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Konieczność przejścia do zdalnego nau-
czania w czasach pandemii najczęściej
była postrzegana jako totalna katastrofa.
Presja na to, by dzieci i młodzież jak naj-
szybciej wróciły do szkół, była ogromna,
zarówno przy pierwszym, jak i przy drugim
lockdownie. Za każdym razem, gdy nauka
przechodziła w tryb online, ministrowie
Piontkowski i Czarnek nerwowo zapew-
niali, że już wkrótce, już za moment dzieci
wrócą do szkół. I faktycznie robiono
wszystko, żeby jak najszybciej odejść od
nauczania zdalnego. „Wszystkie klasy do
szkoły, i to już!” – pisali rodzice, zapytani
niedawno na profilu facebookowym
EDziecko, kiedy należy powrócić do nau-
czania stacjonarnego. – „Powinni nor-
malnie puścić dzieci do szkoły, chociaż
na dwa tygodnie, i zobaczyć czy będzie
rosła liczba zakażeń”. I faktycznie, choć
ostatnia fala jeszcze nie ustąpiła, do końca
maja tego roku uczniowie mają powrócić
do szkół. Wcześniej, choć eksperci ostrze-
gali, wrócili do nich 1 września. Wkrótce
potem zaczęła się kolejna fala, która po-
chłonęła wiele ofiar samego koronawirusa
i przyczyniła się do tysięcy nadmiarowych

zgonów. Trudno powiedzieć, jak duży
wpływ na to miało otwarcie szkół. Nato-
miast jedno jest pewne – nauka zdalna
nie była jedynie katastrofą. Tworzyła także
szanse, której polski system oświaty w du-
żej mierze nie wykorzystał. 

Frustracja i osamotnienie

Zanim przejdziemy do szans, trzeba uznać
i opisać problemy, które spowodowała
nowa sytuacja. Napięcie związane ze zdal-
nym trybem nauczania jest zrozumiałe.
Przejście w tryb nauki online jest trudne
i wiąże się z wieloma problemami. Za-
równo dla rodziców, którzy muszą tak
zorganizować pracę zawodową, by móc
pilnować dziecka siedzącego na zdalnych
zajęciach, jak i dla samych uczniów. Jak
wskazuje GUS, tylko 10% Polaków w IV
kwartale 2020 r. wykonywało swoją pracę
w domu (nie jest to wiedza powszechna
w środowiskach inteligenckich, zamknię-
tych w swojej bańce). Częsta sytuacja,
w której i ojciec, i matka codziennie pra-
cują fizycznie lub z innych przyczyn nie
mogą wykonywać pracy w domu, a do

JarEma PiEkutowski
Członek zespołu, główny ekspert ds. społecznych

Nauka zdalna nie była jedynie katastrofą. Tworzyła także szanse, których
polski system oświaty w dużej mierze nie wykorzystał

Edukacja online – niewykorzystana szansa

https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5475/12/45/1/informacja_sygnalna_o_rynku_pracy_iv_kw.2020.pdf
https://www.rp.pl/Covid-19/200809873-Badacze-alarmuja-Po-otwarciu-szkol-druga-fala-epidemii-gorsza-od-pierwszej.html
https://www.rp.pl/Covid-19/200809873-Badacze-alarmuja-Po-otwarciu-szkol-druga-fala-epidemii-gorsza-od-pierwszej.html
https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,26952784,powrot-dzieci-do-szkol-minister-piontkowski-przedstawil-mozliwy.html


tego w pobliżu nie ma rodziny, która
mogłaby zająć się dzieckiem, powoduje,
że zapewnienie mu nauki zdalnej graniczy
z niemożliwością. Kolejnym problemem
jest długi czas przesiadywania dziecka
przed komputerem, co oczywiście ma nie-
korzystny wpływ na zdrowie fizyczne, ale
też – w połączeniu z brakiem kontaktu
z rówieśnikami – napędza dodatkowo
błędne koło rodzinnego stresu. „Po pierw-
szym etapie radości, związanym z ogło-
szeniem zamknięcia szkół, dzieci i młodzież
doświadczyły typowych problemów takich
jak: złość, smutek, frustracja, gniew, osa-
motnienie, wyalienowanie, brak możli-
wości wyrażania własnych emocji” – piszą
eksperci zajmującego się polityką spo-
łeczną think tanku Nowa Przestrzeń Spo-
łeczna. 

Sytuacja nie wygląda optymistycznie
także jeśli chodzi o nauczycieli i system
oświaty. Wielu nauczycieli i dyrektorów
wpadło w panikę. W opublikowanym na
portalu Nowej Konfederacji raporcie pt.
„Prawdziwa reforma edukacji” poświęci-
liśmy jeden z rozdziałów na diagnozę i re-
komendacje dotyczące nauczania zdalnego.
Wskazywaliśmy wówczas, że cały system
studiów pedagogicznych i doskonalenia
nauczycieli nie przygotował ich na adap-
tację do zupełnie nowej sytuacji. Zgodnie
z cytowanym przez nas raportem Centrum
Cyfrowego z czasów pierwszego lockdow-
nu, ponad 85% nauczycieli przed pande-
mią nie miało żadnej styczności z nau-
czaniem zdalnym. W efekcie, jak pisaliśmy,
„w wielu przypadkach uczniowie pozos-
tawieni byli samym sobie, lekcje online
nie odbywały się wcale lub sprowadzały
się do porannego rozesłania materiału
na pęczniejące każdego dnia skrzynki po-
cztowe”. Interesujące, choć niepokojące
dane na ten temat przynosi drugi raport
Centrum Cyfrowego, opublikowany w lis-

topadzie 2020, już po raporcie „Nowej
Konfederacji”: 93% nauczycieli zapytanych
w ramach badania, która metoda edukacji
zdalnej okazała się najbardziej skuteczna,
wskazuje na wysyłanie linków do lekcji
online/materiałów, które znajdują w in-
ternecie; tyle samo – na komunikację
z uczniami i rodzicami za pośrednictwem
dziennika elektronicznego, ale już tylko
64% lub mniej – na lekcje na żywo online. 

Niewystarczające kompetencje cyfrowe
pedagogów były ważnym problemem. –
Dla kilku nauczycieli sukcesem było to,
że w ogóle połączyli się z Zoomem –
mówi mi Przemysław, mieszkaniec małej
miejscowości w zachodniopomorskim, oj-
ciec dwóch córek (jedna w podstawówce,
jedna w liceum). Nie chodzi tu jednak
o obciążanie odpowiedzialnością samych
nauczycieli – system szkolnictwa i do-
skonalenia do tej pory w bardzo małym
stopniu obejmował kwestie związane ze
zwiększeniem kompetencji cyfrowych. –
Owszem, pojawiały się od czasu do czasu
szkolenia z e-learningu, ale były trakto-
wane jako egzotyka i mało kto się nimi
interesował – mówi Katarzyna, nauczy-
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cielka matematyki z 22-letnim stażem
z województwa śląskiego. – A jeśli były,
to nie dotyczyły raczej prowadzenia zajęć
online, w trybie telekonferencji, tylko
przygotowywania materiałów, prezen-
tacji i kursów online, do samodzielnego
korzystania – dodaje. Istotą rzeczy nie
jest jednak sam e-learning jako wyspe-
cjalizowana formuła nauczania, ale ogólne,
podstawowe kompetencje cyfrowe. Osoby
z młodszych pokoleń, będące już „cyfro-
wymi tubylcami”, wyrastające w świecie
komputerów i internetu, nie mają pro-
blemu z szybkim nauczeniem się Zooma
czy Teamsów, choćby wcześniej nie znały
tych narzędzi. Natomiast – co wskazują
dane Eurostatu – w grupie wiekowej po-
wyżej 45 roku znajduje się 52% polskich
nauczycieli (wobec 26% w Wielkiej Bry-
tanii czy 43% w Holandii). To nie są cyf-
rowi tubylcy – ta grupa cały czas potrze-
buje oswojenia się z przestrzenią online.

W świecie cyfrowym żyjemy jednak
dłużej niż od dwóch lat. Uczniowie ko-
rzystają z komputerów i są w sieci od
dawna, co tworzyło nowe możliwości dla
pedagogów już przed pandemią, choćby
poprzez zadawanie prac domowych z wy-
korzystaniem internetu czy komputera –
jednak przeprowadzone w 2019 r. przez
firmę Evalu badanie nauczycieli wskazuje,
że z tej możliwości korzystało tylko 42%
z nich, a takie prace były zadawane dla
chętnych, jako dodatkowe.

W dużej mierze za taki stan rzeczy
odpowiedzialne są bariery po stronie
uczniów. Chociaż, jak wskazuje GUS, 87%
gospodarstw domowych ma dostęp do
internetu, a co najmniej 82% wyposażo-
nych jest w co najmniej jeden komputer –
to nauczanie zdalne ujawniło, że na po-
rządku dziennym są braki sprzętowe (nie
tylko brak komputera w ogóle, ale np.
brak kamery), niewystarczający dostęp

do internetu lub zbyt wolne albo „zrywa-
jące się” połączenie. Paweł, nauczyciel ze
średniego miasta w województwie za-
chodniopomorskim, przyznaje: – Pod tym
względem poprawiło się nieco między
pierwszym a drugim lockdownem. Ro-
dzice uświadomili sobie, że bez kompu-
terów dalej nie zajadą. Pojawiły się też
nowe możliwości, na przykład program
Zdalna Szkoła Plus. Jednak w skali ma-
sowej internet szerokopasmowy w Polsce
nadal jest fikcją. 

Nowe szanse

To jasne, że nauczanie online nie może
trwać wiecznie i nigdy w całości nie zastąpi
stacjonarnego. Dlaczego więc piszę o szan-
sach? Dlatego, że skuteczne uczenie online
jest możliwe. Praca zdalna z uczniami
ma co najmniej kilka zalet, których nie
ma nauczanie stacjonarne, i pozwala unik-
nąć kilku problemów, które wiążą się
z nauką w klasie. Jeśli jest prowadzone
sensownie i przez ograniczony, określony
jasno czas (z czym niestety nie mieliśmy
do czynienia w ramach polskich „ćwierć-
lockdownów”, ciągnących się w nieskoń-
czoność, to poluzowywanych, to zaost-
rzanych w sposób nieledwie losowy) –
może przynieść dobre efekty.

Przede wszystkim nauka zdalna ozna-
cza możliwość swobodniejszego podejścia
do podstawy programowej. Przy całej puli
ograniczeń technologiczno-logistycznych,
które pojawiły się, nauczyciele mogli (przy-
najmniej teoretycznie) bardziej skupić się
obudzeniu w uczniu chęci poznawania
tematu, także w praktyce. Na przykład
przez bezpośrednie wykorzystanie mnó-
stwa materiałów i zasobów dostępnych
w internecie – od tysięcy filmów eduka-
cyjnych na YouTube przez gry edukacyjne
do podcastów. Nie mam przy tym na
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myśli wysyłania linków do uczniów po
to, by sami zapoznali się z materiałami,
kiedy chcą, ale wykorzystanie tych mate-
riałów podczas lekcji. Owszem, taka moż-
liwość istnieje także w klasie (przy pomocy
rzutnika), jednak jest dużo łatwiejsza do
wykorzystania online, pod warunkiem,
rzecz jasna, zgromadzenia uczniów na ta-
kiej lekcji i ich realnej obecności. 

Używam pojęcia „realnej obecności”,
gdyż, jak wskazują nauczyciele, z którymi
rozmawiałem, spora część uczniów ma
wyłączone kamery i mikrofony i tak na-
prawdę nie wiadomo, czy są obecni, a jeśli
tak, to w jakim stopniu skupiają się na
zajęciach. Dotyczy to zwłaszcza liceum. –
Połowa uczniów śpi, moja córka też spała
na zajęciach. „Kowalski do odpowiedzi!
Czy Kowalski jest na lekcji? Drodzy, czy
ktoś ma kontakt z Kowalskim?” – tak to
wygląda u Julii w liceum – mówi Prze-
mysław. Przykład idzie jednak często od
góry – dzieci nie włączają kamer, bo nie
włączają ich także nauczyciele. To od
relacji z pedagogiem, od budowania więzi
mistrz-uczeń, od wzajemnego zaufania
zależy aktywna obecność na zajęciach. –
Jeżeli nauczyciel wymagał włączania
kamer, to oni je mieli – potwierdza Ag-
nieszka z Warszawy, matka ucznia tech-
nikum. 

