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Wstępniak
Covid nas przeorał. Trudno pisać o czymkolwiek, co dotyczy otaczającej nas rzeczywistości bez wspominania o pandemii. Nie ma co się oszukiwać – więcej z niej zła niż dobra. Czarny łabędź – jak to on – napłynął
z najmniej spodziewanej strony. Pokazał nasze największe słabości. Na poziomie państwa – zobaczyliśmy,
jak źle zorganizowana jest opieka zdrowotna. Nie jest to specjalnie rewolucyjne odkrycie, ale dziś nikt już chyba nie ma wątpliwości, że reforma tego sektora to największe wyzwanie, jakie stoi przed naszym państwem.
Potrzebne są dużo większe środki, a przede wszystkim racjonalizacja i zmiana sposobu myślenia o opiece
zdrowotnej.
Jednocześnie całkiem nieźle, jak nasze możliwości, zadziałało wsparcie dla przedsiębiorców. Warto to docenić.
Inną, wielką słabością naszego państwa i jego elit jest wciąż niewystarczający poziom strategicznego planowania, zarządzanie polegające często na reagowaniu na sprzeczne sygnały i naciski płynące od wyborców.
Czasem jest ono jak odbijanie się od ściany do ściany. Brak konsekwencji i logiki.
Państwu nadal brakuje silnego zaplecza analitycznego (choć pewną poprawę można tu zauważyć), a przede
wszystkim kultury politycznej pozwalającej wyjąć z obszaru bieżącej walki kwestie zasadnicze dla rozwoju
wspólnoty.
To jednak nie zależy tylko od polityków, ale również od nas wszystkich, a zwłaszcza elit. Poziom zaufania
społecznego jest w Polsce bardzo niski, a szczytów sięga poziom wzajemnej agresji. Dzieje się z nami coś
bardzo niedobrego. Publicznie można zostać zmasakrowanym za jedno źle sformułowane zdanie, za zbyt
spektakularny sukces, nie wspominając o popełnionym błędzie. W trudnym czasie mało widać solidarności społecznej, wdzięczności dla tych, którzy nas leczą i chronią, za to dużo wzajemnej niechęci, wrogości,
czekania na potknięcie, a potem deptania tych, którzy się potknęli. Niestety, taka jest dziś Polska w praktyce,
choć – i to nie jest żadne pocieszenie – nie tylko Polska.
W tym wydaniu „Polski w Praktyce” analizujemy, co dzieje się z naszym społeczeństwem i jego poglądami,
opisujemy, jak państwo daje i nie daje sobie radę z Covidem. Pokazujemy też, jak społeczne napięcie kształtowało się i wybuchło w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii oraz – w dużo bardziej budujący sposób
– na Białorusi.
Szczególnie zachęcam Państwa do przeczytania krótkich tekstów absolwentów Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, 30-latków, którzy opisują swoje osobiste doświadczenia z trudnego czasu pandemii.
Dobrej lektury
Igor Janke
szef projektu „Polska w Praktyce”

Prezes Fundacji Instytut Wolności, partner w R4S Consulting. Ekspert ds. komunikacji, mentor biznesu, publicysta, autor książek. W przeszłości m.in. redaktor naczelny Polskiej Agencji Prasowej i szef działu politycznego Rzeczpospolitej. Współtwórca Niezależnego Forum Publicystów Salon24, prowadzący programy radiowe
(TOK FM) i telewizyjne (TVP, Polsat News, TV Puls), autor setek analiz politycznych, reportaży i wywiadów.
https://twitter.com/IgorJanke
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Polacy – pomiędzy
potrzebą powrotu
do normalności
a nadciągającą
zmianą
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Nowa normalność?
W 2021 rok Polacy wkroczyli umęczeni a nawet za-

Prawo i Sprawiedliwość
się trzyma

gniewani, ale pełni nadziei, że opracowana w rekor-

Powodów swoistego konserwatyzmu i niechęci

dowym tempie szczepionka na COVID-19 pozwoli im
na relatywnie szybki powrót do normalności.

do zmian w preferencjach wyborczych jest jednak
znacznie więcej. Najważniejsza z nich to podszy-

