nieznajomością języków obcych,
do tego zaś nierzadko imigracyjnym po-
chodzeniem, niestabilnością struktur ro-
dzinnych, problematycznym otoczeniem
socjalnym, niskim stopniem integracji
z większością społeczeństwa.

Te dolne warstwy klasy ludowej nie-
miecka socjaldemokracja ostatnich 40 lat
straciła z politycznego radaru niemal w ca-
łości (ich pojawianie się tam jest jedynie
retorycznym kwiatkiem przypinanym do
kożucha przy okazji wyborów). Toteż swo-
jego reprezentanta owe warstwy postrze-
gają niekiedy w postkomunistach, naj-
częściej zaś – w populistyczno-nacjona-
listycznej AfD. 

To nie dziwota, gdy przyjrzeć się dzi-
siejszej strukturze socjalnej SPD. Jeśli
bowiem jeszcze w latach 50. i 60. panował

w niej młody nurt robotniczo-plebejski,
o tyle struktura członkowska z 2018 roku
w niczym tych odległych czasów nie przy-
pomina: wśród 457 000 socjaldemokratów
robotnicy to dzisiaj jedynie 8%. Największą
grupę stanowią natomiast renciści (34%)
przed urzędnikami państwowymi (23%)
i pracownikami umysłowymi (15%). Par-
tyjna populacja jest zdominowana przez
mężczyzn (68%), zaś średnia wieku wynosi
60 lat. 

Wszelako pod względem ekonomicz-
nym i socjalnym to właśnie postkomuniści
stanowią dzisiaj bundesrepublikańską le-
wicę, pozostają silniej zakorzenieni w klasie
ludowej, nieobce jest im też doświadczenie
długoletniej politycznej ekskluzji z bun-
desrepublikańskiego mainstreamu. Przede
wszystkim zaś nad socjaldemokratami
mają tę przewagę, iż – w zgodzie z domi-
nującym nurtem liberalno-lewicowym
w publicystyce – traktują pozjednocze-
niową historię nie jako zapis sukcesu,
lecz jako kronikę prześnionej modernizacji. 

Do powrotu ku pozycjom lewicowym
będzie socjaldemokratów skłaniać także
fiasko ich własnych wypraw ku domnie-
manemu centrum i ku pozycjom neoli-
beralnym – wypraw połączonych ex post
z nauką, że konkurencja reprezentuje te
właśnie pozycje o wiele efektywniej i wia-
rygodniej, nie uprawiając przy tym kar-
kołomnej programowej ani retorycznej
ekwilibrystyki.

Na lewo będzie socjaldemokratów
pchać także własna marginalizacja
w czwartej już z kolei koalicji rządowej
z CDU/CSU. Od ostatniej katastrofy wy-
borczej sprzed dwóch lat mnożą się w partii
głosy, by wyjść z żelaznego uścisku pani
kanclerz, zanim jeszcze zostanie się zde-
klasowanym do roli ubogiego krewnego
zabiegającego o jałmużnę. 
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Niewykluczone wszak, że w perspek-
tywie następnych 10-15 lat pojawi się
także kwestia fuzji z komunistami. Jest
oczywiste, że jeśli w ogóle do niej dojdzie,
to będzie stanowiła długotrwały proces.
Jego pierwszym etapem musi być rekon-

strukcja własnego przywództwa. Za nią
dopiero pójdą renowacja programu i od-
budowa elektoratu do poziomu ok. 27-
30 procent. Dopiero na tym pułapie bo-
wiem zjednoczenie z Die Linke daje szanse
na rzucenie rękawicy pod nogi chadecji.
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Obawy stoją na drodze każdego szla-
chetnego przedsięwzięcia
─ Publiusz Korneliusz Tacyt, Roczniki,
rozdz. XV

Żyjemy w wieku lęku – alarmują publicyści
i eksperci. Wiele badań wskazuje na po-
garszanie się kondycji psychicznej w skali
globalnej, a nieustannie odczuwany nie-
pokój czy lęk stanowi jedną z częstszych
dysfunkcji. Ma to jednak swoje istotne
przyczyny w kulturze, w której żyjemy,
a która za wszelką cenę stawia na bezpie-
czeństwo.

Lęk w płynnym świecie

W drugim tomie swojej epokowej pracy
„O procesie cywilizacji”, wybitny socjolog
niemiecki Norbert Elias zauważa, że strach
i lęk składają się na najważniejszy me-
chanizm kulturotwórczy, poprzez który
„społecznie funkcjonujące kategorie
i struktury pojęciowe przekładają się na
psychologiczne funkcjonowanie jednostek
(…), które przyswajają i odczuwają bodźce

lękowe w sposób niedający się wyjaśnić
wyłącznie ich własnym doświadczeniem
(…), a raczej przede wszystkim będący
odzwierciedleniem ich relacji z resztą spo-
łeczeństwa”. Takie umocowanie lęku na-
daje mu szczególny potencjał polityczny,
tworząc szeroki pomost między siłą oso-
bistej wyobraźni a skoncentrowaną w mi-
tach i kodach kulturowych pamięcią po-
koleń. Niedookreślony egzystencjalny nie-
pokój z łatwością wkrada się w nasze
życie, jeśli nie znajduje ono silnego, wie-
lowymiarowego oparcia w utrwalonych
rytuałach, instytucjach i procedurach,
które wiele razy wykazały się sprawdzoną
skutecznością w walce z dręczącymi nas
zagrożeniami.