Sytuacja, w której uczeń znajduje się
w domu, a nie z koleżankami i kolegami
w klasie, jest wbrew pozorom nie tylko
zagrożeniem, ale i szansą. Z jednej strony,
jak u córki mojego rozmówcy, może sprzy-
jać rozproszeniu, z drugiej pozwala unik-
nąć najważniejszej przyczyny braku sku-
pienia – czyli bezpośrednich interakcji
(często w formie wygłupów) z rówieśni-
kami. Uczniowie online mają mniej okazji
do popisywania się przed koleżankami
i kolegami, a rozmowy na czacie prywat-
nym mniej przeszkadzają – przynajmniej

nauczycielowi. Nauka w domu, choć ma
i negatywne długofalowe oddziaływanie
na zdrowie psychiczne, powoduje, że
uczeń jest w nieco bardziej komfortowej
przestrzeni, zapewniającej – przynajmniej
niektórym – większy spokój niż szkoła.
Nauka stacjonarna zorientowana jest bo-
wiem na statystycznego (a może: stereo-
typowego) ucznia, a więc raczej ekstra-
wertycznego, pracującego najlepiej w obec-
ności innych. Tymczasem odsetek intro-
wertyków w populacji jest szacowany na
25-50%. A bardziej introwertyczni ucznio-
wie często wolą naukę online, bo pozwala
ona im się lepiej skoncentrować: nikt im
nie przeszkadza, a jeśli chcą, to mogą wy-
ciszyć innych uczniów, co w klasie jest
niemożliwe.

Nauczanie zdalne stworzyło też moż-
liwość większej indywidualizacji pracy
z uczniem. Pozwala na to czat prywatny
czy komunikacja na Messengerze. – Słab-
szy uczeń nie boi się powiedzieć nauczy-
cielowi na czacie prywatnym, że czegoś
nie rozumie – mówi Paweł. – W klasie,
przy wszystkich, być może nie zadałby
takiego pytania – albo dlatego, że wy-
śmialiby go koledzy, albo bałby się, że
nauczyciel zawstydzi go przed innymi.
Uczenie online to jednak nie tylko ko-
munikatory i czaty, ale także indywidualne
konsultacje online – nieraz łatwiejsze niż
chodzenie na dodatkowe zajęcia do szkoły. 
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Dlaczego się nie udaje?

W niektórych przypadkach, zwłaszcza
przy sprzyjających okolicznościach i od-
wadze oraz kreatywności dyrektorów
i nauczycieli, udało się te szanse wyko-
rzystać. Jednak najczęściej nie było tak
łatwo. Wszyscy rodzice, z którymi roz-
mawiałem, wskazywali, że lekcje, jeśli
faktycznie się odbywały (poza rozsyłaniem
materiałów), bywały skracane – do 20,
25, 30 minut. – Nauczyciele mieli wielki
problem z ocenianiem – mówi Anna,
matka czwórki dzieci (dwie najmłodsze
córki uczą się w podstawówce, starszy
syn jest w liceum, najstarszy już pracuje). –
Klasyczny system ocen nie sprawdzał
się w nowej pracy. Nie mówiąc już o tym,
że największym problemem było zapo-
bieganie ściąganiu – gdy dziewczyny
pisały sprawdziany, to nauczycielka ka-
zała im stawiać przed kamerą lustro,
żeby nie było, że mama podpowiada
[śmiech]. Albo kazali schylić kamerkę,
żeby było widać, że uczeń nie ściąga. Pro-
blem ściągania jest jednak tak istotny
tylko w sytuacji, w której najważniejszym
zadaniem szkoły – i tu znów można zajrzeć
do raportu „Prawdziwa reforma eduka-
cji” – jest pamięciowe przyswojenie wie-
dzy, a nie zrozumienie danego zjawiska.
Istnieje mnóstwo możliwości sprawdzania
wiedzy, przy których i ściąganie, i pod-
powiadanie nie pomoże – ale ich zasto-
sowanie jest trudne przy obecnym syste-
mie oceniania.

Przede wszystkim jednak, pandemia
obnażyła problem, o którym pisaliśmy
w raporcie NK: rozbieżności między rze-

czywistością a informacją zawartą w do-
kumentach, na podstawie których nau-
czyciel składa raport do dyrektora, a ten
– do kuratorium. „Zdecydowana większość
nauczycieli, rozliczana również ze swojej
pracy na podstawie wymienionych do-
kumentów, będzie zatem ściśle trzymała
się podstawy programowej, pielęgnując
wspomniany fetysz jej realizacji” – pisa-
liśmy wówczas. Nie ma się co dziwić, że
problem ten pogłębił się w pandemii.
I nauczyciele, i dyrektorzy w zdecydowanej
większości chcieli przetrwać, za co trudno
ich winić w sytuacji, w której system nie
wymaga od nich innego podejścia. Stan-
dardowy, wypełniany przez nauczyciela
dokument „Tygodniowy zakres treści nau-
czania zrealizowanego w klasie” pozwala
w prosty sposób prześlizgnąć się nad pro-
blemami. Pytanie: „W jaki sposób planują
państwo monitorowanie i weryfikowanie
wiedzy i umiejętności ucznia oraz infor-
mowanie uczniów lub rodziców o postę-
pach w nauce?”. Odpowiedź: „Poprzez
dziennik elektroniczny”. Pytanie: „Czy
mają Państwo stały kontakt z uczniami
i rodzicami, jeżeli tak to w jakiej formie?”
Odpowiedź: „Tak, dziennik elektroniczny”.
Pytanie: „Czy są uczniowie i rodzice, z któ-
rymi nie mają Państwo kontaktu?” Od-
powiedź: „Nie ma takich uczniów”. Papiery
idą w obieg i wydaje się, że wszystko się
udało. Kuratorium jest zadowolone, bo
realizowana jest podstawa programowa.
Zbiorczy raport idzie do ministra, który
też jest zadowolony. A po drugiej stronie
są uczeń i nauczyciel z wyłączoną kamerą
i mikrofonem. Jest niewykorzystana szan-
sa. Choć, być może – jeszcze można ją
wykorzystać. 
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Zdalna edukacja to temat podobny do
słabego występu polskiej reprezentacji
w piłce nożnej czy do sporu o aborcję –
prawie każdy ma tu coś do powiedzenia.
Kto z nas nie słyszał jakiejś „zabawnej”
anegdotki o WF-ie przed komputerem
albo nie śmiał się z lekcji w TVP? Kon-
sekwencje tego dziecięcego lockdownu
mogą jednak wcale nie być zabawne,
zwłaszcza kiedy spojrzymy na nie przez
pryzmat długoterminowego dobrostanu
naszych dzieci.

Na poważnie do pytania o to, co zdalna
edukacja zrobiła z uczniami, nauczycielami
i rodzicami podeszła Fundacja Dbam
o Mój Zasięg, która już w maju 2020
roku przebadała 1284 dzieci, 671 nauczy-
cieli i 979 rodziców z 34 polskich szkół
i opublikowała obszerny raport. Pytania
dotyczyły dobrostanu psychicznego i fi-
zycznego oraz higieny cyfrowej, relacji
międzyludzkich, aktywności online i offline
przed i od momentu rozpoczęcia nauki
zdalnej, dostępu do urządzeń i internetu,
przygotowania do prowadzenia lekcji on-
line, narzędzi i metod stosowanych przez

nauczycieli. Badanie trwało od 12 maja
do 12 czerwca 2020. Czego się z niego
dowiadujemy?

Jeszcze więcej internetu, jeszcze
gorsza koncentracja

Po pierwsze, czas spędzany przed ekranem
w okresie zdalnego nauczania zwiększył
się – i to nie tylko w dni powszednie, ale
również w weekendy. „Po zamknięciu
szkół połowa uczniów (50%) (…) wskazała,
że w dni robocze korzystała z internetu
dziennie „sześć godzin lub więcej”. Prawie
co trzeci uczeń (28%) (…) korzystał z in-
ternetu sześć godzin lub więcej również
w weekendy”. Około 40% uczniów wska-
zało na rozregulowanie rytmu dobowego –
częściej siedzieli do późna w nocy i później
wstawali. 47% badanych przyznało, że
w okresie pandemii na oglądanie filmów
i seriali poświęca więcej czasu niż przed,
u 28% uczniów to samo dotyczyło gier
cyfrowych i indywidualnego uprawiania
e-sportu. 

anna szczErbata
Członek zespołu „Nowej Konfederacji”

Po trzygodzinnej telekonferencji masz ochotę wyskoczyć przez okno?
Pomyśl, co czuje ponad 3 mln dzieci (tylu w Polsce jest uczniów szkół
podstawowych), które od roku niemal każdego dnia zmuszone są do
odklepania kilku godzin przed ekranem

Dziecięcy lockdown

https://zdalnenauczanie.org/


50% uczniów oceniło, że w porównaniu
do czasu sprzed pandemii pogorszyły się
ich relacje z rówieśnikami. Na plus należy
jednak policzyć to, że 30% dzieci przyznało,
że w czasie pandemii poświęca więcej
czasu na wspólne aktywności z członkami
rodziny. 

Ważną informację niesie odpowiedź
na pytanie o używanie smartfona podczas
lekcji do rzeczy niezwiązanych z zajęciami.
35% uczniów przed pandemią robiło to
rzadziej lub znacznie rzadziej, 16% po-
święcało na to tyle samo czasu, a 5%
robiło to częściej, zanim zamknięto szkoły
(30% w ogóle tego nie robi i nie robiło).

27% uczniów miało problemy z koncen-
tracją podczas e-lekcji, a 26% przyznało,
że miało trudności ze zrozumieniem nowej
wiedzy jest jedynie konsekwencją po-
przedniego. Liczby te pokrywają się niemal
idealnie z tym, że „28% badanych uczniów
zadeklarowało, że często lub bardzo często
podczas zajęć online korzystało z portali
społecznościowych, grało w gry, przeglą-
dało internet do celów prywatnych czy
pisało do kogoś bez związku z lekcjami.
Taki sam odsetek badanych uczniów przy-
znał, że bardzo często lub często używał
swojego smartfona podczas e-lekcji do
celów nie związanych z nauką”.

Za dobrą wiadomość należy uznać na-
tomiast to, że w stosunku do czasów przed

pandemią zwiększył się odsetek badanych,
którzy więcej czasu przeznaczali na uczenie
się samemu po czasie przeznaczonym na
e-lekcje – robiło to 32% uczniów. 

Słabe ciało słaby duch

48% uczniów przyznało w ankiecie, że
w porównaniu do czasów sprzed pandemii,
po zamknięciu szkół czuło się psychicznie
gorzej. Na marginesie warty odnotowania
jest fakt, że wśród nauczycieli odsetek
ten stanowił 65%, a wśród rodziców 54%.
Podobne wyniki dotyczą samopoczucia
fizycznego: 46% uczniów, 68% nauczycieli
i 46% rodziców przyznało, że ich ocena
zdrowia fizycznego spadła.

Magdalena Bigaj, autorka jednego
z rozdziałów raportu podkreśla w podsu-
mowaniu, że „zaprezentowane (…) wyniki
jasno wskazują na to, że nie można mówić
o odpowiedzialnym realizowaniu zdalnej
edukacji bez uwzględnienia zagadnienia
higieny cyfrowej, od której zachowania
bezpośrednio zależy nie tylko jakość nau-
czania, ale przede wszystkim dobrostan
psychiczny i fizyczny uczniów, rodziców
i nauczycieli”. Po ponad roku od pierw-
szego zamknięcia szkół nie wydaje się
niestety jednak, aby akurat temat higieny
cyfrowej zrobił zawrotną karierę wśród
dziennikarzy, ekspertów czy nauczycieli.
Z niektórych publikacji wynika coś wręcz
przeciwnego. Centrum Cyfrowe przebadało
dwukrotnie nauczycieli i opublikowało
dwie edycje raportu „Edukacja Zdalna
w czasie pandemii”. Poniżej dwa przy-
kładowe cytaty opisujące stosunek nau-
czycieli do wykorzystywania narzędzi cyf-
rowych do nauki już po pandemii:

„Zachęcam uczniów do fotografowania
tablicy, to jest zmiana, bo zobaczyłem, że
jak oni notują, to często popełniają błędy
i cenią sobie, że mogą do tego wrócić”. 
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https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/
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„Ale co mnie zdziwiło: myślałam, że
Teams zostanie z nami na zawsze. Ucznio-
wie odinstalowali Teamsa, bo nie mogą
na niego patrzeć. Bedą musieli się do
niego przyzwyczaić, bo dla mnie to jest
świetne rozwiązanie. Ale to mnie blokuje,
bo na własna prośbę się go pozbyli. Nawet
smutno mi się tak zrobiło”. 