Zdecydowana większość nie chce jednak jeszcze
przyjąć do wiadomości, że łatwego powrotu do czasu przed pandemii nie będzie. Bo nawet jeśli wygramy z wirusem to i tak przez długie lata żyć będziemy
w jego cieniu. Obawa, że obecna sytuacja to tylko
preludium przed kolejnymi zagrożeniami, które czekają ludzkość sprawi, że wcześniej czy później wszyscy dojdziemy do następującego przekonania: wiele
się musi zmienić, żeby w końcu było normalnie. Lecz
będzie to już zupełnie inna normalność. Przykładem
dobrze ilustrującym konieczność zmian, które nas
czekają jest ochrona zdrowia, która przez ostatnie
trzy dekady była traktowana w Polsce po macoszemu. Dziś coraz bardziej zdajemy sobie sprawę, że
jest to istotny dział gospodarki, a nawet więcej – od
jej kondycji zależy los innych jej segmentów. Kolejna
ważny obszar to zliberalizowany po kryzysie 2008
rynek pracy – czy pogodziliśmy się już, że podczas
kryzysu to państwo, a nie przedsiębiorcy biorą pełną
odpowiedzialność za ochronę pracobiorców? A co
z jakością takich instytucji i usług publicznych jak
nauka i wychowanie dzieci i młodzieży? Pandemia
uwidoczniła jak bardzo są one niezbędne dla rynku
– żeby rodzice mogli poświęcać się pracy zawodowej muszą być one być dobrze zorganizowane, a ich
pracownicy dobrze opłacani.

ta lękiem potrzeba trzymania się tych, którzy mają
zasoby zapewniające poczucie jako takiego bezpieczeństwa. W polityce mało jest pewników, ale jednym z nich jest skupianie się wyborców podczas
kryzysów wokół tych, którzy mają siłę i niezbędne
środki, żeby w chwili zagrożenia przynajmniej markować, że są w stanie adekwatnie i sprawnie zareagować na zagrożenie. Tak jest obecnie, lecz tak
działo się również podczas kryzysu finansowego
w 2008. Wówczas rządząca Platforma Obywatelska
nie tylko nie straciła w sondażach, ale i umocniła
swoją przewagę nad konkurencją.
Kolejnym czynnikiem służącym względnej stabilności sceny politycznej jest też brak alternatywy dla
partii rządzącej. Z ogólnodostępnych badań wynika, że wyborcy nie dostrzegają w partiach opozycyjnych potencjału do przejęcia władzy (Ipsos dla
OKO.press, Listopad 2020). Jest to istotny czynnik
spowalniający jakiekolwiek przemiany – żeby rozstać się z preferowaną marką nie wystarczy uświadomienie sobie jej słabości lub nawet wypowiedziana na głos krytyka, musi jeszcze istnieć atrakcyjna,
w miarę dostępna alternatywa. Tej jak na razie nie
ma – wobec tego strata lub obawa przed stratą jest
wśród wyborców uczuciem silniejszym niż radość
z przyszłego, acz niepewnego zysku. A wyborcy
Prawa i Sprawiedliwości mają co tracić – dzięki pro-

Odpowiedz na te pytania oraz pilna konieczność
podjęcia – głównie przez polityków, ale też nas

gramowi „Rodzina 500+” mogą po latach ponownie
afirmować tradycyjne wzory kultury, która pozwala-

wszystkich – nowych wyzwań, które doprowadzą

ją im uchodzić za dumnych z siebie rodziców.

nas do „nowej normalności” to jednak kwestia przy-

Niebagatelne znaczenie spowalniający przemiany

szłości. Obecnie wśród Polaków dominuje pragnienie powrotu do tego co było. Ma to istotny wpływ
na scenę polityczną. Polacy jak na razie nie palą się,
żeby gruntownie zmieniać cokolwiek w swoich pre-

na polskiej scenie politycznej ma również wciąż znaczący potencjał mobilizujący partii rządzącej, która
jak pokazały ostatnie wybory prezydenckie potrafi
relatywnie szybko i skutecznie uaktywnić zarówno

ferencjach i sympatiach politycznych. Jednak ta ich

obecnych, jak nowych wyborców poprzez odwoła-

potrzeba trzymania się tego co znane i oswojone

nie się do ich leków i resentymentów, które swoje

w niepewnych czasach to tylko jeden z czynników,

źródło mają jeszcze w latach 90 – tych XX wieku

które sprawia, że kryzys epidemiologiczno-gospo-

(„Wraz z Trzaskowskim wróci bieda”). Lęk związa-

darczy nie napędza publiki partiom opozycyjnym.

ny z latami 90 – tymi jest łatwy do uruchomienia,
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a poczucie opuszczenia, pozostawienia samemu

że nigdy nie walczyli o tę praworządność, zawsze ją

sobie jest cały czas obecne wśród wielu wyborców.

mieli, nigdy nie walczyli o demokrację, o ten stan-

Jak zwracają uwagę badacze tego okresu „potocz-

dard życia. Oni to odziedziczyli”.

na pamięć o transformacji różni się od pamięci elit.
Młodzi oglądali jak ojcowie tracili pracę, jak nie mogli
sprostać roli ojca – i to nie tylko bezrobotni, ale i ci

Zmiana?

którzy rzucili się w wir biznesów”.