Jeszcze w XIX wieku Emil Durkheim
wskazywał na szczególne znaczenie pro-
cesów indywidualizacji, które w społe-
czeństwie poddanym procesom moder-
nizacyjnym prowadzą często do alienacji
jednostek, narastającego poczucia zagu-
bienia i utraty sensu życia. Z kolei Erich
Fromm, analizując psychologiczne źródła
nazizmu, zwraca uwagę na głębokie za-

ZbigNieW SZcZęSNy
W latach 1993–2010 związany z przemysłem chemicznym. Pracował
jako kierownik projektów wdrożeniowych w Solvay i GE. Od 2011
związany z IT. Aktywista laicki, członek zarządu stowarzyszenia
Koalicja Ateistyczna oraz członek-założyciel Kongresu Świeckości.
Publicysta Post-Radia, niezależny komentator .

Kultura liberalizmu przeistacza się w kulturę strachu, która wyraża się
w przekonaniu, że wystawiona na społeczne interakcje jednostka jest stale
zagrożona. Dlatego tak często szukamy bezpieczeństwa – aż do granic
absurdu

kultura strachu i fetysz bezpieczeństwa

https://newrepublic.com/article/153153/age-anxiety


burzenie poczucia bezpieczeństwa, wy-
wołane „lękiem przed wolnością”, a do-
tykające w szczególności przedstawicieli
niższej klasy średniej w społeczeństwie
kapitalistycznym. Wspólną cechą tych
analiz jest dostrzeżenie wzrastającej roli
oświeceniowego liberalizmu jako ideolo-
gicznego fundamentu kapitalizmu, który
poddawał systematycznej dekonstrukcji
wszystkie kluczowe elementy tradycyjnego
ładu społecznego umocowanego w po-
rządku chrześcijańskim.

Jednak dopiero powojenna epoka
postmodernizmu, zwłaszcza w fazie na-
rastającej globalizacji, ujawniła w pełni
niepokojący charakter liberalizmu, który
zyskał sobie miano kultury lęku (culture
of fear). W fundamentalnej dla zrozu-
mienia tego fenomenu książce „Culture
of Fear: Risk taking and the morality of
low expectation” z 1997 r. Frank Furedi –
socjolog i filozof pochodzenia węgierskie-
go, wykładający na uniwersytecie w Kent
w Wielkiej Brytanii – rysuje obraz zała-
mania się oświeceniowego optymizmu
w kulturze późnego kapitalizmu i wytwo-
rzenie się w latach 80-tych minionego
wieku dominującej dziś formacji socjo-
psychologicznej. Kultura strachu wyraża

się w przekonaniu, że wystawiona na spo-
łeczne interakcje jednostka jest stale za-
grożona, narażona na niebezpieczeństwo
(ang. vulnerable). Charakterystyczne, zda-
niem Furediego jest, że stan ten nie daje
się w żaden sposób trwale poprawić.
Ciągłe zagrożenie jest zasadniczo nieukie-
runkowane i wynika z samej złożoności
współczesnego świata, który jest chao-
tyczny, a zarazem podlega nieustannej
destrukcji, spowodowanej uwolnionymi
przez liberalizm popędami. Niepewna,
„płynna” (Bauman) postnowoczesność
nie daje jednostce w niczym oparcia i ka-
nalizuje wytworzoną tak dezorientację
w kompulsywnym poszukiwaniu maksy-
malnego bezpieczeństwa, przekształcając
całą kulturę Zachodu na modłę „neuro-
tycznej osobowości naszych czasów”, opi-
sanej w słynnej książce przez Karen Hor-
ney w 1937 r. Jest czymś niebywale ude-
rzającym, że modernistyczna obietnica
uwolnienia świata od cierpienia za sprawą
„rządów rozumu” znalazła swój koniec
w świecie przepełnionym obsesyjnym lę-
kiem i głęboką niewiarą w realne możli-
wości człowieka.

Nie wiemy, że nie wiemy

Paradoksem współczesności jest enigma-
tyczna struktura tego nieustanego nie-
pokoju – z jednej bowiem strony jest on
uogólniony i istnieje w rejestrach wymy-
kających się wszelkiej racjonalizacji. Naj-
lepszą egzemplifikacją lęku o takiej cha-
rakterystyce była wypowiedź amerykań-
skiego sekretarza obrony Donalda Rum-
sfelda, która padła podczas konferencji
prasowej 12 lutego 2012 r. w Pentagonie:
„Zawsze wydają mi się interesujące te ra-
porty wywiadu, z których wynika, że
jakoby nic szczególnego się nie wydarzyło.
Jest bowiem tak, że są rzeczy, o których
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dobrze wiemy, że są. Są też rzeczy, o któ-
rych wiemy, że nic o nich nie wiemy, ale
potrafimy to jakoś uwzględnić. Jednak
są także rzeczy, o których nie wiemy, że
o nich nie wiemy – i jeśli zastanowimy
się nad historią naszego kraju oraz nad
historią innych krajów, to możemy za-
uważyć, że właśnie te rzeczy bywają szcze-
gólnie kłopotliwe”.