„Mam z nimi Messengera klasowego
i to działa, pytają o różne rzeczy, ale to
miałam już przed pandemią. Myślę, że
ten Messenger jest dobry – buduje relacje,
oni tego nie nadużywają”.

Nauczycielu, pomyśl o dziecku!

Te wypowiedzi świadczą o tym, że nie-
którzy polscy nauczyciele jeszcze w żadnym
stopniu nie przerobili lekcji o wpływie
technologii na skuteczność nauki i ogólny
rozwój młodych ludzi.

Propozycja, żeby robić zdjęcia tablicy,
zamiast notować, po pierwsze jest dla
dzieci zachętą do korzystania w czasie
lekcji ze smartfonów (podczas gdy po-
prawne notatki można byłoby im przecież
po prostu udostępnić później lub – o zgro-
zo! – zachęcić do samodzielnego znale-
zienia poprawnych informacji), a po dru-
gie – do jeszcze płytszego przetwarzania
informacji (jeśli w ogóle po zrobieniu
zdjęcia do jakiegokolwiek ich przetwo-
rzenia dojdzie) niż gdyby uczniowie tylko
bezmyślnie przepisywali. 

W pięciu badaniach eksperymental-
nych naukowcy wykazali, że nawet w po-
równaniu z pisaniem na klawiaturze ro-
bienie odręcznych notatek zwiększa sku-
teczność zapamiętywania treści (za: Spitzer
M. „Epidemia smartfonów”). A przy ro-
bieniu zdjęć zamiast notatek skuteczność
zapamiętywania może być przecież nawet
zerowa. Co się zaś tyczy obecności telefo-
nów komórkowych na lekcjach, to już

w 2015 roku londyńscy ekonomiści opisali
wyniki eksperymentu przeprowadzonego
na 130 000 uczniów brytyjskich szkół.
Badanie na tej ogromnej próbie wykazało,
że zakaz używania telefonów w szkołach
istotnie wpływa na poprawę wyników
w nauce, szczególnie jeśli chodzi o uczniów
słabszych (więcej: Spitzer M. „Epidemia
smartfonów” od s. 29). Z tego i innych
badań wynika więc, że nie tylko nie po-
winniśmy zachęcać dzieci do korzystania
z telefonów w szkole, ale wręcz tego za-
kazać. Francja zrobiła to już w 2018 roku. 

Drugi cytat, w którym nauczycielka
ubolewa nad niechęcią dzieci i młodzieży
do spędzania czasu przed komunikatorem,
połączony ze jej stwierdzeniem, że –
wbrew dobrostanowi psychicznemu dzie-
ci – ona planuje dalsze korzystanie z tego
narzędzia, to zwyczajna negacja rzeczy-
wistości. W tym przypadku nie potrzeba
nawet cytować badań o wpływie przesia-
dywania przed ekranem na zdrowie mło-
dych ludzi, bo zamanifestowali oni w jasny
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sposób, że źle się czują, kiedy muszą ko-
rzystać z konkretnego narzędzia. Tym
niemniej zarówno autorce drugiego jak
i trzeciego cytatu warto zalecić zapoznanie
się z badaniami dotyczącymi związku po-
między korzystaniem przez młodzież z sieci
społecznościowych i smartfonów, a de-
presją. Zależność pomiędzy intensywnym
korzystaniem ze smartfona lub uzależ-
nieniem od niego a zwiększonym ryzykiem
depresji stwierdzono w licznych badaniach
przeprowadzonych m. in. w Turcji, Chi-
nach, Korei Płd., Libanie, Szwecji i Stanach
Zjednoczonych. W USA przebadano ponad
pół miliona nastolatków pod kątem związ-
ku między skłonnością do zrobienia sobie
krzywdy, a zakresem korzystania ze smar-
tfonów i mediów społecznościowych. Mło-
dzi ludzie, którzy spędzali minimum 3 go-
dziny dziennie na korzystaniu z mediów
elektronicznych odpowiedzieli twierdząco
na pytania o myśli samobójcze o 34%
częściej niż nastolatkowie spędzający
z tymi mediami 2 godziny lub mniej. 

O wielu innych powodach, dla których
należy do technologii cyfrowych podcho-
dzić ostrożnie pisałam na łamach „Nowej
Konfederacji” m. in. w artykule pt. „Ra-
tujcie mózgi swoich dzieci”.

Co robić, skoro jest pandemia?

Fundacja Dbam o Mój Zasięg swój raport
kończy rekomendacjami. Wskazuje miedzy
innymi na to, że konieczne jest wypraco-
wanie jasnych wytycznych dotyczących
czasu spędzanego przed ekranem przez
uczniów (dostosowane do ich wieku)
i nauczycieli, wprowadzenie systemowych
rozwiązań w zakresie higieny cyfrowej
uczniów i nauczycieli jako stałego elementu

edukacji cyfrowej społeczeństwa, wypra-
cowanie i wdrożenie systemowych modeli
wspierania dzieci i młodzieży w zakresie
e-uzależnień oraz negatywnych doświad-
czeń w kontakcie z nowymi technologiami
(pornografia, przemoc etc.) oraz wypra-
cowanie metod, które będą uwzględniały
jakąś formę prowadzenia zajęć w czasie
rzeczywistym, ale również możliwość pro-
wadzenia pracy projektowej (która nie
polega na wysłaniu przez nauczyciela
pracy do wykonania i oczekiwaniu na
zwrotnego maila). Autorzy zwracają uwagę
na konieczność równoważenia komuni-
kowania online z uczniami w sposób syn-
chroniczny i asynchroniczny. Prowadzenie
zajęć tylko w postaci wideokonferencji
może prowadzić bowiem do przeciążenia
informacyjnego, zaś przewaga komunikacji
asynchronicznej prowadzi do zaniku po-
czucia wspólnoty i zmniejszenia motywacji
uczniów.

Wartą odnotowania rekomendacją jest
to (o czym szerzej pisze Jarema Pieku-
towski), że nauczanie powinno mieć jak
najbardziej zindywidualizowany charakter,
tak aby możliwe było uwzględnienie pre-
ferencji uczniów. 

Przede wszystkim zaś dla dobra mło-
dych ludzi niezbędne jest nieustanne
wspieranie budowania kultury offline po-
przez planowanie aktywności w realnym
świecie, zachęcanie do udziału w różnych
formach wolontariatu, aktywnościach
sportowych i edukacyjnych oraz wspie-
ranie budowania i pielęgnowania relacji.
Wbrew pozorom to wszystko jest możliwe
nawet w czasie lockdownu. To zadanie
dla nas wszystkich: wychowawców, ro-
dziców, organizacji pozarządowych i po-
lityków. 

11

THINKZINE, nr 5(131)/2021, maj 2021 www.nowakonfederacja.pl

https://nowakonfederacja.pl/ratujcie-mozgi-swoich-dzieci/
https://nowakonfederacja.pl/ratujcie-mozgi-swoich-dzieci/


12

THINKZINE, nr 5(131)/2021, maj 2021 www.nowakonfederacja.pl

Mija rok i dwa miesiące od początku
pandemii w Polsce. Jak odnalazł się
Uniwersytet Warszawski w nowej sy-
tuacji?

Musieliśmy zacząć funkcjonować w nowej
rzeczywistości. Całościowo odnaleźliśmy
się dobrze, choć pierwszy semestr był
trudny. Przebiegał w atmosferze niepew-
ności i dużych obaw. Wówczas nie wie-
dzieliśmy, co będzie się działo. Obostrzenia
były wprowadzane na dosyć krótkie okresy
i później przedłużane. 

Co było najtrudniejsze?

Po pierwsze – przejście na zdalną formę
kształcenia studentów. Rok temu byłam
prodziekanem do spraw studenckich na
Wydziale Nauk Politycznych i Studiów
Międzynarodowych. To bardzo duży wy-
dział, ponad 3 tysiące studentów, w tym
wielu studentów zagranicznych. Wówczas,

będąc już po pierwszych doświadczeniach
kształcenia w pandemii zastanawialiśmy
się, jak zorganizować kolejny semestr,
i rozważaliśmy różne scenariusze. Przy-
mierzaliśmy się do pełnej stacjonarności
lub do rozwiązań hybrydowych. Przymie-
rzaliśmy się do prowadzenia zajęć sta-
cjonarnie w reżimie sanitarnym. Osta-
tecznie, cały obecny rok akademicki upły-
nął nam na kształceniu zdalnym. I oczy-
wiście pojawiły się pytania, jak prowadzić
naukę zdalną, by osiągnąć efekty uczenia
się przewidziane dla poszczególnych przed-
miotów. 

Wcześniej uczelnia miała przecież do-
świadczenia z e-learningiem.

Przed pandemią kształcenie zdalne nie
przebiegało na Zoomie czy innym komu-
nikatorze. Było kojarzone z typowym e-
learningiem, czyli z formą, w której całe
przedmioty przygotowywano i realizowano

Dr Justyna GoDlEwska-szyrkowa
Adiunkt na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Podyplomowych
UW, Pełnomocnik Rektora ds. jakości kształcenia na Uniwersytecie
Warszawskim; w latach 2016–2020 prodziekan ds. studenckich na
WNPiSM UW. Badaczka polityki edukacyjnej i polityki społecznej

Nie wyobrażam sobie uniwersytetu tworzonego w 100% online. Akademia
to nie tylko dydaktyka i prowadzenie badań naukowych. Potrzebujemy
relacji bezpośrednich, ale z drugiej strony część rozwiązań, które wypra-
cowaliśmy, już z nami zostanie.

czy uniwersytet online jest możliwy?

z dr Justyną Godlewską-szyrkową 
rozmawia Jarema Piekutowski



na specjalnej platformie, a jego udział
w całości procesów kształcenia nie był
zbyt duży.

Kiedy musieliśmy przejść na nowy
sposób kształcenia, zaczęło się rodzić
wiele pytań. Wówczas wszyscy pozosta-
waliśmy w domach, dzieci przestały cho-
dzić do przedszkoli i szkół. To powodowało
przez pierwsze miesiące bardzo trudną
sytuację dla prowadzących, którzy musieli
godzić opiekę nad dziećmi, czy innymi
osobami, z pracą. Albo przebywać w miesz-
kaniu ze wszystkimi członkami rodziny
i jednocześnie pracować. Wszyscy, którzy
pracowali wtedy zdalnie stawali przed
podobnymi wyzwaniami, ale w przypadku
wykładowców było to o tyle trudniejsze,
że trzeba było dodatkowo nauczyć się
prowadzić zajęcia ze studentami w nowej
formule. Semestr letni ubiegłego roku był
więc okresem testowym.

Gdzie jest największa różnica między
kształceniem online a stacjonarnym?

O tym, czym się one różnią w ogóle,
można rozmawiać teraz, na podstawie
naszych doświadczeń z obecnego roku
akademickiego, kiedy już jesteśmy przy-
gotowani. Ale na początku, w roku
2019/2020, musieliśmy się przede wszyst-
kim zastanowić, co dla nas znaczy to
zdalne kształcenie i w jaki sposób je rea-
lizować.

Dziś mamy zajęcia w modelu synchro-
nicznym, na zasadzie wideokonferencji –
ale na samym początku to wcale nie było
takie oczywiste. Część wykładowców prze-
nosiła swoje zajęcia na platformy e-lear-
ningowe. Część musiała się dopiero nau-
czyć posługiwać takimi aplikacjami jak
Google Meet, MS Teams czy Zoom. Uczy-
liśmy się korzystać z narzędzi umożliwia-
jących komunikację synchroniczną i łączyć

je z tymi pozwalającymi na komunikację
asynchroniczną (czyli z ćwiczeniami/ma-
teriałami, z których studenci mogą ko-
rzystać później w dowolnym czasie). Po-
jawiło się pytanie o proporcje. Może część
zajęć, na przykład wykłady, można nagrać
i później udostępniać studentom przez
jakiś czas? Trzeba było wziąć pod uwagę
to, czy prowadzący i studenci mają odpo-
wiedni sprzęt, łącze, miejsce. 

A mieli?

Zapewne było bardzo różnie. Zdarzało
się, że nasi prowadzący w pierwszych
miesiącach lockdownu zgłaszali, że mają
problemy z prowadzeniem zajęć w formie
wideokonferencji właśnie z powodu sprzę-
tu, słabego łącza, czy z uwagi na sytuację
domową

A nie można było zrobić tak, że wykła-
dowca przychodził na uczelnię, do
pustej sali, w które miał normalnie
mieć zajęcia, i stamtąd je prowadził
online?
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Takie rozwiązania też były stosowane.
Potrzeba było jednak czasu i zaplecza, by
wykładowca mógł prowadzić wykład z sali
budynku wydziału. 