Czy Polska scena polityczna zmieni się w takim razie

Istotnym czynnikiem spowalniającym zmiany jest
też pragnienie spójności i konsekwencji. Wyborcy
Prawa i Sprawiedliwości unikają informacji, które
przeczyły by ich wizji rzeczywistości. Robią wiele by
unikać dysonansu poznawczego, nawet największe
„wpadki” ich formacji są przez nich ignorowane –
„ludzie starają się unikać dysonansu poznawczego
(…) kiedy przejawiają wielkie osobiste zaangażowanie w konkretną definicję rzeczywistości, tak jak silne i głębokie poglądy religijne lub polityczne czy też
przekonania, które wiążą się bezpośrednio z ich stylem życia (…) zadadzą sobie wiele trudu, żeby stworzyć mechanizmy obronne, zarówno behawioralne,
jak i poznawcze”.
I najważniejsza rzecz – zmienia się otoczenie Polski, a wraz z nią aspiruję Polaków. Z Tuska Polacy
w dominującej większości patrzyli jeszcze na Zachód niemal bezkrytycznie i jak najszybciej chcieli
się stać pełnokrwistymi Europejczykami. Od tego
czasu wiele się jednak zmieniło – państwa europejskie okazały się mało odporne na kolejne kryzysy,
a z tym pandemicznym niektóre radzą sobie gorzej
niż Polska. Niebagatelne znaczenie ma też zmęczenie koniecznością bezrefleksyjnego naśladowania
Zachodu. Jak piszą o tym Iwan Krastew i Stephen

kiedykolwiek? Odpowiedź brzmi oczywiście twierdząco – pytaniem pozostaje, kto uruchomi nowy
trend i przemodeluje scenę polityczną? W przeszłości były to zawsze ruchy i tak zwane „partie zmiany”,
które pozwoliły wyborcom „przepływać” do konkurencji bez narażania się na dysonans poznawczy. Na
przykład w 2015 podczas wyborów prezydenckich
roku taką „przelotką” był Paweł Kukiz. To do niego
zwracali się rozczarowani wyborcy Platformy Obywatelskiej i jej kandydata na prezydenta. Stawiając
na Pawła Kukiza oddalali się od Platformy i w drugiej turze wyborów ciężko było im, już bez wysokich
kosztów psychologicznych, zagłosować na Bronisława Komorowskiego.
Kto odegra rolę Pawła Kukiza w wyborach parlamentarnych w 2023 roku i pozwoli „odkleić” się wyborom Prawa i Sprawiedliwości? Zarówno Platforma
Obywatelska jak i parlamentarna Lewica odpada –
po „Strajku Kobiet” przesunęły się wizerunkowo na
pozycje skrajne lewicowe. Duży potencjał do przejęcia wyborców Prawa i Sprawiedliwości miało też
Polskie Stronnictwo Ludowe. Gra jednak bardzo
niekonsekwentnie i wciąż jest zbyt blisko Platformy,
co sprawia, że nie potrafi utrzymać wizerunku partii
środka, która mogłaby się jawić wyborcom PiS jako
czytelna alternatywa.

Holmes w książce „Światło, które zgasło. Jak Zachód zawiódł swoich wyznawców” – mieszkańcy
dawnych demoludów nie chcą już uchodzić za ubo-

Szymon Hołownia

gich krewnych i wiecznych uczniów trudnej szkoły

Szymon Hołownia? Wydaje się największym zagro-

demokracji. Coraz częściej ich elity pragną zade-

żeniem dla Prawa i Sprawiedliwości niż jakikolwiek

monstrować – a to przekłada się na samoświado-

inna propozycja na opozycji. Potrafi dobrze odczy-

mość mieszkańców Europy Środkowej i Wschodniej

tywać nastroje społeczne (co pokazał podczas

– że mają mocniejszy mandat do zwania się praw-

pierwszych miesięcy pandemii stając się swoistym

dziwymi Europejczykami. Bardzo dobrze aspiracje

teleewangelista), a na poziomie wizerunkowym po-

te oddaje wypowiedź Viktora Orbana, które padły

siada bardzo atrakcyjny projekt: jego marka ma cha-

pod adresem zachodnich elit podczas jego ostatniej

rakter „parasolowy”. W jej ramach mogą odnaleźć

wizyty w Warszawie: „prawdziwym powodem sporu

się zarówno konserwatywni jak i centro-lewicowi

o praworządność jest to, że niektórzy nie rozumie-

wyborcy o różnych wrażliwościach (case: „Tygodnik

ją, czym jest praworządność. A to bierze się z tego,

Powszechny”). I o ile na ogólnym poziomie wszyst-
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kich elektoratów wszystko się zgadza i potwierdza

ny. Ten pozytywny obraz nie uwzględnia jednak jego

jego potencjał, to analiza poszczególnych elektora-

ograniczeń. Szymon Hołownia cieszy się zdecydo-

tów uświadamia, że jego projekt posiada „szklany

wanie większym zainteresowaniem i bardziej jest

sufit” – szczególnie impregnowani są na niego wy-

ceniony wśród wyborców opozycji niż wśród głosu-

borcy Prawa i Sprawiedliwości.