Właśnie owe „unknown unknowns”
zdają się być kluczem do zrozumienia
szeregu zjawisk widocznych w otaczającej
nas rzeczywistości. Już w 1982 r. Organi-
zacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła
„Światową kartę ochrony przyrody” (World
Charter for Nature), w ramach której syg-
natariusze opowiedzieli się za tzw. mocną
formułą zasady ostrożnościowej (ang. pre-
cautionary principle): „Działalność, co
do której zachodzi ryzyko spowodowania
znaczących szkód w środowisku natural-
nym powinna być zawsze poprzedzona
wyczerpującą analizą jej skutków. Pro-
ponenci powinni wykazać, że spodziewane
korzyści z danej działalności przekraczają
szacowane szkody w środowisku przy-
rodniczym a w przypadku, kiedy możliwe
efekty uboczne prowadzonej działalności
nie są w pełni możliwe do przewidzenia –
powinno się jej zaniechać”.

Tak skrajnie pesymistycznie zakre-
ślona „zasada ostrożnościowa” uzyskała
potwierdzenie na poświęconej zagadnie-
niom ochrony środowiska Konferencji
w Wingspread w 1998, a następnie w po-
dobny sposób zdefiniowana przez Komisję
Europejską w r. 2000 oraz w tzw. Proto-
kole z Kartaginy z tego samego roku.

Od tej pory ciężar dowiedzenia, że
„coś nie szkodzi” spoczywa na podmiocie
starającym się o wprowadzenie danej
technologii. Jak łatwo zauważyć, jest to
zadanie zasadniczo niemożliwe. Nauka
może jedynie wykazać, że w ramach po-

siadanej przez nas wiedzy poważnie szkod-
liwych skutków danej technologii nie za-
uważono. Nie jest jednak w stanie stwier-
dzić, że takie szkodliwe skutki nie ujawnią
się nigdy w przyszłości. Tymczasem silne
sformułowanie zasady ostrożnościowej
pozwala w nieskończoność domagać się
przedstawienia kolejnych wyników wy-
kazujących „brak zagrożenia” ze strony
takich technologii jak inżynieria gene-
tyczna, energetyka jądrowa, czy chemia
rolna.

Wszystko może być krzywdą

Z drugiej strony – wszechobecne zagro-
żenie, z jakim spotyka się jednostka w post-
modernistycznej płynnej rzeczywistości
zawsze jest skutkiem czyiś zaniedbań lub
czynnej agresji. Oznacza to, że ze sfery
publicznej zaczyna znikać kategoria „wy-
padku” jako zdarzenia losowego, które
wystąpiło niejako samo z siebie, jako sku-
tek splotu niemożliwych do przewidzenia
okoliczności. Jeśli bowiem czegoś nie
można z całą pewnością określić, to nie
powinno w ogóle mieć miejsca – w szcze-
gólności wszelka działalność, której skutki
mogą być dla nas groźne powinna być
zakazana lub powinniśmy o danym ryzyku
być wyraźnie uprzedzeni, nawet wówczas,
jeśli jest to ryzyko zupełnie banalne.
W świecie, z którego wyeliminowano po-
jęcie „wypadku” za „narażenie nas” na
dowolne ryzyko grozi bowiem odpowie-
dzialność karna, a jeśli mimo wszystko
coś złego się wydarzy, to winni jesteśmy
sobie sami, nie zachowując dostatecznych
środków ostrożności – najlepiej odstępując
od „ryzykownej” czynności. Nie powinny
nas zatem dziwić coraz częściej pojawiające
się w otoczeniu znaki ostrzegawcze w ro-
dzaju „Uwaga – w ciemności niektóre
przedmioty mogą nie być dobrze widoczne!”. 
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W skrajnie indywidualistycznym spo-
łeczeństwie Zachodu stałemu poszerzaniu
ulega również kategoria dóbr podlegają-
cych owej szczególnej ochronie przed na-
rażeniem. W szczególności, poszerzeniu
ulega leżąca u podstaw ryzyka kategoria
„krzywdy”. Możemy bowiem być „krzyw-
dzeni” na bardzo wiele sposobów. Wła-
ściwie każdy subiektywnie odczuwany
przez jednostkę dyskomfort staje się w ra-
mach neurotycznie usposobionej kultury
postmodernizmu „krzywdą”, i jest przez
kogoś „zawiniony”. Dominujące dziś w re-
fleksji światopoglądowej nurty postmar-
ksistowskiej teorii krytycznej są zasadniczo
rozległymi i niesłychanie szczegółowymi
teoriami „opresji”, które operując wszech-
ogarniającym językiem skargi, dyskursem
ofiary, starają się wykazać, iż dosłownie
każda obserwowana w świecie nierówność
jest właśnie wynikiem jakiejś niespra-
wiedliwej opresji ze strony uprzywilejo-
wanych podmiotów gry społecznej. Ame-
rykański filozof i badacz procesów spo-
łecznych Peter Boghossian określa tak
określony kierunek lewicowej krytyki kul-
tury zbiorczym terminem „grievance stu-
dies” (w wolnym tłumaczeniu: badania
motywowane pretensjami). Poszerzanie
kategorii opresji obejmuje wszystkie dzie-
dziny życia bez wyjątków. Opresja może
bowiem dotyczyć nawet tak skrajnie wy-
dawałoby się subiektywnych doznań, jak
szeroko rozumiane samopoczucie. Nasze
samopoczucie może bowiem ulec znaczą-
cemu obniżeniu np. za sprawą czyiś nie-
zgodnych z naszymi poglądów – mamy
wówczas, zdaniem rzeczników tak umo-
cowanego przekonania, prawo domagać
się od zarządców przestrzeni publicznej
wyznaczenia „bezpiecznych stref” (ang.
safe zones) wolnych od takiej opresji.
W skrajnym przypadku – np. cały teren
kampusu akademickiego może zostać