To był jeden rodzaj wsparcia. Drugi
rodzaj to były różnego rodzaju szkolenia
dla pracowników z zakresu narzędzi do
pracy zdalnej. Były one prowadzone cen-
tralnie przez uniwersytet i lokalnie przez
wydziały. Później pojawiło się sporo innych
szkoleń związanych z przejściem na system
zdalny, np. na temat nawiązywania relacji
ze studentami w procesie kształcenia tej
formule. Pierwszy semestr poświęciliśmy
więc na to, by wypracować model, który
w tym roku już dobrze funkcjonuje. 

Drugi temat to jest różnica pomiędzy
kształceniem zdalnym a kształceniem
stacjonarnym. 

Oczywiście największa różnica występuje
w przypadku zajęć takich jak laboratoria,
warsztaty czy praktyki studenckie, gdzie
potrzebny jest kontakt studenta z wykła-
dowcą i ze sprzętem. Ale nawet poza tymi
zajęciami podstawowa różnica jest taka,
że nie ma kontaktu bezpośredniego. Prze-
jawia się to w bardzo rożnych sytuacjach.
Np. prowadzę zajęcia z dwudziestoma
studentkami i studentami – i nikt nie
włącza kamerki na zajęciach.

Dlaczego studenci tych kamerek nie
włączają?

Myślę, że powodów jest wiele. Na początku
zdarzały się takie wyjaśnienia, że studenci
nie mają odpowiedniego sprzętu – nie
mają kamerki i dlatego nie mogą jej włą-
czyć. Potem – że nie chcą włączać kamery,
bo nie są sami w pomieszczeniu. Zdarzały
się też sytuacje, że prowadziłam zajęcia
rano i uczestnicy zajęć mówili: „Ojej, jes-

tem nieprzygotowany, nie zdążyłem się
uczesać”. 

Czyli student czy studentka uczesaliby
się na wykład stacjonarny, a na wykład
online – nie ma już motywacji aby to
zrobić.

Może tak być [śmiech]. Warto jednak do-
dać, że nie dotyczy to tylko studentów,
wszyscy doskonale wiemy, że praca zdalna
zmieniła nasze praktyki społecznego funk-
cjonowania i niekoniecznie na gorsze. Za-
jęcia stacjonarne wymuszają pewne formy.
Trzeba się pojawić odpowiednio ubranym
i przygotowanym, wyjść z domu i przyje-
chać na uniwersytet. W przypadku zajęć
zdalnych można wstać z łóżka i zasiąść
w piżamie przed komputerem, jeść śnia-
danie i słuchać wykładu. Albo nawet nie
wstawać z łóżka. Wtedy prowadzący jest
w takiej sytuacji, że mówi przez półtorej
godziny do ikonek, które pojawiają mu
się na ekranie. Jest to bardzo trudne.

Jak nakłonić studentów, by jednak
włączali kamery?

Dużo zależy od grupy i od prowadzącego.
Są takie grupy i zajęcia, gdzie wszyscy
włączają kamery. Widać, że jednym i dru-
gim zależy na kontakcie interpersonalnym.
Studenci muszą doświadczyć, że z włą-
czonymi kamerami jest lepiej, że jest po-
czucie wspólnoty. 

Dyskutowaliśmy nad tym, czy w ogóle
mamy prawo studentów zmuszać do włą-
czania kamery w tej szczególnej sytuacji
pandemicznej. Przeważały głosy, że to
dość delikatny temat i zasady powinny
być wcześniej ustalone z każdą grupą.
A i tak później to nie zawsze działa tak,
jak ustaliliśmy.
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Aktywność studentów jest przez to
mniejsza?

Różnie bywa. Niektórym studentom for-
muła online pozwala chętniej się wypo-
wiadać na różne tematy. Jednak generalnie
dla studentów, a zwłaszcza dla prowa-
dzących, formuła zajęć zdalnych – wy-
magająca siedzenia wielu godzin przed
komputerem – jest trudniejsza, często
bardziej męcząca niż stacjonarna. 

Z drugiej strony zdalność jednak może
być bardziej inkluzywna. Może dawać
możliwość uczestniczenia w różnych wy-
darzeniach i działaniach osobom, które
wcześniej takiej szansy nie miały.

Pod warunkiem, że studenci mają od-
powiedni sprzęt i możliwości lokalowe.
UW to jedna z najlepszych uczelni,
ponadto ma siedzibę w stolicy, więc
zapewne stosunkowo często studiują
na nim osoby z dobrze uposażonych
domów. A co z mniejszymi uczelniami? 

W przypadku naszych studentów te pro-
blemy też występowały. Na przykład
w przypadku egzaminów dyplomowych
zdarzało się, że studenci wnioskowali o to,
by udostępnić im miejsce do zdawania
egzaminu w budynku wydziału – i tak
robiliśmy.

Na pewno istnieją różnice regionalne,
także związane z wielkością uczelni czy
pozostającą w dyspozycji infrastrukturą.
Zgadzam się, że w wielu przypadkach
UW ma oczywiste przewagi, wynikające
przede wszystkim ze stopnia rozwoju róż-
nych rozwiązań systemowych. Mamy np.
dobrze rozwinięte wsparcie psychologiczne
dla studentów, co jest bardzo ważne w tym
trudnym okresie pandemicznym. Kluczo-
we znaczenie ma to, w jakim stopniu
uczelnia angażuje się, żeby trudną sytuację

rozwiązać. Czy będzie brała pod uwagę
to, jak studenci funkcjonują na co dzień.
Może jednak zaoferować im więcej zajęć
asynchronicznych, czyli materiałów, do
których mogą wrócić w dogodnym dla
siebie momencie? W takiej sytuacji nie
wymagamy od nich, by siedzieli kilka go-
dzin na wideokonferencji, ale by np. ściąg-
nęli sobie wykład i obejrzeli później.

A czy sam system szkolnictwa wy-
ższego – w sensie obowiązującego
prawa i struktur – był na tyle elastyczny,
by można było sprawnie przeprowadzić
tę zmianę? 

Raczej tak. Szczególną uwagę poświęci-
liśmy egzaminom dyplomowym, które
też odbywały się zdalnie. Akurat ta pro-
cedura musiała być bardzo szczegółowo
opisana, podobnie jak zdalne obrony prac
doktorskich, czy posiedzenia ciał kole-
gialnych na Uniwersytecie. Mam takie
poczucie, że przejście na formułę zdalną
bardzo się sprawdziło w tych obszarach.

Największą trudnością jest to, że de-
cyzje zarówno władz publicznych, jak i sa-
mego uniwersytetu, z dość oczywistych
względów związanych z rozwojem sytuacji
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pandemicznej, są podejmowane dość póź-
no, a sytuacja jest dynamiczna. Ale mam
wrażenie, że wszystkim nam udało się
zachować potrzebną elastyczność i dobrze
reagować na pojawiające się wyzwania. 

Już dwie sesje odbyły się od początku
pandemii. Jaki widać wpływ tego trybu
na wyniki kształcenia?

Są przedmioty, na których w trybie zdal-
nym można osiągnąć efekty uczenia się
w takim samym stopniu jak stacjonarnie,
ale nie zawsze jest to możliwe i nie dla
wszystkich obszarów kształcenia. Kilka
miesięcy temu na UW przeprowadzono
badania wśród wykładowców na temat
kształcenia w trakcie pandemii. Nauczy-
ciele akademiccy jednoznacznie ocenili
zajęcia prowadzone przez siebie w formule
online niżej niż zajęcia w trybie stacjo-
narnym. Natomiast efektywność dyżurów
i konsultacji była oceniona lepiej.

Dużym problemem jest sama weryfi-
kacja postępów uczenia się, czyli zaliczenia
i egzaminy. Zwłaszcza w przypadku zali-
czeń i egzaminów pisemnych, bo w formie
ustnej wydaje się to dosyć zbliżone. 

Dlaczego w przypadku egzaminów pi-
semnych?

Było dużo wątpliwości co do tego, jak
konstruować testy, by zapobiegać różnego
rodzaju nieuczciwościom. Część egzami-
natorów wymagała, by studenci jedno-
cześnie łączyli się przez Google Meet,
włączali kamery i żeby było widać na
ekranie, jak piszą ten test. Ale zdajemy
sobie sprawę, że nie jesteśmy tak naprawdę
w stanie kontrolować, jak i gdzie studenci
piszą egzaminy w formule zdalnej. 

To zainspirowało nas do przemyślenia,
po co właściwie są te egzaminy i zaliczenia.

Czy rzeczywiście wykładowcy mają skupiać
swoje wszystkie siły, by zapobiec ściąga-
niu? A może można inaczej podejść do
samego egzaminu i jego znaczenia w pro-
cesie kształcenia?

Mówiła pani o praktykach studenckich
i laboratoriach, które trudno zrealizo-
wać bez bezpośredniego kontaktu ze
studentami. Jak udało się rozwiązać
ten problem?

Zajęcia praktyczne, gdzie efektów uczenia
się nie da się osiągnąć zdalnie, realizujemy
w trybie stacjonarnym lub hybrydowym
z zachowaniem reżimu sanitarnego
i w możliwie jak najbardziej elastycznej
formule, umożliwiającej zarówno uczest-
nictwo studentów (z których przecież
spora część pozostała w domach rodzin-
nych, poza Warszawą), jak i bezpieczeń-
stwo uczestników. 

Na kierunkach praktycznych mamy
w programach studiów nawet 720 godzin
praktyk, a nie wszystkie praktyki da się
zrealizować zdalnie. W zeszłym roku prze-
łożyliśmy obowiązek realizacji praktyk na
kolejny rok, ale okazało się, że mamy ko-
lejny rok pandemiczny. W przypadku czę-
ści godzin przewidzianych dla praktyk
organizowane są zajęcia praktyczne, które
pozwalają na realizację efektów uczenia
się przewidzianych dla praktyk.

Wyzwaniem są też wszystkie zajęcia
w formie warsztatów, które trudniej jest
przeprowadzić w formule zdalnej. Czasami
zależy to od tego, czy prowadzący posiada
umiejętność prowadzenia warsztatów on-
line. 

Duch uniwersytetu polega na budo-
waniu wspólnot wolnej myśli. Czy to
jest możliwe w formule online?
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Nie wyobrażam sobie uniwersytetu
tworzonego w 100% online. Akademia to
nie tylko dydaktyka i prowadzenie badań
naukowych. W tym roku mamy pierw-
szorocznych studentów, którzy w ogóle
nie mieli okazji poznać zajęć stacjonar-
nych. Poznali się tylko zdalnie – i widzimy,
że ich integracja jest dużo słabsza niż
w przypadku, gdy kształcenie jest stacjo-
narne. Trudniej jest pracować w grupach,
dobierać się.

Potrzebujemy relacji bezpośrednich,
ale z drugiej strony część rozwiązań, które
wypracowaliśmy, już z nami zostanie.
Działania online bardzo sprawdzają się,
jeśli chodzi o spotkania pracowników
w różnych radach czy komitetach. Możli-
wość spotkania z wieloma ludźmi prze-
bywającymi w różnych miejscach bardzo
ułatwia ustalenia, wymianę myśli, orga-
nizację seminariów badawczych. Spraw-

dzają się wykłady online, ich nagrywanie
i umieszczanie w sieci. 

Jak będzie wyglądała „nowa normal-
ność” po pandemii?

Już nie ma powrotu do tego co było.
Klasyczna sytuacja edukacyjna i uniwer-
sytecka nie wróci w skali jeden do jednego.
Zbyt dużo się zdarzyło. Na pewno kształ-
cenie zdalne, czy też łączone z trybem
stacjonarnym, będzie obecne w kształceniu
uniwersyteckim. 

Oczywiście w przypadku studiów
dziennych chcemy w pełni powrócić do
formuły stacjonarnej już od przyszłego
semestru. Myślę natomiast, że mamy
punkt zwrotny jeśli chodzi o studia nie-
stacjonarne – zaoczne czy podyplomowe.
W ich przypadku formuła zdalna – na
niektórych kierunkach – na pewno będzie
częściej wykorzystywana. 
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Prezentacja Polskiego Ładu przywołała
wspomnienia. Jako człowiek z natury sen-
tymentalny z rozrzewnieniem wspominam
to, jak ponad 5 lat temu Mateusz Mora-
wiecki, jeszcze jako minister rozwoju,
prezentował swój plan dla Polski. Najpierw
na slajdach, potem propozycje przyoblekły
się w formie Strategii na rzecz Odpowie-
dzialnego Rozwoju. Pięć lat później „Puls
Biznesu” ocenił realizację planu na 40 proc. 