jących na Prawo i Sprawiedliwość. Według nich jest

Szymon Hołownia jak wynika z pomiaru IBRIS przeprowadzonego w grudniu 2020 roku jawi się ogółowi wyborców jako postać medialna (86,6%), który
intryguje i budzi zaciekawienie (66,3%) Postrzegany jest też jako nośnik nowych (74,8%), nowocze-

on co prawda urodzonym showmanem (83%), nową
gwiazda i propozycja polityczna (48%), która budzi
zaciekawienie (42%), lecz na poziomie cech, które
mogłyby charakteryzować charyzmatycznego lidera wypada znacznie gorzej: zdecydowanie (33%),
pracowitość (35%). Nie jest też w ocenie wyborców

snych (71,9%) i rozwojowych (65,6%) osadzonych

prawicy osadzony zbyt mocno w tradycji – z tą war-

w tradycji treści (60,8%), który jest uczciwy (60,4%),

tością łączy go 21 proc. wyborców Prawa i Spra-

pracowity (71,9%) oraz - choć w mniejszym stopniu

wiedliwości. Gorzej też w tym elektoracie wypada

– kompetentny (53,7%). Ceniona jest też jego chary-

na wymiarach: dynamizm (32%), rozwój (26%) oraz

zma – 62,4% Polaków twierdzi, że jest zdecydowa-

kompetencja (32%) i profesjonalizm (24%).
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Postrzeganie Szymona Hołowni na głównych wymiarach przez ogół wyborców w przecięciu przez elektoraty.
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Wszystkie cechy Szymona Hołowni w „przecięciu” na ogół wyborców vs. wyborcy PiS.
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Wizerunek ten zmienia się i będzie zapewne nadal
ewoluował. Szymon Hołownia stopniowo przełamuje wizerunek polityka niedojrzałego i pozbawionego

doświadczenia. Choć i na tych wymiarach wśród
wyborców Prawa i Sprawiedliwości wypada znacznie gorzej – dojrzałość (28%), doświadczenie (13%).
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Postrzeganie Szymona Hołowni na dwóch wymiarach [dojrzałość, doświadczenie] przez ogół wyborców vs.
wyborcy PiS.

DOJRZAŁOŚĆ:

DOŚWIADCZENIE:

53%

35%

28%

13%

Ogół wyborców

Elektorat PiS

IBRIS, GRUDZIEŃ 2020, N=1100

AgroUnia i Michał Kołodziejczak
Wschodzącą gwiazda sceny politycznej, która relatywnie lepiej niż inni niż obsługuje leki, gniew, ale
i aspiracje znacznej części Polaków jest Michał
Kołodziejczak. Jego ludowa AgroUnia przebiła się
mocno do świadomości zbiorowej – zna ją już po-

nad połowa Polaków (52,7%), a opisać jej profil potrafi już ponad jedna trzecia spośród nich (IBRiS,
styczeń 2021). Postrzegana jest jako podmiot, który
wzbudza zaciekawienie (53,2%) i kojarzy się z wyrazistością (57%) oraz zmianą (46%).

Znajomość AgroUnii [1 wykres] oraz jej profilu: fundacja/organizacja rolnicza prowadzona przez Michała
Kołodziejczaka [2 wykres].

1.

2.

52,7%

38,8%

44%

41%

Ogół wyborców

Elektorat PiS

IBRIS, STYCZEŃ 2021, N=1100
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52%

59%

34%

76%

64%

ZACIEKAWIENIE (53,2 %)

53%

62%

90%

76%

64%

WYRAZISTOŚĆ (57,4 %)

57%

46%

63%

76%

53%

ZMIANA (55 %)

Prawo i Sprawiedliwość

Platforma Obywatelska

Lewica

Polskie Stronnictwo Ludowe

Konfederacja

Postrzegane trzy cechy AgroUnii: „zaciekawienie”, „wyrazistość”, „zmiana” przez ogół wyborców w „przecięciu”
przez elektoraty.
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TOMASZ KAROŃ
Strateg polityczny, badacz rynku. Pracował dla SLD (Lewica i Demokraci) w 2007 r., Platformy oraz PiS w latach
2007–15. Przygotował założenia strategii Nowoczesnej przed wyborami w 2015 r., kampanię Katarzyny Lubnauer w wyborach na szefa partii. Przeprowadzał badania dla PSL oraz współtworzył koncept „Trzy Pokolenia
Lewicy” dla komitetu wyborczego SLD (Lewica) w kampanii parlamentarnej w 2019 roku. Od 1996 pracował też
dla wielu marek komercyjnych.
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Nasze państwo
nie jest z tektury.
Z tektury jest
służba zdrowia
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Z Pawłem Przewięźlikowskim, prezesem zarządu
biotechnologicznej firmy Ryvu Therapeutics, o pandemii
i sposobach walki z nią rozmawia Igor Janke