ogłoszony taką „bezpieczną strefą”, w któ-
rej liberalnie usposobieni studenci nie
będą narażeni na zagrażające integralności
ich światopoglądu opinie konserwatystów.
Co więcej – doznawany dyskomfort może
wcale nie być związany z konkretną wy-
powiedzią lub działaniem. Zdaniem psy-
chologa Deralda Wing Sue z Uniwersytetu
Columbia, „destrukcyjne sygnały mogą
napływać z otoczenia za sprawą codzien-
nych banalnych interakcji, które wydają
się członkom określonych mniejszości

upokarzające właśnie za sprawą ich mniej-
szościowej przynależności grupowej”. To
właśnie dyskomfort tak odczuwanej „mi-
kroagresji” był przyczyną zamieszek na
Uniwersytecie Stanowym Evergreen
w USA, gdzie przedstawiciele kolorowych
mniejszości studenckich domagali się
w maju 2017 r. od władz uczelni ustano-
wienia „dnia wolnego od białych” – znaj-
dując w tym ogromne poparcie ze strony
lewicującej części administracji i wykła-
dowców.
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Poszukiwanie bezpieczeństwa za
wszelką cenę ma swój wyraz także w in-
nych dziedzinach życia. Chętnie wyko-
rzystują je politycy do swoich celów, pod-
sycając strach i tworząc złudne poczucie
ochrony przed zagrożeniem. Efekt jest
często odwrotny do zamierzonego. W prak-
tyce polskiej można tu wskazać na po-
śpieszne akcje przeciwko dopalaczom rzą-
du Donalda Tuska, w wyniku których
handel tymi substancjami przejęły gangi,

a liczba zatruć dopalaczami utrzymuje
się na nadal wysokim poziomie. Dodat-
kowo z rozpędu zakazano w Polsce po-
siadania i sprzedaży rośliny kava kava
(pieprzu metystynowego), z którego tra-
dycyjnie w rejonie Fidżi i Samoa przygo-
towuje się napój o lekko relaksującym
działaniu. Przez lata ta bezpieczna i ko-
rzystna dla zdrowia substancja traktowana
była niemal jak heroina, podczas gdy
w zdecydowanej większości państw świata
była dozwolona (na szczęście w sierpniu
2018 r. uchylono ten absurdalny przepis). 

Innym przykładem jest prawna na-
gonka na e-papierosy. Ustawa, która miała
wdrażać unijną „dyrektywę tytoniową”,
de facto wykracza poza jej ramy, utrud-

niając życie sprzedawcom i nabywcom
papierosów elektronicznych. Na przykład
art. 5 ustawy zrównuje parę pochodzącą
z papierosów elektronicznych z dymem
tytoniowym). W efekcie użytkownicy bez-
pieczniejszych papierosów elektronicznych
muszą przebywać w palarniach wraz z pa-
lącymi papierosy tradycyjne. Także szereg
innych ograniczeń, włącznie z ogranicze-
niem prawa do informacji (art. 8 ustawy
w uniemożliwia używanie w punkcie sprze-
daży wizualnej komunikacji o e-papiero-
sach oraz płynach) wywołuje „nacisk be-
hawioralny” w stronę tradycyjnych wy-
robów tytoniowych, dużo bardziej nie-
bezpiecznych. To jednak najwyraźniej
ustawodawcy już nie interesuje.

Hiperbezpieczny świat

W ramach hiperbezpiecznego świata coraz
trudniej jest bronić elementarnych oby-
watelskich wolności. Narażanie kogoś na
nieuzasadnione ryzyko w ramach tak
skonstruowanej kultury jest wyjątkowo
ciężkim występkiem. Rodzice pozwalający
swoim dorastającym dzieciom na zabawę
bez odpowiedniej kontroli ryzykują uzna-
nie ich za skrajnie nieodpowiedzialnych
i muszą liczyć się z interwencją odpo-
wiednich służb państwa. Osoby podej-
mujące „nieuzasadnione” ryzyko spotykają
się ze społecznym ostracyzmem. Jak na-
pisał Zygmunt Bauman w wydanej
w 1992 r. książce „Intimations of Post-
modernity”: „Kiedy lęk ulega uwewnętrz-
nieniu, kiedy właściwie ulega prywatyzacji,
ludzki rozum traci wszelką nadzieję i nie
ma już możliwości, aby gdziekolwiek udać
się bez przewodnika, a jedynym punktem
docelowym każdej podróży może być je-
dynie w pełni bezpieczne schronisko”.