Pamiętam też, jak Andrzej Duda
w kampanii wyborczej w 2015 roku za-
powiadał, że poda się do dymisji, jeśli nie
złoży projektu ustawy mającej podnieść
w Polsce kwotę wolną od podatku. Projekt
złożył (kwota wolna miała wynieść 8 tys.
zł), tylko co z tego, skoro Sejm nie zamie-
rzał się nią zajmować. Parlament obudził
się dopiero w przeddzień terminu podyk-
towanego wyrokiem Trybunału Konsty-
tucyjnego w tej kwestii. Wówczas wpro-
wadzono skomplikowany mechanizm,
mający podwyższyć kwotę wolną, ale nie
dla wszystkich – i nie za bardzo. Dziś na-
tomiast 30 tys. zł to jest kwota, na którą
nas stać.

Pamiętam też, jak w 2018 roku Sejm
głosami Prawa i Sprawiedliwości odrzucił
zaproponowany przez PSL projekt eme-
rytury bez podatku. Od trzech lat sejm
zajmuje się obywatelskim projektem usta-
wy w tej samej sprawie – tylko dlatego,
że projekty obywatelskie nie podlegają
dyskontynuacji. W styczniu 2020 roku
PiS zamroził go wrzucając do komisji fi-
nansów publicznych oraz komisji polityki
społecznej i rodziny, z których nie wyszedł
do dziś. W 2020 roku emeryturę bez po-
datku jako projekty „niesprawiedliwe spo-
łecznie” krytykowali minister rodziny
Marlena Maląg oraz wiceminister pracy
Stanisław Szwed. Teraz jest to pomysł
jak najbardziej do przyjęcia.

Co się zmieniło? Z pewnością swoje
robią spore środki, które otrzymamy w ra-
mach Funduszu Odbudowy. Z drugiej
strony jednak przede wszystkim sonda-
żowe spadki Prawa i Sprawiedliwości. Bo
przede wszystkim w tym kontekście pro-
ponuję analizować program Polski Ład:
jako opowieść mającą na nowo rozpalić
pozytywne emocje wokół rządu. Gdy bo-

stEfan sękowski
Zastępca Dyrektora „Nowej Konfederacji”, 
kierownik sekcji Publicystyki

Zaprezentowany przez Prawo i Sprawiedliwość program rozwojowy
zawiera wiele kosztownych ogólników z których najbardziej szczegółowe
są zapowiedzi podwyżki obciążeń dla części podatników

Polski Ład, czyli handel marzeniami



wiem spojrzy się na jego treść, widać
w niej dużo ogólnikowych obietnic. Wie-
lomiliardowe inwestycje, rozbudowa dróg,
wyższe wydatki na opiekę zdrowotną, ro-
dzinny kapitał opiekuńczy z jednej strony,
z drugiej: podwyższenie drugiego progu
podatkowego, emerytura bez podatku
i wyższa kwota wolna.

„Najważniejsze jest niewidoczne dla
oczu”, a raczej – skrzętnie ukryte, toteż
politycy PiS nie chwalą się, że nowe wy-
datki zamierzają pokryć kosztem części
podatników. Nie ma ona większego zna-
czenia wyborczego, toteż można w nią
uderzyć naliczaną proporcjonalnie składką
zdrowotną (dla przedsiębiorców) oraz
brakiem możliwości jej odliczania od po-
datku dla wszystkich, co oznacza de facto
wprowadzenie nowego podatku zdrowot-
nego.

Za obietnice zapłacą też samorządy,
którym ubędzie wpływów z PIT w wyniku
jego obniżki dla większości Polaków. Z któ-
rej zasadniczo należy się cieszyć, przy
czym bez jednoczesnego rekompensowa-
nia samorządom ubytków wpływów z PIT
oznacza to utrudnienia w realizacji ich
zadań. W praktyce można się spodziewać
dalszej centralizacji – pieniądze gminy
będą owszem, otrzymywać, ale z Warszawy
i to pod warunkiem, że ich włodarze nie
będą władzy centralnej podskakiwać. Taka
opinia nie wynika z uprzedzeń wobec PiS,
ponieważ od lat rządzący dyskryminują
samorządy rządzone przez polityków opo-

zycyjnych. Widać to wyraźnie po oblicze-
niach, z których wynika, że te rządzone
przez PiS dostają z Funduszu Inicjatyw
Lokalnych dziesięć razy więcej na miesz-
kańca niż te rządzone przez opozycję.

Te środki jednak nie pokryją realizacji
Polskiego Ładu. Należy się więc spodzie-
wać, że ustawy, które będą go doprecy-
zowywać będą zakładały znacznie mniej
hojne wydatki. Część programów będzie
zapewne także realizowana z rozmachem
porównywalnym do Mieszkania+ czy elek-
tromobilności. Nie o to jednak chodzi.
Na tym etapie cieszyć się mają rodziny
z dziećmi i te (jeszcze) bez dzieci, emeryci
czy osoby o niższych zarobkach. Utrzy-
manie się u władzy w dużej mierze nie
bierze się bowiem z realizacji składanych
postulatów, ale z tego, na ile skutecznie
uda się komuś sprzedać jego własne ma-
rzenia. 
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Wirtualna konwencja PiS, w trakcie której
klaszczące głowy uwiarygadniały swoimi
emocjami prezentowany projekt politycz-
no-ekonomiczny, podniosła temperaturę
polityczną w Polsce. Wszyscy biorą się za
kalkulatory. Co się komu dostanie, ile
komu zabiorą? Działają potężne siły be-
hawioralne – podkreślanie pewnego zysku
przez rządzących (podniesienie progów
podatkowych) versus obawa przed stratą
napędzana przez opozycję (manipulacje
przy składce zdrowotnej i niepewne szcze-
góły przyszłych rozliczeń podatkowych)
i poczucie sprawiedliwości podpowiada-
jące, że nam się to po prostu należy (u
tych, którym z wyliczeń wyjdzie, że coś
„dostaną”).

Rozwija się coraz bardziej zarządzanie
poprzez emocje – kto zyska, kto straci?
Rządzący tak kalkulują swoje propozycje
prawno-podatkowe, aby w krótkiej, wy-
borczej perspektywie, zdobyć zapewniającą
zwycięstwo przewagę oddanych głosów.

Pułapka naszyzmu

Zarządzanie emocjami jest grą o sumie –
w najlepszym przypadku – zerowej. Wy-
grywa się jedynie wtedy, kiedy ktoś inny
przegrywa, a rozdający karty zawsze może
ugrać coś przy okazji dla siebie. Przema-
wiając jako pierwszy i nadając kierunek
proponowanemu algorytmowi programo-
wania Polski Jarosław Kaczyński zdefi-
niował wygranych jako wieś i małe miasta.
Bez ogródek i wprost. Ale zarządzając
emocjami buduje się jednocześnie wy-
zyskujące społeczno-ekonomiczne sprzę-
żenia zwrotne. A zatem nie da się w ten
sposób stworzyć harmonijnie działającej
całości, w której wszyscy jesteśmy po-
trzebni do budowania sprzężeń zwrotnych
włączających (rozumianych tak jak przed-
stawiają to Daron Acemoğlu i James Ro-
binson w książce Dlaczego narody prze-
grywają), dających szansę na zwiększanie
naszej polskiej zdolności do sprostania

PrzEmysŁaw Gębala
Były wydawca „Stańczyka”, przedsiębiorca

Centralizacja władzy, arbitralne podejmowanie decyzji w gronach
zamkniętych dla sygnalistów, według niewidocznych algorytmów, nie-
sione rozniecanymi antagonizującymi emocjami – to wszystko zamyka
nas w pułapce peryferyjności

Pis programuje Polskę. 
Dokąd prowadzi nas Polski Ład?



wyzwaniom rzucanym przez złożoność
i zmienność współczesnego świata. Wszys-
cy, czyli ludzie o różnych wrażliwościach
i umiejętnościach.

Tymczasem proponowane w „Polskim
Ładzie” działania konsekwentnie nakręcają
emocjonalną spiralę sprzężeń zwrotnych
prowadzącą do naszyzmu, który wiedzie
nas na cywilizacyjne peryferie. Przypomnę
w tym miejscu wyjaśnienie zapropono-
wanego przeze mnie w artykule „Polska
na rozstajach, czyli pułapka naszyzmu”
pojęcia „naszyzm” – jest to asymetryczne,
manichejskie postrzeganie ludzi przez
pryzmat osobistych, raczej wrodzonych
niż nabytych wrażliwości. Dla naszych,
ludzi o podobnych wrażliwościach, mamy
zaufanie, tolerancję i przyzwolenie na ich,
nawet kontrowersyjne, działania. Dla in-
nych – nieufność, podejrzliwość, wrogość.
Nasi są bardziej zrozumiali, lepsi. Insty-
tucje, spółki państwowe i samorządowe,
teatry, muzea, a nawet firmy je sprzątające
są obsadzane „naszymi” przy aprobacie
jednych i wrogości pozostałych.

Potencjał zbiorowej mądrości

Wirus naszyzmu i związane z nim nasilanie
się tendencji rozprzęgających tworzący
się nieśmiało, od upadku komunizmu
w Polsce, system instytucji włączających,
szerzą się poprzez sieci wzajemnych po-
łączeń, z których korzystamy konsumując
zdobycze cyfrowej rewolucji. Trwa – opi-
sywane w książce Rynek i ratusz. O ukrytej
sieci powiązań, która rządzi światem
Nialla Fergusona – zderzenie hierarchicz-
nych z natury sieci władzy z bezskalowymi
sieciami społecznych powiązań, kiedy ko-
rzystamy z naszych komputerów i smar-
tfonów wymieniając się informacjami
i adaptując się do siebie wzajemnie na
niespotykaną w historii ludzkości skalę.

Ma to dwojakie konsekwencje, będące
stronami jednej i tej samej monety. Nad-
miar informacji rodzących możliwość,
a nawet wręcz konieczność nowych ad-
aptacji w ramach sieci społecznych po-
wiązań, czyni świat bardziej nieprzewi-
dywalnym, zmiennym. Ale jednocześnie
pozwala na aktywne zaangażowanie się
w proces społecznej deliberacji i prób na-
prawiania braków, wad dotychczasowych
sposobów funkcjonowania społeczeństwa
obywatelskiego, większej ilości ludzi. Po-
jawiają się możliwości – posługując się
słowami Jamesa Surowieckiego z książki
Mądrość tłumu. Większość ma rację
w ekonomii, biznesie i polityce – na
lepsze, pełniejsze wykorzystanie zbiorowej
mądrości.

W ramach nowych możliwości two-
rzenia sieci wzajemnych powiązań i wy-
miany informacji korzystają nie tylko
tworzące się nowe organizacje społeczne,
ale wręcz pojedynczy, indywidualni syg-
naliści. Ferguson, pisząc o zderzeniu we
współczesnym świecie hierarchicznych
sieci władzy i bezskalowych sieci sponta-
nicznie tworzonych połączeń w ramach
nowych, cyfrowych możliwości usiecio-
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wienia społecznego, zwraca uwagę na ko-
nieczność wypracowania przez elity rzą-
dzące nowego modus vivendi między jed-
nym a drugim rodzajem sieci, jako kon-
sekwencję zmian technologicznych, które
już nieodwracalnie zaszły.

Utracone korzyści bezskalowych sieci

Czy nowym sposobem na poprawienie
działania hierarchicznej sieci władzy może
być ograniczenie wpływów podatkowych
dla samorządów lokalnych będące kon-
sekwencją proponowanych na konwencji
PiS zmian w systemie podatkowym? Czy
tworzenie w zamian za zabrane wpływy
podatkowe centralnych instytucji rozpat-
rujących łaskawie składane wnioski, na
podstawie kryteriów nieuwzględniających
lokalnej specyfiki, ustalanych w ramach
hierarchicznej sieci władzy – przybliży
nas do lepszego, włączającego systemu
zarządzania państwem? Nie będzie chyba
zaskoczeniem, jeżeli posługując się wiedzą
płynącą z ekonomii behawioralnej, teorii
sieci i teorii złożoności odpowiem na po-
wyższe, że NIE.