Igor Janke: Czy nie ma Pan wrażenia, że świat zabił gospodarkę, chroniąc nas przed epidemią? Czy nie przesadziliśmy z tymi wszystkimi restrykcjami?

kdownie do jesieni. Musimy szukać sposobu, jak

Paweł Przewięźlikowski: Mam wrażenie, że mogło

IJ: Mam wrażenie, że w rozmaitych decyzjach podejmowanych przez rządy – nie tylko w Polsce – jest mała
część racjonalności i twardej analizy, a bardzo dużo
reakcji na strach, emocje społeczne, badania opinii
publicznej.

być tych restrykcji mniej, gdybyśmy podeszli inaczej
do kwestii zarządzania pandemią. Nie musimy się
bujać między dwiema ścianami: totalnym otwarciem gospodarki, tak jak to zrobili kiedyś Szwedzi,
a z drugiej strony totalnym zamknięciem łącznie
z zakazem wychodzenia z domu, tak jak to zrobiła
na przykład Kalifornia w pierwszej fali koronawirusa. U nas takiego prawdziwego lockdownu nigdy nie
było. Jest droga pośrodku. Żeby móc nią kroczyć,

normalnie funkcjonować zanim szczepionki dadzą
nam odporność grupową.

PP: Zgoda. Najpierw ogłasza się parametry co do
liczby zakażeń i precyzyjne strefy, a po dwóch miesiącach, kiedy teoretycznie liczba zakażeń w wielu
powiatach jest na poziomie zielonym, wprowadza-

musimy dużo dokładniej zarządzać pandemią.

my narodową kwarantannę. Dyskusja jest coraz bar-

IJ: W jaki sposób?

argument waży tyle samo, słucha się tego ministra

PP: Po pierwsze musimy precyzyjnie identyfikować

czy doradcy, który głośniej mówi, a nie tego, który

dziej publicystyczna, a nie oparta na faktach. Każdy

osoby zakażone, po drugie – śledzić ich kontakty, po
trzecie – umożliwić wracanie na rynek pracy osobom zakażonym. Tak szybko, jak to tylko jest możliwe. Są kraje, które taką politykę zrealizowały. Dzięki dokładniejszymu zarządzaniu pandemią mogły
mieć dłużej otwarte społeczeństwo i gospodarkę.
Myślę np. o Niemczech, gdzie szkoły były otwarte aż
do świąt i doszli do takiego samego poziomu pandemii co Polska, w której szkoły były zamknięte. Oni
więcej testowali i precyzyjniej zarządzali pandemią.
Obywatele bardziej przestrzegali reguł bezpieczeństwa.

potrafi udowodnić na bazie faktów i danych, że jego
teoria trzyma się całości.
W efekcie w przestrzeni politycznej i medialnej robi
się coraz większy szum i nikt ma już cierpliwości,
ani energii intelektualnej, żeby wprowadzać precyzyjne, chirurgiczne rozwiązania dla każdego regionu
czy branży. Ktoś mówi na końcu „No to dobra, to już
mamy dość, zamykamy wszystko albo otwieramy
wszystko” nie biorąc pod uwagę, że w danym momencie na południu Polski jest cztery razy mniej zakażeń niż na północy, albo że ryzyko zakażenia na
wyciągu narciarskim jest mniejsze niż na kręgielni.

To jest taka wskazówka na 2021 rok dla Polski.
Szczepionki nie zrobią cuda w miesiąc. To potrwał
minimum pół roku. W tym czasie musimy sobie jakoś radzić, nie możemy trwać w częściowym loc-

IJ: Wygląda na to, że działamy we mgle i w wielkich
emocjach. Pod wpływem rozmaitych bodźców, które
przypływają z różnych stron.
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PP: Tak. Mam wrażenie, że ostateczna decyzja za-

taką decyzję, bo jest ona najlepsza w świetle faktów

leży do tego, czyj telefon odbierzemy na końcu, albo

i inteligentnej analizy, a nie dlatego, że ktoś im coś

jaka będzie liczba zakażeń wczoraj. I wtedy jest de-

kazał.

cyzja: zamykamy albo otwieramy. Brak jest otwartego dialogu ze społeczeństwem. Brakowało zarówno
dostępu do dokładnej informacji o stanie pandemii,
co pokazały jesienią dane pana Michała Rogalskiego. To on z grupa wolontariuszy pokazał, jak można i należy informować o pandemii. Jak to można
zrobić, widać w tej chwili przy szczepieniach. Rząd
informuje już znacznie lepiej, ale dalej do domeny
publicznej nie są przekazywane precyzyjne dane
dotyczące lockdownu i sytuacji gospodarczej. Nigdy
nie słyszałem, żeby przedstawiciel rządu powiedział, że na przykład branżę taką otwieramy, bo ona
dziennie traci sześćset milionów złotych, a branżę
inną zamykamy, no bo dziennie ona traci dziesięć
milionów złotych i pięć procent przychodów dziennie. Nie znamy danych, nie znamy symulacji, nie znamy stojącej za tym logiki. Na przykład na jakiej podstawie stwierdzono, że kumulacja ferii będzie lepsza
niż rozłożenie ferii w czasie? Ktoś powinien zaproponować: to jest scenariusz pierwszy, a to jest scenariusz drugi. W tym scenariuszu mamy tyle zakażeń
i sto dwadzieścia procent obłożenia służby zdrowia,
w tym scenariuszu mamy tyle zakażeń i siedemdzie-