Amerykańskie Towarzystwo Psycho-
logiczne w niedawnej publikacji pt. „Wska-
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zania praktyki terapeutycznej wobec chłop-
ców i mężczyzn” uznało niektóre cechy
charakterystyczne męskiej osobowości –
w tym, m.in. skłonność do podejmowania
ryzyka – za problem medyczny, który wy-
maga odpowiedniego korekcyjnego za-
adresowania. Skłonność mężczyzn do po-
dejmowania ryzyka została uznana za
predyspozycję wyjątkowo niekorzystną,
wraz takimi innymi cechami osobowości
jak: dążność do osiągania celów, opano-
wanie emocji, upodobanie do współza-
wodnictwa i przygody. Jak zauważył jeden
z autorów tej publikacji, Ryon McDermott:
„Jeśli będziemy potrafili zmienić mężczyzn,
to będziemy w stanie zmienić świat”.
Można w tym niewątpliwie dostrzec nie-
bywałą zmianę w zakresie pojmowania
rzeczywistości. Jeszcze w latach 70-tych
minionego wieku to homoseksualizm był
zasadniczo uważany za rodzaj choroby
psychicznej. Dziś to właśnie „toksyczna
męskość” doczekała się statusu niebez-
piecznej przypadłości, której dla dobra
świata należy jak najpilniej się pozbyć.
To właśnie charakterystycznie męska nie-
zgoda na samookreślenie siebie w kate-
goriach „vulnerable”, poszukiwanie we-
wnętrznej motywacji do samoopanowania,
wytrwałości i dyscypliny, dzięki którym
możliwe jest osiągnięcie życiowego suk-
cesu, niepokoją będących w awangardzie

współczesności amerykańskich psycho-
logów. Takie cechy charakteru jak odwaga,
psychiczna samowystarczalność, niechęć
do łatwych kompromisów są w ich oczach
szczególnie naganne, a opowiadający się
za nimi w głośnej książce „12 reguł życia –
antidotum na chaos” kanadyjski psycholog
kliniczny Jordan Peterson został przez
światową lewicę liberalną uznany nieomal
za „faszystę”.

Ewolucja liberalnej kultury Zachodu
postępuje niepokojąco szybko i w trudny
do przewidzenia sposób. Zaskakujące jest
przy tym, jak bardzo niechętni wszelkiemu
ryzyku, przekonani do silnego sformuło-
wania zasady ostrożnościowej ideolodzy
„zmiany społecznej” wydają się zarazem
obojętni wobec zagrożeń wynikających
właśnie z tak szybkiego tempa zmian.
Naciski liberalnych elit na jak najszybszy
„postęp” w zakresie zasad funkcjonowania
społeczeństwa – czego przykładem jest
wyżej wspomniany poradnik Amerykań-
skiego Towarzystwa Psychologicznego,
który będzie przecież podstawą dla two-
rzenia „nowoczesnych” programów edu-
kacyjnych zapewne nie tylko w USA –
zdają się nie mieć żadnych granic. Jes-
teśmy świadkami przeobrażania się libe-
ralizmu w kulturę lękową. Czy czeka nas
czas duchowego zniewolenia?
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Stało się. „Avatar”, mega hit Jamesa Ca-
merona powstały w 2009 roku został
zdetronizowany. Nagrodzona trzema Osca-
rami i dwoma Złotymi Globami produkcja
przez dekadę utrzymywała się na pozycji
najlepiej zarabiającego filmu w historii,
gromadząc ponad 2789 mln dolarów.
W ostatnich dniach rekord został pobity
przez superbohaterów Marvela. „Avengers
End Game” zgromadziło już ponad 2793
mln. Byłaby to znacząca zmiana, gdyby
nie fakt, że obie produkcje należą do tej
samej korporacji.

Marvel nie zawsze znajdował się na
finansowym szczycie. W połowie lat 90.
firma niemal sięgnęła dna. Postanowiono
wówczas odsprzedać prawa do ekranizacji
najbardziej wyrazistych postaci. New Line
Cinema, Columbia Pictures, New World
Pictures oraz Lionsgate nabywali licencje
do postaci Blade’a, Ghost Ridera i Punis-
hera. Universal nabył prawa do Hulka
i Namora Sub-Marinera, a 20th Century
Fox postawiło na Fantastyczną Czwórkę,
X-Men i Daredevila. Doszło nawet do
tego, że Marvel proponował firmie Sony
zakup praw do wszystkich swoich postaci

za 25 milionów dolarów. Jednak japoński
gigant zdecydował się tylko na Spider-
Mana, twierdząc, że… inne postacie nikogo
nie interesują.

Zastępy bohaterów Marvela stały się
zasobem, z którego różni twórcy i pod-
mioty mogły czerpać, tworząc zdywersy-
fikowany, superbohaterski rynek. Czło-
wiek-Pająk zmienił właściciela w 1998
roku. Firma Sony nabyła prawa do ekra-
nizacji przygód tej postaci za 10 milionów
dolarów, 5% zysku z filmu i 50% zysku ze
sprzedanych gadżetów. Ta transakcja po-
zwoliła na wyprodukowanie pierwszych
filmów studia Marvel Cinematic Universe.
W 2008 roku do kin trafił „Iron Man”
(z Robertem Downeyem Juniorem w roli
tytułowej) oraz znacznie mniej udany „In-
credible Hulk”. Szybko dostrzeżono po-
tencjał budowanego uniwersum. Już
w 2009 roku całe Marvel Entertainment
zostało zakupione przez Disney za około
4 miliardy dolarów. Za każdą akcję Mar-
vela dotychczasowi udziałowcy dostali od
nowego właściciela 30 dolarów oraz 0,745
akcji Disneya (łącznie niemal 50 dolarów
za akcję). Według szacunków serwisu
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Absolwent politologii na Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania
w Warszawie. Koordynator Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu
w województwie mazowieckim i łódzkim. Redaktor aplikacji Pola.
Zabierz ją na zakupy. Miłośnik sportu i superbohaterskiego kina.