Centralizowanie władzy, a jednocześnie
konieczność rozwiązywania problemów
w świecie wysokiej zmienności i dużej
niepewności, w jakim współcześnie żyjemy,
powoduje zatykanie się punktów węzło-
wych w hierarchicznej sieci władzy, w ra-
mach której rządzący chcą podejmować
wszystkie decyzje i zachować nad wszyst-
kim jak najdalej posuniętą kontrolę. Nie-
unikniona stanie się też kumulacja błęd-
nych posunięć coraz trudniejszych do na-
prawienia – mechanizm psychologiczny,
który łatwo prowadzi do takiego problemu
w sytuacji ograniczania i tłumienia moż-
liwości wykorzystania „mądrości tłumu”
jest opisany na przykładach polityków,
prokuratorów, sędziów, lekarzy, policjan-

tów, dziennikarzy i zwykłych ludzi w książ-
ce Carol Tavris i Elliota Aronsona – Błądzą
wszyscy (ale nie ja), Dlaczego uspra-
wiedliwiamy głupie poglądy, złe decyzje
i szkodliwe działania? Przykłady dotyczą
głównie kraju, w którym cały czas silna
jest sieć instytucji włączających – Stanów
Zjednoczonych Ameryki – wciąż dzięki
tej sieci zachowujących zdolność do sa-
monaprawy. Pomyślmy, jakie skutki może
to rodzić w Polsce.

Na błąd związany z centralizowaniem
hierarchicznych sieci władzy, prowadzący
do kumulacji błędnych posunięć i braku
zdecydowanej reakcji na nieuniknione
w szybkozmiennym świecie nietrafione
decyzje, szczególnie podatni są ludzie
o wrażliwości konserwatywnej, dla których
większe – niż dla ludzi o wrażliwości li-
beralnej czy libertariańskiej – znaczenie
mają takie wrażliwości jak autorytet, lo-
jalność, świętość. O tej swoistej asymetrii
wrażliwości i jej konsekwencjach ciekawie
pisał w „Gazecie Wyborczej” Marcin Mat-
czak, proponując – jako wniosek z zaob-
serwowanego zjawiska – zmianę sposobu
dyskursu politycznego dla strony liberal-
nej. 

Ma to swoje daleko idące, choć na
pierwszy rzut oka trudno dostrzegalne,
konsekwencje. Asymetria wrażliwości po-
łączona z mechanizmem psychologicznym
umacnianym w hierarchicznych z natury
sieciach władzy, nie mających wypraco-
wanych mechanizmów instytucjonalnych
asymilujących korzyści wynikające z bez-
interesownej pracy wykonywanej przez
sygnalistów, prowadzi najpierw do dez-
awuowania ich wysiłków, a potem do
prób eliminacji ich możliwości działania.
Niszczy się w ten sposób samorzutnie po-
wstającą bezskalową sieć powstającą dzięki
zdobyczom cyfrowej rewolucji, zamiast
ją wykorzystać jako zdecentralizowany,
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niezależny sygnał służący do poprawiania
funkcjonowania systemu społecznego
nieustannie wystawianego na coraz bar-
dziej chaotyczną zmienność i nieprzewi-
dywalność współczesnego świata.

W efekcie eliminuje się niezależne
opinie personalne i instytucjonalne, lik-
widując deliberację a zamiast tego budując
wyzyskujące sprzężenia zwrotne na bazie
hierarchicznej struktury władzy korzys-
tającej z quasi-monopolistycznych struktur
biznesowych państwowych czempionów
i pozostających poza jakąkolwiek społeczną
kontrolą funduszy celowych. Nakręca się
w ten sposób spirala naszyzmu, społecznej
emocji jeszcze mocniej utrwalającej sieć
instytucji wyzyskujących.

Utrwalanie instytucji wyzyskujących

Nie jest to problem wyłącznie polski. Do-
tyczy całego współczesnego świata, wszyst-
kich państw europejskich. Ale niestety
nasz kraj jest podatniejszy na budowanie
sieci instytucjonalnych ram wyzyskują-
cych. Dlaczego? System złożony ma swoją
wewnętrzną pamięć i zależność od ścieżki,
które co prawda go nie determinują jego
możliwego dalszego rozwoju, ale wpro-
wadzają trwałą asymetrię w możliwe do
zrealizowania w przyszłości drogi. Mamy
się w naszej historii do czego odwoływać
– tradycje wolności, tolerancji i samo-
rządności świętowane współcześnie w Pol-
sce na pamiątkę uchwalenia Konstytucji
3 Maja – ale brakuje nam wielopokole-
niowej budowy włączającej pamięci in-
stytucjonalnej.

Wyzwaniem współczesnego świata,
wyzwaniem Europy i Polski w Europie
jest, według Fergusona, nowy sposób
współdziałania hierarchicznych z natury
sieci władzy z tworzonymi nieustannie
bezskalowymi sieciami połączeń sygna-

listów indywidualnych i grupowych po-
zwalający na zdecentralizowane zbieranie
i wstępne przetwarzanie sygnałów spo-
łecznych dla efektywnego podejmowania
kluczowych decyzji. Z wykorzystaniem
wszystkich wrażliwości – konserwatyw-
nych, liberalnych, wolnościowych.

Stawianie celów na bazie antagoniz-
mów – miasto-wieś, tradycjonaliści-po-
stępowcy, konserwatyści-liberałowie –
prowadzić będzie zawsze do samonapę-
dzającej się epidemii naszymu i prędzej
czy później do domknięcia pierścienia in-
stytucji wyzyskujących, w których władza,
każda władza – prawicowa, lewicowa,
centrowa – wykorzystując możliwości sta-
nowienia prawa, państwowe firmy i ma-
nipulacje wartością pieniądza zamknie
nam szansę na włączenie się do nielicznego
do tej pory na świecie grona państw,
w których udało się zbudować i utrzymać
sieć instytucji włączających. Ale czy takie
włączenie się jest deklarowanym marze-
niem przemawiającego na konwencji PiS
Jarosława Kaczyńskiego? W planie PiS
tą chcianą perspektywą jest osiągnięcie
poziomu życia „Zachodu”. Tylko że, moim
zdaniem, ten poziom życia nie nadaje się
na cel. Po pierwsze dlatego, że utrzymanie
tego poziomu wydaje się być na dłuższą
metę niemożliwe i świadomość tego w eli-
tach zachodu jest coraz bardziej powszech-

23

THINKZINE, nr 5(131)/2021, maj 2021 www.nowakonfederacja.pl

budowanie włączających

ram instytucjonalnych

państwa polskiego i jego

pamięci instytucjonalnej nie

było i nie będzie łatwe



na. Po drugie poziom życia to jest po-
chodna zdolności do utworzenia i sku-
tecznego utrzymywania sieci instytucji
włączających. Tępiąc sygnalistów, nieza-
leżne głosy społeczne, system budowania
zgody społecznej w oparciu o parlamen-
tarną i pozaparlamentarną deliberację,
a pracownikom dając alternatywę
w postaci mafijnej struktury państwowych
firm lub przenoszonych właśnie z powro-
tem z dalekiego wschodu filii ponadna-
rodowych, skutecznie unikających płacenia
podatków koncernów, poziomu życia za-

chodu – jaki by on nie był – niestety
nigdy nie osiągniemy.

Budowanie włączających ram insty-
tucjonalnych państwa polskiego i jego
pamięci instytucjonalnej nie było i nie
będzie łatwe. Ale przeprogramowywanie
Polski w duchu centralizacji władzy, ar-
bitralnego podejmowania decyzji w za-
mkniętych dla sygnalistów gronach, wed-
ług niewidocznych algorytmów, niesione
rozniecanymi antagonizującymi emocjami
zamyka nas w pułapce peryferyjności.
Odbiera wolność. 
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Choć przeciętnemu Polakowi Japonia wy-
daje się krainą tajemniczą i odległą, należy
pamiętać, iż kraj ten leży w bardzo istot-
nym, by nie rzec wręcz – zapalnym rejonie
świata, w którym krzyżują się interesy
USA, Chin, Federacji Rosyjskiej, wreszcie
biznesowe wpływy prywatnych potęg, tak
z Japonii, jak i Chin czy państw Azji po-
łudniowo-wschodniej. Jaką rolę do ode-
grania na tej arenie miała i ma Japonia?

Wyspy na rozdrożach

Współczesna Japonia jawi się nam jako
kraj bardzo zamożny i zaawansowany
pod względem technologicznym i spo-
łecznym. Należy jednak wiedzieć, że pań-
stwo to przez dwie dekady miało problemy
z wysokim zadłużeniem i recesją. Jedno-
cześnie rosła niepewność dotycząca sojuszy
i wzmacniały się wpływy Chin. To wszystko
postawiło Japończyków przed nowym wy-
zwaniem. I potrzebą przemodelowania
dotychczasowych stosunków.

Najdobitniej widać to na przykładzie
relacji Japonii z Federacją Rosyjską. Klu-

czowa była tu kwestia Kuryli, wysp utra-
conych przez Japonię na rzecz Związku
Sowieckiego pod koniec II wojny świato-
wej. To właśnie ta sprawa przez wieki
była zadrą, uniemożliwiającą normalizację
stosunków między tymi państwami. Za-
równo dla Rosjan, jak i Japończyków,
Kuryle były niejako kwestią honorową
i żaden z zawodników nie chciał w tej
sprawie ustąpić. Jak to zwykle bywa –
tam, gdzie dwóch się bije, skorzystał trzeci.
Czyli Chiny.

To właśnie wzrost potęgi Państwa
Środka doprowadził do prób normalizacji
stosunków między Rosją a Japonią. Od
2013 roku relacje te układają się może
nie wzorcowo, ale na pewno wieje wiatr
zmian. Doskonale opisywał te relacje Mi-
chał Lubina w swym tekście „Wspólnota
zdegradowanych”, opublikowanym w "No-
wej Konfederacji". W telegraficznym skró-
cie: widząc rosnącą potęgę Chin, oba pań-
stwa uznały, że eskalacja lub choćby dalsze
usztywnianie stanowisk nie służy ich in-
teresom. Dlatego premier Japonii nie
tylko po raz pierwszy oficjalnie udał się

arkaDy saulski
Dziennikarz „Gazety Bankowej”, członek zespołu redakcyjnego
portalu wGospodarce.pl. Zajmuje się głównie tematyką segmentu gier
i transportu morskiego oraz rzecznego

Niełatwa sztuka balansu, w której wyspecjalizował się Kraj Kwitnącej
Wiśni, stała się w ostatnich miesiącach znacznie trudniejsza do realizacji,
zaś sama Japonia znalazła się niejako między młotem a kowadłem

Japoński perfekcyjny balans zagrożony
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do Moskwy, ale wręcz znalazł wspólny
język z rosyjskim prezydentem. Efekt, jak
na lata konfliktu, był niespodziewanie
pozytywny – nie tylko zainicjowano for-
mułę 2+2 (spotkania ministrów spraw
zagranicznych i obrony obu państw), ale
też Rosja przyznała Japonii status obser-
watora w Radzie Arktyki, jednocześnie
ignorując analogiczne aspiracje Pekinu.
Tym samym Japonia ma szansę w długim
okresie stać się dla Rosjan „drugimi Nie-
mcami” – ważnym partnerem technolo-
gicznym i kluczowym inwestorem.

Niestety, ta odwilż nie trwała długo –
działania Rosji na Krymie w 2014 roku
i później przyniosły kolejne ochłodzenie.
Federacja Rosyjska potrzebowała dla
swych działań znaczącego poparcia i otrzy-
mała je… z Pekinu. Po krótkim okresie
ocieplenia mamy więc do czynienia z po-
nownym ochłodzeniem relacji.

Niezmienne pozostają natomiast sto-
sunki Japonii z USA. Niegdyś śmiertelni
wrogowie, od zakończenia wojny – bliscy
sojusznicy, Waszyngton i Tokio mają w re-
gionie zbieżne interesy – i wspólnego
przeciwnika w postaci Chin. O ile japońska
polityka pozostaje, ze względu na swą
sztywność administracyjną, niezmienna,
o tyle zmiany w Białym Domu także nie
wpływały znacząco na te relacje. Nawet
dojście do władzy Donalda Trumpa, który
zdekonstruował wiele relacji uznawanych
za trwałe, nie przyniosło tu żadnych tąp-
nięć – Trump mógł wyprowadzać USA
z WHO, przebudowywać sojusze lub wręcz
tworzyć nowe, śmiałe koncepcje, jednak
w stosunku do Japonii polityka niemal
się nie zmieniła.

Co innego z Chinami. Tutaj jednak
należy zrobić pewną pauzę, by opowiedzieć
o kluczowej postaci japońskiej polityki
ostatnich lat. 

Cesarz Abe 

O współczesnej, japońskiej polityce nie
sposób rozmawiać bez choćby małej
wzmianki o kluczowym zawodniku tejże
jakim był premier Shinzo Abe. O tym
ambitnym, ciekawym przywódcy pisał już
na łamach „Nowej Konfederacji” Paweł
Behrendt, kreśląc drobiazgowy portret
tego polityka, toteż pozwolę sobie jedynie
na ogólny zarys politycznej sylwetki Abego,
jednocześnie polecając Państwa uwadze
wcześniejsze teksty NK na jego temat.