IJ: To to jest nasz fundamentalny polski problem, polskiego państwa i społeczeństwa – bardzo niski poziom
zaufania społecznego. Zmagamy się z tym od bardzo
wielu lat. Kryzys, który przechodzimy wszyscy na
świecie jest – jak każdy kryzys – wielką szansą, aby
wzmocnić to zaufanie albo wielkim zagrożeniem, by je
jeszcze dramatycznie obniżyć. Czy tu jest postęp, czy
raczej regres?
PP: Nie mam wrażenia, żeby był postęp. Jest ta oś
gospodarczo-redystrybucyjna, mam na myśli tarczę
PFR, która działa bardzo, bardzo przejrzyście, stabilnie, szybko. I to jest wielka rzecz. Pamiętajmy jednak,
że PFR nie wydaje pieniędzy swoich, tylko pieniądze
zarobione wcześniej przez obywateli plus zaciągnięte w imieniu nas wszystkich przyszłe zobowiązania,
więc to jest tylko redystrybucja. To nie tworzy długoterminowej przewagi polskiej gospodarki, tylko to są
pieniądze pożyczone z przyszłości.

IJ: Przyznajmy jednak, że to odbywa się sprawnie i według jakiejś logiki.

siąt procent obłożenia i w związku z tym jako odpo-

PP: Tak. No i mam za to duży szacunek dla pana

wiedzialny rząd wybieramy scenariusz numer jeden.

prezesa Pawła Borysa, prezesa PFR i jego całego ze-

Czemu rząd nie może takimi informacjami się podzielić z obywatelami? Są dwa wyjścia: albo takiej
informacji nie ma i decyzje są podejmowane „na
czuja”, albo rząd nie ufa ludziom, że są w stanie zrozumieć racjonalne argumenty. W efekcie następuje
polaryzacja podejścia do restrykcji wg linii podziału
politycznego. Argumentami liczbowymi warto byłoby przekonywać zwłaszcza wyborców wolnorynkowego skrzydła Konfederacji. Jeżeli mamy dążyć do
tego, żeby być zaawansowanym społeczeństwem
obywatelskim, które ma do siebie zaufanie, to musimy dzielić się informacjami, traktować się poważnie.

społu. Ta pomoc przedsiębiorcom jest realizowana
w sposób bardzo sprawny. Pamiętajmy jednak, że to
jest leczenie skutków, a nie zapobieganie przyczynie.
Gdybyśmy nie mieli pozamykanej gospodarki, a nie
musimy jej mieć tak ściśle pozamykanej, gdybyśmy
lepiej zarządzali zdrowiem, nie musielibyśmy mieć
tak rozbudowanych systemów pomocy poszkodowanym. Najlepszym przykładem jest decyzja o zamknięciu cmentarzy, która została podjęta tydzień
lub dwa tygodnie za późno, z dnia na dzień.

IJ: Kosztowała nas sto osiemdziesiąt milionów.

Ja wierzę, że jako społeczeństwo potrafimy podej-

PP: Łatwo wydrukować sto osiemdziesiąt milionów

mować decyzje oparte na faktach, tak jak na przy-

złotych, a być może trzeba było osiemnaście milio-

kład Niemcy. Tam społeczeństwo jest traktowane

nów złotych dwa tygodnie wcześniej przeznaczyć

poważnie jako inteligentny partner w dyskusji poli-

na think tank, który by przewidział, że to jest koniecz-

tyków i naukowców. Decyzje podejmowane są świa-

ne i w związku z tym trzeba byłoby odszkodowań

domie. Dochodzi do kompromisów i respektowania

dziewięćdziesiąt milionów złotych, bo resztę zniczy

decyzji, ponieważ wszyscy rozumieją, że podjęto

i kwiatów ludzie by kupili wcześniej czy później.
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IJ: Zadłużamy się dziś na potęgę. Przez lata dominowało takie przekonanie, że najważniejsze jest pilnowanie
dyscypliny finansowej, rygorystyczna walka o wyzerowanie długu. Dobrze nie mieć długów, nie zadłużać
kolejnych pokoleń, brzmi to logicznie. Od pewnego
czasu, następuje zmiana u wielu ekonomistów. Kredyt
pozwala na na rozwój, a rozwój jest najważniejszy. Pan
prowadzi firmę i zapewne korzysta z rozmaitych instrumentów, które pozwalają na rozwój. Pytanie, gdzie
jest granica. Czy Pan jako przedsiębiorca, patrząc na
polskie państwo, uważa, że tę granicę już przekroczyliśmy czy jeszcze to zadłużenie, które dzisiaj postępuje, jest racjonalne?

nym efektem tarczy PFR jest konserwacja starej
struktury zatrudnienia niedostosowanej do postcovidowej rzeczywistości. Problem nie jest więc tym,
że się zadłużamy, tylko na co te pieniądze z długu
wydajemy. A moim zdaniem wiele z nich wydajemy
bez sensu.