Już niedługo ponad połowę rynku kinowego zająć może Disney i zależne
od niego wytwórnie. Jaki wpływ będzie to miało na branżę?
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vg247.com to o niemal 30 procent więcej
niż suma, na którą wówczas wyceniano
Marvela. Nieograniczony strumień pie-
niędzy Disneya pozwolił na planowanie
z rozmachem kolejnych ekranizacji.
W 2010 roku do kin trafił „Iron Man 2”,
a Robert Downey Junior szybko stał się
najlepiej zarabiającym aktorem w Holly-
wood. To zapoczątkowało 10-letnią do-
minację Marvel Cinematics Universe. Do
kin trafiły już 23 produkcje tego studia,
a pięć z nich znajduje się w pierwszej
dziesiątce najlepiej zarabiających filmów
w historii. Jednak dopiero po 10 latach
udało prześcignąć konkurencję. Problem
w tym, że zanim do tego doszło, Disney
tę konkurencję wykupił.

Kapitan Monopol

Dwa lata temu Disney kupił 21st Century
Fox, trzecią największą korporację Ame-
ryki (tuż za samym Disneyem oraz Com-
castem) i jedną z największych na świecie.
Przejął w ten sposób prawa do wielu kul-
towych filmowych i serialowych marek
za 52,4 mld dolarów. Zyskał prawa do
„Kevina samego w domu”, „Predatora”,
„Planety Małp”, „Szklanej pułapki”, „Ob-
cego”, „Titanica”, a także do będącego
wtedy na szczycie „Avatara”. Od tego mo-
mentu jedynymi filmami z pierwszej dzie-
siątki najlepiej zarabiających filmów na
świecie, które nie należą do Disneya są
„Jurassic World” (6. pozycja) oraz „Szybcy
i wściekli 7” (8. pozycja). Po tej transakcji
jedyną postacią Marvela, pozostającą poza
Disneyem został Spider-Man. Jednak
Sony zgodziło się na współdzielenie tego
bohatera, i dzięki temu możemy oglądać
Petera Parkera u boku Tony’ego Starka
i Steve'a Rogersa.

Zjawisko dominacji Disneya jest rów-
nież zauważalne w przypadku seriali.

Wraz z zakupem 21th Century Fox w ręce
giganta wpadły takie marki jak “Family
Guy”, “Simpsonowie”, “Gotham”, “Prison
Break” czy “Z Archiwum X”. Co więcej,
Disney buduje swoją pozycję na rynku
platform streamingowych. Dzięki zaku-
powi Foxa przejął całkowitą kontrolę nad
popularnym w USA portalem Hulu,
a w dodatku tworzy własną platformę –
Disney+, która ma wystartować jeszcze
w tym roku. Na mniejszym ekranie rów-
nież dochodzi do monopolizacji Marve-
lowskich produkcji. „Daredevil”, „Jessica
Jones”, „Luke Cage”, „Iron Fist”, „Defen-
ders” i „Punisher” na Netflixie. „Inhumans”
i „Agenci T.A.R.C.Z.Y.” na ABC. „The Gif-
ted: Naznaczeni” na FOX, „Legion” na
FX, „Cloak & Dagger” na Hulu i „Runa-
ways” na Freeform.

Można odnieść wrażenie, że seriale
Marvela są wszechobecne, tworzone na
zlecenie różnych firm. Jednak gdy przyj-
rzymy się bliżej, za wszystkim stoi Myszka
Miki. Po decyzji o uruchomieniu Disney+
okazało się, że żaden z 6 seriali Netflixa
bazujących na komiksach Marvela nie bę-
dzie kontynuowany. ABC (American Bro-
adcasting Company) zostało przejęte przez
Disneya już w 1996 roku za 12 mld dola-
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rów. Do tej grupy kapitałowej należy także
Freeform. Natomiast FX i Hulu stały się
własnością Disneya po przejęciu Foxa.

Na przykładzie Marvela widać jak
w soczewce procesy zachodzące w masowej
popkulturze. Źródło, z którego mogli czer-
pać wszyscy, stało się marką pozostającą
na wyłączność Walt Disney Pictures. Skoń-
czyła się era licencji udzielanych każdemu,
kto chciał zekranizować dzieła jednego
z największych dystrybutorów komiksów
na świecie, a zaczęła się era monopolu.
Gdy postacie użyczane innym producen-
tom w czasach kłopotów finansowych
wracały do Marvela, trafiały już do Walt
Disney Company, a ta firma nie zamierza
się nimi z nikim dzielić.

$pider-Man

Disney urasta do miana hegemona. Ka-
lendarz premier tego studia sięga już
2027 roku. Sam Marvel dostarczy nam
co najmniej 10 kolejnych filmów i 9 seriali.
Dostaniemy również nową trylogię
„Gwiezdnych Wojen”, oraz jeszcze cztery
części „Avatara”. To trzy rozpoznawalne
globalnie marki, które będą powiększać
dorobek giganta. Pamiętajmy jednak, że
Disney to przede wszystkim produkcje
dla dzieci. Do kultowych dzieł Disneya
takich jak „Król Lew”, „Tarzan”, i „101
dalmatyńczyków”, po przejęciu Pixara
w 2006 roku za 7,4 miliarda dolarów do-
łączyły między innymi: „Toy Story,” „Daw-
no temu w trawie”, „Potwory i spółka”,
„Gdzie jest Nemo?”, „Iniemamocni”,
„Auta” czy „Ratatuj”. Natomiast przejęcie
Foxa wzbogaciło portfolio studia o takie
tytułu jak: „Kung Fu Panda”, „Epoka Lo-
dowcowa”, „Alvin i wiewiórki”, „Pingwiny
z Madagaskaru”, „Jak wytresować smoka”,
„Rio”, „Krudowie”, „Tajemnica zielonego

królestwa”, a nawet „Opowieści z Narnii”.
Lista jest znacznie dłuższa.