Wywodzący się z wielopokoleniowej
rodziny doświadczonych polityków (jest
wnukiem premiera z lat 1957-1960 i synem
byłego ministra spraw zagranicznych)
Abe miał swoje „mocne wejście” podczas
debiutu w roli szefa rządu w roku 2006.

Wtedy spoglądano na niego z wielką
uwagą, zwłaszcza, że uznawany był za
prawdziwego politycznego jastrzębia. Za-
powiadał wtedy poważny, polityczny zwrot
dla pacyfistycznej Japonii, złamanej mi-
litarnie podczas II wojny światowej, ar-
gumentując, że Kraj Kwitnącej Wiśni musi
zyskać rangę polityczną i militarną od-
powiadającą jej sile gospodarczej i de-
mograficznej (obecne problemy demo-
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graficzne Japonii wtedy były mniej za-
uważalne). Słynny stał się jego zamiar
odwiedzenia chramu Yasukuni (wizyty
tej poniechał zyskując w oczach Chin i Ko-
rei Południowej), jak również wypowiedzi,
głoszące, że „Japonia nie musi nikogo
przepraszać” – jednoznacznie wskazujące,
że jego państwo nie będzie wiecznie po-
sypywać głowy popiołem za straszliwe
zbrodnie, jakich cesarska armia dopusz-
czała się na Chińczykach i Koreańczykach
w okresie II WŚ. Dość powiedzieć, że
podczas swej pierwszej kadencji Abe po-
wszechnie uznawany był za groźnego na-
cjonalistę.

Ostatecznie jednak polityka tego przy-
wódcy nie była wcale tak agresywna. Po-
zwoliła Japonii na wejście w XXI wiek
bez strat ekonomicznych i z mocną pozycją
na arenie międzynarodowej. Udało się
nawet zrobić krok w stronę rozwiązywania
ważnych sporów. 

Teraz jednak Abe ustąpił. Oficjalnie –
z powodów zdrowotnych. Ta przyczyna
jest akurat całkiem wiarygodna – pro-
blemy Abego ze zdrowiem były wyraźne
już w 2006 roku, przyczyniły się zresztą
do jego pierwszej rezygnacji z urzędu pre-
miera przed laty. Zarówno japońscy jak
i amerykańscy komentatorzy wskazują,
że nie jest to propagandowy wybieg, lecz
rzeczywisty, zaskakujący zwrot akcji. 

Ten zwrot może okazać się bardzo ko-
rzystny lub niekorzystny dla Japonii.

Premier na rok

Yoshihide Suga, który przejął funkcję pre-
miera, nie ma łatwego zadania. W Japonii
powszechnie uważa się go za przywódcę
przejściowego – wybory w tym kraju mają
mieć miejsce za rok. To mało czasu na
wdrożenie nowej wizji.

Ta jest jednak konieczna, bowiem Ja-
ponia ma w regionie coraz istotniejszą
rolę do odegrania. Demokratyczny pre-
zydent USA Joe Biden w materii ewen-
tualnej konfrontacji z Chinami będzie
prowadził podobną politykę, co jego po-
przednik Donald Trump. Działania wobec
Chin mają być zdecydowane i wyraźne.
Najbardziej wymownym symbolem tego
było zaproszenie do osobistego spotkania
w Białym Domu właśnie premiera Japonii.
Suga był pierwszym zagranicznym przy-
wódcą, który odwiedzi Bidena w Wa-
szyngtonie. Deklaracja stała się jasna –
Japonia jako trzecia gospodarka świata
i kraj leżący w kluczowym geopolitycznie
miejscu Pacyfiku ma być najistotniejszym
elementem antychińskiego sojuszu. 

Mimo to, sami Japończycy nie palą
się do konfrontacji z potężnym sąsiadem.
„To nie jest sojusz przeciwko Chinom.
Obaj przywódcy porównają zapewne swoje
wizje związane z Chinami. Zaproszenie
w pierwszej kolejności premiera Sugi pod-
kreśla oczywiście wagę stosunków ame-
rykańsko-chińskich. Ale także znaczenie
Japonii. Stamtąd pochodzi teraz najwięcej
zagranicznych bezpośrednich inwestycji
w USA” – wyjaśniał w połowie kwietnia
Ichiro Fujisaki, były ambasador Japonii
w USA. Jak podkreślał, spotkanie ma do-
tyczyć raczej globalnych problemów okresu
pandemii, nowych technologii i prawa
człowieka. Krótko mówiąc – PR-owa, dy-
plomatyczna mowa-trawa wyraźnie wska-
zuje, że tematem będą Chiny. Choć Japonia
desperacko stara się udawać, że nie. 

Wizyta premiera Sugi jest zresztą bar-
dziej potrzebna USA niż Japonii. Biały
Dom musi wysłać Pekinowi wyraźny syg-
nał, że Japonia pozostaje w orbicie jego
wpływów. Tymczasem sam Suga, będąc
premierem czasów przełomu, musi sku-
tecznie podtrzymać delikatną równowagę,
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jaką Japonia skutecznie realizowała w swej
polityce międzynarodowej w ostatnich la-
tach. Owszem, Kraj Kwitnącej Wiśni jest
jednym z najważniejszych sojuszników
USA na świecie, jednak potrafił dotąd
postępować z gigantycznym, chińskim są-
siadem ostrożnie. 

Jednak utrzymanie tej ostrożności
było w ostatnich latach coraz trudniejsze.
Z tego powodu amerykańsko-japoński
traktat o bezpieczeństwie z 1960 roku,
który zobowiązuje USA do pomocy woj-
skowej w razie ataku na terytoria pod ja-
pońską administracją, ma być rozszerzony
także na niezamieszkane wyspy Senkaku
na Morzu Wschodniochińskim. To obszar
sporny od kilku lat – Chiny nazywają te
drobiny lądu „Diaoyu” i od chwili odkrycia
w ich okolicach złóż ropy naftowej pod-
ważają ich przynależność do Japonii.
Iskra, która roznieci ewentualny konflikt
militarny, mogłaby objawić się więc właś-
nie tu.

Koniec miłości do USA?

W obecnej sytuacji wydawać by się mogło,
iż Japonia garnąć się będzie pod opiekę
USA… tymczasem jest zgoła inaczej. Ana-
litycy wyraźnie wskazują, iż era całkowi-
tego opierania się na potędze USA musi
się skończyć, a Japonia winna wzmacniać
własny potencjał obronny. Jak wskazywał
w niedawnej rozmowie z „Rzeczpospolitą”
analityk obrony Akio Kawato: „W Japonii
narasta przekonanie, że nie powinniśmy
być w tak wielkim stopniu zależni w spra-
wach bezpieczeństwa od Ameryki, trzeba
rozwijać też własną obronę jako uzupeł-
nienie dwustronnego sojuszu”.

I tu wracamy do osoby Abego. Gdy
przed ponad dekadą nowy premier wy-
głaszał tezy o wzmocnieniu japońskiej ar-
mii (och, przepraszam – Sił Samoobrony),

słowa te były odbierane jako objaw co-
kolwiek niezdrowy, niebezpieczny powrót
do czasów ery militaryzmu. 

Dziś, w dobie napięć między USA
i Chinami i coraz gorętszych sporów wokół
Tajwanu, te deklaracje nie budzą żadnego
zdziwienia czy niepokoju.

Jednak Suga nie jest Abem. Pozycja
nowego premiera jest słaba, a bliskość
terminu wyborczego (najpewniej odbędą
się w październiku) tej nie umacnia jej.
Suga może jednak wciąż przejść do historii.
Wystarczy, że nie wytrąci Japonii z pre-
cyzyjnego balansu przez rok. W obecnej
sytuacji już to będzie nie lada osiągnię-
ciem.

Szczególnie że USA i Japonia znajdują
się w sytuacji, w której następuje nie tyle
wejście do tej samej rzeki, co… próba
uniknięcia tego wejścia. Japońska elita
polityczna pamięta doskonale, jak zacho-
wywała się względem ich kraju admini-
stracja Baracka Obamy, w której wice-
prezydentem był obecny prezydent Joe
Biden. Choć Japończycy nie należą do
pamiętliwych, to nie wspominają miło
dwóch kadencji Obamy, w trakcie których
interes sojuszu Japonia-USA był często
poświęcany na ołtarzu poprawy relacji
Stanów z Chinami. I choć Donald Trump
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nie cieszył się poparciem wśród Japoń-
czyków, to przez pragmatyczne do bólu
elity traktowany był jako – jak to ujął Ra
Mason – „no nonsense president” – po-
lityk, który nie toleruje forteli i będzie
realizował konkretną, spójną politykę. To
podejście bliższe Japończykom niż dy-
plomatyczna, delikatna mowa-trawa z któ-
rej – ich zdaniem – słyną demokraci.

Jednak Biden wyraźnie pragnie od-
miany, co widać było podczas spotkania
z Sugą – widząc wzrost potęgi Chin, de-
mokraci nie są już tak skorzy do układów,
i widzą w Japonii sojusznika w tej sprawie.
Pytanie, czy wśród japońskich elit nie do-
chodzi do przewartościowania – wygrać
bowiem może tendencja do appeasementu
wobec Chin. Japończycy nie chcą stać się
„państwem frontowym” dla realizacji in-
teresów sojusznika zza oceanu. Może się
więc okazać, że tym razem to USA będą
bardziej agresywne w stosunku do Chin,

Japonia zaś raczej będzie starała się Pań-
stwo Środka obłaskawiać.

Na razie jednak japońskie elity trzy-
mają karty przy orderach, a spotkanie
Biden-Suga nie przyniosło żadnych nie-
spodzianek, realizując, przynajmniej pub-
licznie, agendę rozpisaną na wiele dni
przed faktem. Samo spotkanie jednak
strona chińska (co widać w publikacjach
tamtejszych mediów) odczytała jako jed-
noznaczne utrwalenie sojuszu Japonia-
USA, także w kwestiach spornych. Jeśli
Tokio będzie pragnąć jakiegoś ocieplenia
z Pekinem, zapewne zmuszone będzie do
oddalenia się od USA.

Na razie jednak te kwestie pozostają
w zamrożeniu. Wybory w Japonii mają
odbyć się dopiero w październiku, co
oznacza kilka miesięcy niepewności
i ostrożnego balansowania. Ostrożnego,
to znaczy – jeszcze bardziej delikatnego
niż do tej pory. 

29

THINKZINE, nr 5(131)/2021, maj 2021 www.nowakonfederacja.pl



30

THINKZINE, nr 5(131)/2021, maj 2021 www.nowakonfederacja.pl

Książkę „Demokracja w odwrocie” na-
pisał pan pod koniec 2011 roku. Do-
starcza ona historycznej wiedzy nie-
zbędnej do zrozumienia zjawiska od-
wrotu od liberalnej demokracji w róż-
nych częściach globu. Od tamtego
czasu wiele się zmieniło. Gdzie jes-
teśmy teraz, jeśli chodzi o to zjawisko? 

Według danych Freedom House regres
demokratyczny trwa na całym świecie od
15 lat – nie tylko w Europie Wschodniej
i Środkowej – ale także w Azji Południo-
wo-Wschodniej, w Afryce i w wielu innych
regionach świata. To negatywny trend.
Istnieją pewne promyki nadziei, ale myślę,
że ogólnie było to dość ponure piętnasto-
lecie. A pandemia COVID-19 dodatkowo
znacznie pogorszyła sytuację. Nie mówię
tu o lockdownach i innych środkach,
z których część da się obronić naukowo,
ale o tym, że niektóre rządy wykorzystały
te środki, by zyskać większą kontrolę nad

społeczeństwem obywatelskim i opozy-
cyjnymi politykami. 

W swojej książce koncentruje się pan
na stosunkowo młodych demokra-
cjach: Malawi, Indonezji, krajach Bli-
skiego Wschodu itd. Winą za tendencje
antydemokratyczne obarcza pan sto-
sunkowo krótkie trwanie tego ustroju
i jego niestabilność w tych państwach.
Czy sądzi pan, że w dłuższym terminie
zyskają one demokratyczną stabiliza-
cję? 

Moja książka została opublikowana osiem
lat temu. Od tego czasu trend odwrotu
od demokracji bardzo się wzmocnił. Mamy
dawno ustanowione demokracje, które
odchodzą od tego ustroju, w tym Indie,
Filipiny, do pewnego stopnia także Stany
Zjednoczone. Polska prawdopodobnie nie
mieści się na tej liście, ponieważ nie ma
tak długich tradycji demokratycznych. 