IJ: Czy gdzieś na świecie podejmowane są decyzje właśnie w ten sposób?
PP: Chińczycy dziesięć lat temu mówili, że stawiają na biotechnologię i w 2020 roku branża biotechnologiczna w Chinach to jest cztery procent PKB,
a w USA są rejestrowane i sprzedawane za setki mi-

PP: Dopóki zadłużenie wzrasta z czterdziestu sied-

lionów dolarów pierwsze oryginalne leki wymyślone

miu procent do powiedzmy sześćdziesięciu czy

przez chińskie firmy. I w związku z tym wiadomo, że

siedemdziesięciu procent, to jest wszystko w granicach bezpiecznych z punktu widzenia księgowego.
Natomiast ja uważam, że jeśli już się mamy zadłużać, to się zadłużajmy na rzecz centralnego portu
lotniczego, sieci kolei, czy metra w Krakowie albo
badawczo-rozwojowo szpitala onkologicznego –
tak jak MD Anderson w Houston, czy parków technologicznych, a nie na płacenie ludziom za to, że
siedzą w domu, bo my nie jesteśmy w stanie ogarnąć pandemii. Z powodu tego, że źle zarządzamy
pandemią, wydajemy pieniądze na krótkoterminową
konsumpcję, na de facto postojowe, a nie na z jednej
strony inwestycje rozwojowe w istniejących firmach,

chińskie banki czy urzędy regionalne mają preferencyjnie traktować taką branżę, podejmować odważniejsze decyzje kredytowe i inwestycyjne w zakresie
tworzenia zaplecza dla tej branży, również w zakresie edukacji. A u nas po pierwsze tego nie wiadomo,
a po drugie przyszłościowe branże konkurują z przemysłami, które są już dojrzałe wg tych samych bieżących metryk finansowych. Państwo nie podjęło
decyzji, jakie branże chce rozwijać i wspierać, a zostawiło to trochę losowi. W ten sposób trudniej jest
wznieść gospodarkę na wyższy poziom wartości
dodanej.

się będą bali, a po drugie, że społeczeństwa w Sta-

IJ: Mówiliśmy wcześniej o zdrowiu – gdyby został Pan
dzisiaj został ministrem zdrowia – jakie decyzje by Pan
podejmował? Co jesteśmy w stanie zrobić i co powinniśmy? Nie tylko mając na uwadze covid, ale oczywiście uwzględniając sytuację, w której jesteśmy.

nach Zjednoczonych, Europie Zachodniej zubożeją

PP: Po pierwsze powinniśmy zwiększyć udział wy-

i nie będą mieć pieniędzy na turystykę. W związku

datków na ochronę zdrowia z sześciu do dziesię-

z tym chronienie miejsc pracy w branży turystycz-

ciu procent PKB. Kiedyś wydawaliśmy 1,7 PKB na

nej w Krakowie jest totalnie bez sensu. Kelnerów czy

obronność narodową, a teraz wydajemy pewnie dwa

obsługę hotelową inne osoby, które są w to zaanga-

i pół procent, bo stwierdziliśmy, że mamy zagrożenie

żowane, powinniśmy przekierować na to, żeby insta-

ze strony Rosji, to musimy wydawać więcej. No i nikt

lowały szybki Internet i panele słoneczne.

tego nie kwestionuje. W przypadku takich rzeczy jak

a z drugiej strony przebranżowienie ludzi, którzy
i tak stracą miejsca pracy długoterminowo. Wiemy,
że przez najbliższe kilka lat nie będzie do Krakowa
przyjeżdżało tylu turystów co wcześniej. Dlatego, że

Trzeba przeanalizować, jak powinna wyglądać struktura zatrudnienia w 2025 roku w Polsce i wydawać

ochrona zdrowia trzeba się pogodzić z tym, że powinniśmy wydawać na ten sektor więcej.

pieniądze rządowe na to, żeby pomóc ludzi prze-

Druga rzecz to na pewno profilaktyka jako podsta-

szkolić, kupić im odpowiednie narzędzia, żeby robili

wowe narzędzie systemu opieki zdrowotnej. Widać

to, co będzie potrzebne w 2025, a nie to co było po-

wyraźnie w przypadku koronawirusa, że dużo taniej

trzebne w 2019. Wydaje mi się, że niestety ubocz-

byłoby zmniejszyć liczbę zakażeń przez śledzenie
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kontaktów, bazy danych, testowanie i inne tego typu

ciwdziałaj, walcz, współdziałaj z państwem w unik-

rzeczy, niż leczyć pacjentów w szpitalach. To z jed-

nięciu tej choroby, na przykład opóźniając przejście

nej strony ma wymiar ekonomiczny – bezpośrednie

ze stanu przedcukrzycowego na stan cukrzycowy.

leczenie pacjentów covidowych, a z drugiej strony
pogarsza zdecydowanie standard opieki zdrowotnej
dla innych, niecovidowych pacjentów.