W kwietniu duży ekran podbił film
„Avengers: Koniec gry”. W maju mogliśmy
oglądać „Aladyna”, w czerwcu „X-Men:
Mroczną Phoenix”, a w lipcu czekał na
nas „Spider-Man: Daleko od domu” oraz
„Król Lew”. Przed seansem możemy po-
dziwiać zwiastuny „Toy Story 4”, „Mulan”
i „Czarownicy 2”. Po przejęciu Foxa filmy
należące do Disneya będą emitowane
nieustannie. Nim jedna produkcja znudzi
się widowni, kolejna będzie już dostępna.
W efekcie trudno jest nie pójść na film
produkowany przez Disneya lub którąś
z należących do niego spółek.

Jak na tym tle wypadają na naszym
rynku rodzime produkcje? W 2018 roku
33% widzów kupiło bilety na polskie filmy
(23,41% w roku poprzednim). 41 z 384
wyemitowanych w 2018 roku filmów było
produkcjami polskimi. Frekwencja cał-
kowita w polskich kinach wyniosła re-
kordowe 59,7 mln widzów. Fenomenem
okazał się „Kler” Wojciecha Smarzow-
skiego, który przyciągnął przed duży ekran
prawie 5,2 mln widzów, pobijając rekord
„Quo vadis”. Po raz pierwszy od 17 lat
przekroczono wynik 4 milionów sprze-
danych biletów na polski film.

Jednak nie każdemu pisany jest taki
sukces. Na polskim rynku jego wyznacz-
nikiem jest dotacja Państwowego Instytutu
Sztuki Filmowej. Każdy film, który otrzyma
wsparcie, jest zobowiązany je zwrócić, je-
żeli film zacznie zarabiać. Jak często do
tego dochodzi, pokazuje sukces Watchout
Studio, które stoi za takimi produkcjami
jak „Bogowie” i „Sztuka kochania”. Jak
przyznaje ich producent, Krzysztof Terej
w wywiadzie dla Business Insider, nikomu
wcześniej nie udało się dwukrotnie zwrócić
dotacji dla Instytutu, a pojedyncze zwroty
były sporadyczne. „Sztuka kochania” była
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jedynym z 30 filmów fabularnych dofi-
nansowanych przez PISF w 2017 roku,
który zwrócił dotację.

Widać wyraźnie, że mało który pro-
ducent na krajowym podwórku jest zdolny
stanąć w szranki z marketingową machiną
giganta zza oceanu. Walka toczy się raczej
o zwrot kosztów niż o realny zarobek.
Przy średnim koszcie przeciętnego pol-
skiego filmu fabularnego w wysokości 4-5
milionów zł oraz kosztów budżetu pro-
mocyjnego dystrybutora (tzw. P&A) wy-
noszących około 1 mln zł, film musiałoby
obejrzeć 300 tysięcy widzów, aby produ-
cent odzyskał włożone w niego pieniądze.
Do zwrotu dotacji z PISF, a tym bardziej
do zysku, potrzeba znacznie więcej.

Czy uda się to osiągnąć, jeżeli sam
Disney jest w stanie generować megahity,
nakładające się na siebie w kinowym re-
pertuarze? Średnia cena biletu w Polsce
to 20 zł. Połowa z tej kwoty zostaje w kinie,
połowa trafia do dystrybutora, który musi
rozliczyć się z producentem. Im więcej
widzów przyciągną zagraniczne produkcje,
tym mniejsza szansa na to, że polskie
zwrócą dotację PISF, a to może hamować
dotowanie kolejnych. W obecnym kształcie
Disney może zająć nawet 50% rynku. Bio-
rąc pod uwagę 100 ostatnich filmów wiel-
kiej szóstki globalnych producentów (Dis-
ney, Universal, Warner Bros, Fox, Sony,

Paramount), filmy Foxa i Disneya łącznie
zgromadziły niemal połowę zarobionej
kasy. Na przestrzeni ostatnich lat łączny
udział w rynku Disneya i Foxa zwiększył
się ponad dwukrotnie, z 23% w 2009 do
nieco ponad 40% w 2019. Od trzech lat
Disney jest nieprzerwanie liderem w tym
zestawieniu, a jego przewaga nad konku-
rencją diametralnie wzrasta: z 10 punktów
procentowych w 2016 do 23 punktów
procentowych obecnie.

Elsa na froncie ideolo

Jesteśmy więc skazani na Disneya i na
to, co przyniosą produkcje tej wytwórni.
Być może także na jednostronny przekaz
tych filmów. Disney dopiero zaczyna wpro-
wadzać wątki ideologiczne. O ile wcześniej
trzeba się było ich doszukiwać, to teraz
są oficjalnie ogłaszane. Tego typu kon-
trowersyjne treści przyjmowane były
umiarkowanie, dopóki dotyczyły filmów.
Jednak gdy okazało się, że w nadchodzącej
drugiej część niezwykle popularnej bajki
dla dzieci „Kraina Lodu” główna postać
może stać się homoseksualna, wybuchła
prawdziwa burza. Powstała nawet petycja
„Nie dla uczynienia lesbijką księżniczki
Elsy!”, którą podpisało ponad 300 tys.
osób. Podobne treści pojawiały się też na
kanale Disney Channel w produkcjach:
„Andi Mack” oraz „Star Butterfly kontra
siły zła”. Warto pamiętać o tym, że w dzie-
dzinie treści dla dzieci Disney staje niemal
całkowitym hegemonem. Wśród najbar-
dziej popularnych produkcji dla najmłod-
szych poza zasięgiem Disneya pozostają
praktycznie tylko twórcy „Shreka” (Dream-
works) i „Minionków” (Illumination En-
tertainment).