Joshua kurlantzick
Amerykański dziennikarz pochodzący z Baltimore w stanie Maryland
w Stanach Zjednoczonych. Jest ekspertem ds. Azji Południowo-
Wschodniej w nowojorskim think tanku Council on Foreign
Relations. Opublikował m.in. książki „Democracy in Retreat”
i „Charm Offensive: How China's Soft Power Is Transform the World” 

Demokracja musi dowieść, że jest w stanie zapewnić dobra publiczne sze-
rokim masom ludzi. W miejscach, gdzie mamy do czynienia z jej odwro-
tem, ludzie, którzy są za demokracją, muszą się zjednoczyć w jej obronie,
a nie walczyć między sobą

osiem lat później: 
demokracja nadal w odwrocie

z Joshuą kurlantzickiem 
rozmawia Jarema Piekutowski



Siły nieliberalne umacniają się nawet
we Włoszech (Matteo Salvini), Francji
(Marine le Pen) i Niemczech (AfD). Czy
jest prawdopodobne, że w przyszłości
stare, europejskie demokracje również
wycofają się z demokratycznej drogi?

Nie sądzę. Niemcy mają ustrój, który bar-
dzo utrudniałby odwrót od demokracji.
Mają wprawdzie jedną partię, która naj-
prawdopodobniej jest wroga wobec de-
mokracji, czyli AfD – ale nie zyskała ona
w Niemczech aż tak dużej popularności.
Nie spodziewam się, że będziemy świad-
kami znaczącego cofania się demokracji
w Niemczech, w krajach nordyckich, w Ho-
landii czy Kanadzie. Francja faktycznie
ma pewne znaczące problemy wynikające
między innymi z marginalizacji niektórych
grup i z korupcji. Ale nie każdy kraj na
świecie przeżywa regres demokracji. I my-
ślę, że jest bardzo mało prawdopodobne,
aby większość północnej i zachodniej Eu-
ropy doświadczyła znaczącego regresu.
Oczywiście doświadczyliśmy go w Stanach
Zjednoczonych czy w Indiach, i jest kwestią
otwartą, czy jest to proces długotrwały,
i czy można go odwrócić, czy też nie. Ale
z pewnością odróżniłbym kraje takie jak
Wielka Brytania, Niemcy czy Holandia
od takich państw jak Polska, Węgry czy
nawet Stany Zjednoczone, w których w cią-
gu ostatnich kilku lat osłabiono wiele in-
stytucji demokratycznych.

Czy Trump faktycznie dokonał zna-
czących antydemokratycznych zmian
w Stanach Zjednoczonych?

Administracja Trumpa podważyła pewne
demokratyczne bezpieczniki. Oczywiście
nie sądzę, żeby Stany Zjednoczone były
w takiej sytuacji jak Filipiny czy Indonezja.
Zwłaszcza, że przeciwwagą dla tych zmian

była solidna frekwencja w wyborach
w 2020 roku i fakt, że wybory były wolne
i uczciwe. Stany wciąż mają bardzo zróż-
nicowane i prężne społeczeństwo obywa-
telskie i media. A system sądowniczy
nadal jest niezależny, co nie jest jedno-
znaczne w innych państwach odchodzą-
cych od demokracji – takich jak Polska,
Węgry, Indie, Filipiny – w których został
on opanowany przez partię rządzącą.

Czy za prezydentury Bidena Ameryka
powróci do roli strażnika liberalnej de-
mokracji na świecie?

Nie wiem, w jakim stopniu w ogóle da się
to zrobić. Stany Zjednoczone cieszą się
mniejszym zaufaniem na świecie niż
wcześniej. Biden ma nadzieję, że uda mu
się wrócić do tej roli, ale nie jestem pewien,
jak bardzo jest prawdopodobne, że od-
niesie sukces.

Co stoi na przeszkodzie w realizacji
tego zadania?

Jedną z przeszkód jest to, że demokracja
znacząco się cofnęła w samych Stanach,
a to utrudnia jej przywracanie innym au-
torytarnym potęgom, które stoją na drodze
Ameryki – zwłaszcza Chinom. W ostatnich
latach Stany Zjednoczone straciły sporo
wiarygodności. A prezydent Biden skupia
się dziś przede wszystkim na odbudowie
w Stanach Zjednoczonych – nie tylko od-
budowie demokracji, ale także gospodarki.
Skupia się też na radzeniu sobie z pandemią. 
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W swojej książce cytuje pan Thomasa
Friedmana, który stwierdził, że prze-
wagą Chin jest „sprawne i szybkie po-
dejmowanie decyzji przez chińskie
przywództwo, które nie musiało zma-
gać się z takimi ‘przeszkodami’ jak
władza ustawodawcza, sądownicza
czy wolne media, które faktycznie mog-
łyby kwestionować lub blokować jego
działania", i że "jednopartyjna auto-
kracja z pewnością ma swoje wady.
Ale kiedy jest kierowana przez w miarę
oświeconą grupę ludzi, tak jak w dzi-
siejszych Chinach, może mieć też wiel-
kie zalety". Chiny były w stanie doko-
nać skoku rozwojowego, który nie miał
precedensu w gospodarczej historii
świata, czego miarą jest zniwelowanie
ponad dziesięciokrotnej różnicy w glo-
balnym udziale produkcji między tymi
nimi a Stanami w ciągu zaledwie 34
lat. Czy już wyprzedzają USA?

Jeśli chodzi o PKB per capita, Chinom
daleko jeszcze do poziomu PKB Stanów
Zjednoczonych czy innych bogatych pań-
stw. Chiny to nadal państwo o dochodach
niższych niż średnie. To kraj z ogromnym
udziałem osób żyjących w skrajnym ubó-
stwie, zwłaszcza na terenach wiejskich.
Nie udało im się również wykształcić od-
powiednio znacznej liczby ludzi. Mają
więc dużo osób, które mogą pracować
w fabrykach, ale nie ma wystarczająco
dużej liczby osób, które mogłyby zajmować
wyższe stanowiska w innowacyjnej gos-
podarce. Jest bardzo interesujące nowe
badanie, które jasno pokazuje, że Chiny
będą miały problem z przejściem z po-
ziomu kraju o dochodach niższych niż
średni lub średnich do poziomu kraju
o wysokich dochodach. Dlatego stwier-
dzenie, że Chiny dogoniły pod względem
PKB czy statusu gospodarczego Stany

Zjednoczone, nie jest trafne. Co więcej
nie dogoniły także Japonii, Niemiec i in-
nych wysoko rozwiniętych państw.

Czy liberalna demokracja zwycięży
w konkurencji z nieliberalnym syste-
mem chińskim, który – właśnie ze
względu na swój nieliberalny charak-
ter – bywa skuteczniejszy? Np. w ra-
dzeniu sobie z COVID-19?

Nie ma dowodów na to, że nieliberalne
reżimy lepiej radzą sobie z COVID-19.
Istnieją państwa autorytarne, które sku-
tecznie radzą sobie z pandemią, przede
wszystkim Chiny i Wietnam. Ale są też
takie, które okazały się wyjątkowo nie-
skuteczne, jak Rosja, Iran i wiele innych.
Z kolei wiele demokracji dobrze radzi
sobie z pandemią – np. Australia, Nowa
Zelandia, Tajwan, Korea Południowa, Ja-
ponia czy Tajlandia. Nie ma żadnej kore-
lacji między stopniem liberalizmu a umie-
jętnością skutecznego radzenia sobie z CO-
VID-em. Kraje, które odniosły sukces,
łączy wysoki poziom szacunku dla wiedzy
eksperckiej, dobre przygotowanie do walki
z COVID-19 (ponieważ miały one do czy-
nienia z innymi podobnymi wirusami na
początku XXI wieku, np. z wirusem SARS),
a także duże zaufanie społeczne do poli-
tyków. Ale nie ma żadnych dowodów na
to, że reżimy autorytarne są lepsze w po-
wstrzymywaniu pandemii.

Czy uważa pan, że w Polsce też mamy
do czynienia z odwrotem od demo-
kracji?

Zdecydowanie uważam, że polska demo-
kracja słabnie w podobny sposób, jak
w innych krajach, takich jak Węgry. Przy-
wódcy, którzy doszli do władzy w uczci-
wych wyborach, wykorzystują tę władzę
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do podważenia innych bezpieczników li-
beralnej demokracji, w tym sądownictwa,
mediów, społeczeństwa obywatelskiego.
Następnie wprowadzają nowe zasady gry,
by próbować utrwalić swoją władzę. 

W Polsce czy na Węgrzech nie mamy
jednak dyktatury.

Oczywiście nie mamy do czynienia z takimi
autokratami jak Kim Dzong Un czy Xi
Jinping, ale sam proces wykazuje wiele
podobieństw do innych krajów, takich
jak Filipiny. Podobne rzeczy w sposób
bardziej ekstremalny dzieją się w Turcji
i w Wenezueli.

A jakie są pana przewidywania doty-
czące przyszłości liberalnej demokracji
w Europie Wschodniej? 

Historycznie rzecz biorąc, pierwsze wybory
po tych, w których do władzy dochodzi
partia niechętna demokracji, są zazwyczaj
najlepszą szansą na odsunięcie jej od wła-
dzy i przywrócenie systemu demokra-
tycznego. Tak stało się w 2020 roku w Sta-
nach Zjednoczonych. Im więcej razy dana

partia wygrywa wybory, tym trudniej jest
ją odsunąć od władzy. Widzieliśmy to na
Węgrzech. W pierwszych wyborach po
przejęciu władzy przez Orbána była więk-
sza konkurencja, ale w miarę upływu
czasu Orbán stawał się coraz potężniejszy,
do tego stopnia, że Węgry dziś faktycznie
są na granicy państwa autorytarnego.

Czy możliwy jest globalny powrót do
liberalnej demokracji? Jeśli tak, to
w jaki sposób?

Demokracja musi dowieść, że jest w stanie
zapewnić dobra publiczne szerokim ma-
som ludzi. I myślę, że w miejscach, gdzie
mamy do czynienia z jej odwrotem, ludzie,
którzy są za demokracją, muszą się zjed-
noczyć w jej obronie, a nie walczyć między
sobą, bez względu na to, czy są po prawej
czy po lewej stronie sceny politycznej.
Należy także obserwować najbardziej
skrajnych autokratów, którzy zaintereso-
wani podważaniem demokracji, głównie
Chiny i Rosję, i zapewniać ochronę przed
nimi. Nie sądzę jednak, by istniała jedna
łatwa odpowiedź. W przeciwnym razie
już byśmy ją znali. 
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Członek zespołu, główny ekspert ds. społecznych
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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
Kocur, Remigiusz Iwuć, Piotr Ogiński, Damian Szczerbaty, Szymon Radziszewicz,
Krzysztof Szatan oraz Anonimowi Darczyńcy

Pozostali Darczyńcy: Jacek Bartosiak, Piotr Remiszewski, Piotr Woźny, Andrzej
Dobrowolski, Krzysztof Poradzisz, Marek Nowakowski, Karol Tatara oraz
Anonimowi Darczyńcy (Lista Darczyńców jest uaktualniana na początku każ-
dego miesiąca)

Zespół: Kołodyńska-Magdziarz (Sekretarz zespołu), Jarema Piekutowski, Bart-
łomiej Radziejewski (Dyrektor), Stefan Sękowski (Zastępca dyrektora, kierownik
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

Grafika (okładki): Piotr Promiński

Korekta i redakcja stylistyczna: Jarema Piekutowski, Stefan Sękowski

Skład: Rafał Siwik

Wydawca: Fundacja Nowa Rzeczpospolita

Kontakt: redakcja@nowakonfederacja.pl

38

THINKZINE, nr 5(131)/2021, maj 2021 www.nowakonfederacja.pl


	Edukacja online – niewykorzystana szansa
	Jarema Piekutowski	
	Dziecięcy lockdown
	Anna Szczerbata	
	Czy uniwersytet online jest możliwy?Z dr Justyną Godlewską-Szyrkową rozmawia Jarema Piekutowski
		
	Polski Ład, czyli handel marzeniami
	Stefan Sękowski	
	PiS programuje Polskę. Dokąd prowadzi nas Polski Ład?
	Przemysław Gębala	
	Japoński perfekcyjny balans zagrożony
	Arkady Saulski	
	Osiem lat później: demokracja nadal w odwrocieZ Joshuą Kurlantzickiem rozmawia Jarema Piekutowski
	 	