Żadne kino na świecie nie będzie
w stanie funkcjonować bez filmów ze
stajni Myszki Miki. Nie zanosi się też na
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to, by jakikolwiek film miał zagrozić
pozycji Disneya na finansowym szczycie.
Rekord padnie albo za sprawą kolejnego
filmu Marvela, albo dzięki następnemu
„Avatarowi” lub produkcji kolejnych
„Gwiezdnych Wojen”, za które odpowia-
dają twórcy „Gry o Tron”, najpopular-
niejszego serialu w historii telewizji.

Tak znacząca pozycja może się też
przełożyć na wzrost cen kinowych biletów,

jeżeli Disney zażyczy sobie większej gaży
od dystrybutorów, a ci z kolei – od samych
kin. Rok po roku, transakcja po transakcji
coraz większa część światowej popkultury
wędruje w ręce jednej korporacji. Od de-
cyzji kilku osób zależeć będzie, jakie wątki
trafią do najbardziej popularnych i naj-
bardziej wyczekiwanych produkcji na
świecie. 
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Pod uwagę działaczom religijnym, 
politycznym i społecznym:

chrześcijańska myśl ekonomiczna

Chrześcijańska myśl ekonomiczna stanowi kierunek badania znaczenia Przykazań De-
kalogu: „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 między-
narodowych problemów i kryzysów gospodarczych wiodących do biedy i rożnych nie-
pożądanych 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 ha-
mowanie rozwoju gospodarczego i dobrobytu. Do tych sposobów zaliczyć należy,
między innymi:

1) zaciąganie pożyczek państwowych bez wiedzy i zgody obywateli, którzy wraz ze
swym potomstwem pożyczki te będą musieli spłacać;

2) drukowanie papierowych pieniędzy bez ich pokrycia w przyroście bogactwa naro-
dowego, co powoduje inflację i obniżanie wartości pieniędzy już posiadanych
przez obywateli;

3) przyznawanie przez władze rożnych licencji, monopoli i innych przywilejów
wybranym ludziom lub grupom ludzi, kosztem wszystkich pozostałych;

4) tworzenie w instytucjach państwowych tak zwanych stanowisk pracy, pracy bez-
produktywnej i pasożytniczej, będącej przykrywką do dzielenia się pieniędzmi
z kieszeni podatnika;

5) 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 pra-
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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 po-
chodzących 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 ist-
niejących.

jaN Michał Małek
Założyciel Fundacji PAFERE
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Misja

Świat intelektualny – od uniwersytetów po media – nie nadąża dziś za gwał-
townymi przemianami rzeczywistości politycznej, gospodarczej i społecznej,
opisując je za pomocą kategorii z poprzednich epok. To zasadniczo obniża
jakość rządzenia, które wymaga rozstrzygania dylematów 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 geopoli-
tyczne 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, a 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 me-

dialnym. 

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 bezpreceden-
sowe – 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. Utrzy-
manie 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.
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Działalność

Do listopada 2017 r. „Nowa Konfederacja” była pierwszym w Polsce interne-
towym 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 pub-
licystyka, 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 ko-
mentarze 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, ko-
mentarze 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 tele-
wizyjnych stacji publicznych i prywatnych.

Ważnym elementem naszej działalności są także otwarte debaty, które or-
ganizujemy co najmniej raz w  miesiącu. 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. 



„Nową Konfederację” tworzą

Stali Darczyńcy: Bartłomiej Kachniarz, Piotr Kubiak, Michał Macierzyński, Jerzy
Martini, „mieszkaniec Bytomia”, Jakub Stychno, Marcin Sławeta, Michał
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Zespół: Kołodyńska-Magdziarz (Sekretarz zespołu), Jarema Piekutowski, Bart-
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sekcji Publicystyki), Anna Szczerbata, Paulina Raczyńska, Marcin Chruściel

Stali współpracownicy: Paweł Behrendt, Łukasz Kobeszko, Michał Lubina,
Stanisław Maksymowicz, Rafał Matyja, Anna Mieszczanek, Andrzej Mikosz,
Adam Radzimski, Marek Wojnar, Karol Zdybel, Adam Michalak, Witold Sokała,
Piotr Celiński, Patryk Gorgol, Krzysztof Sękowski

Współpracownicy: Michał Beim,  Ludwik Dorn, Błażej Duber, Stanisław Gasik,
Tomasz Geodecki,  Tomasz Grzegorz Grosse, Elżbieta Hibner, Maria Libura,
Damian Maziarz, Filip Memches, Tomasz Pichór, Radosław Piekarz, Tomasz
Pułról, Witold Repetowicz, Jan Rokita, Błażej Sajduk, Wojciech Stanisławski,
Zbigniew Stawrowski, Barbara Szewczyk, Artur Wołek, Krzysztof Wołodźko,
Roman Graczyk, Paweł Średziński, Andrzej Horubała
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