To samo dotyczy profilaktyki w onkologii, badań
okresowych. Jeżeli dziś nie zainwestujemy na przykład w bardziej dostępne, również w czasie pande-

Każdy z nas widzi w swoich rodzinach czy wśród

mii, badania mammograficzne, to za kilka lat bę-

swoich znajomych, nawet jeżeli ktoś nie został

dziemy mieli wysyp raka piersi i będziemy go leczyć

dotknięty covidem, że nie miał dostępu do dobrej

drogimi lekami po trzysta tysięcy złotych rocznie na

opieki standardowej medycznej na inne choroby.

pacjenta i zbierać w akcjach społecznych po pięć

Więc wydaje mi się, że niestety nasze Ministerstwo

milionów złotych na pacjenta, żeby chorzy się leczyli

Zdrowia jest przede wszystkim Ministerstwem Cho-

za granicą. To jest nieoptymalne alokowanie pienię-

rób. Dopóki ktoś nie jest pacjentem, to Ministerstwo

dzy.

Zdrowia się nim nie interesuje.
Podstawą powinna być zdecydowanie profilaktyka, prewencja i dobre przeliczanie tego, co nam się
opłaca w różnych obszarach opieki zdrowotnej. Na
przykład odpowiedzmy na pytanie: jeżeli najwięcej
wydajemy na choroby układu sercowo-naczyniowego, czy na choroby metaboliczne takie jak cukrzyca,
to ile pieniędzy powinno być przeznaczone na profi-

IJ: Czy widzi Pan jakieś pozytywne zjawiska w polskiej
służbie zdrowia w ostatnim czasie?
PP: Głównie elektronizacja usług, e-recepty, e-rejestracja. W dziewięćdziesiątym czwartym roku brałem udział w tworzeniu systemu telemedycznego
w Comarchu. Zrobiliśmy system, który miał łączyć
ośrodki transplantologiczne w Polsce i dobierać

laktykę takich chorób.

najlepszych kandydatów do przeszczepu do dostęp-

Podatek cukrowy to jest bardzo dobry mechanizm,

z awersją środowiska medycznego do jakiejkolwiek

ale zanim na komuś damy refundowane do końca
życia leki na cukrzycę, to skierujmy go na dwa tygodnie do sanatorium, a potem na obowiązkowe
zajęcia rehabilitacyjne, żeby pozbył się pięciu czy
dziesięciu kilogramów nadwagi. To powinien być
warunek refundacji leku. Jeśli nie chcesz przychodzić na obowiązkową gimnastykę, to płać za leki
z własnej kieszeni.
No to są tego typu mechanizmy. W wielu krajach to
już funkcjonuje, zwłaszcza w Stanach Zjednoczo-

nych dawców. Wtedy po raz pierwszy zderzyłem się
interwencji informatycznej w ich praktyki. Minęło
dwadzieścia sześć lat i ta niechęć ciągle była silna
i wiele rzeczy nam nie wychodziło. A teraz dzięki
covidowi nagle się okazało, że to, co jest, czego się
nie dało do tej pory zrobić, teraz się da. Telewizyty
zostaną, e-recepty zostaną, e-skierowania zostaną,
zapisywanie na szczepienia przez Internet zostanie.

IJ: Problem jest liczba personelu medycznego. Brakuje
lekarzy, brakuje pielęgniarek.

nych. Mam znajomego menedżera firmy farmaceu-

Lekarze się starzeją i mamy zbyt mało absolwentów

tycznej. Miał stres, pracował ciężko, męczył się i tył

studiów medycznych.

przy okazji. Wziął się w końcu za siebie, ale bezpośrednim powodem, było to, że dostał propozycję

IJ: Dlaczego tak mało?

zwiększonej o 20 czy 30 procent składki ubezpie-

PP: To wynik konserwatyzmu środowiska lekarskie-

czeniowej na kolejny rok. Wtedy stwierdził, że musi
zacząć biegać i jeździć na rowerze i zrzucił 20 kilo.

go. Zawsze było mnóstwo chętnych, pracowitych,
inteligentnych ludzi, chętnych na studiowanie medycyny. To lekarze sami stworzyli barierę w posta-

IJ: Ale to zmusiły go prywatne firmy.

ci przyjmowania małej liczby studentów na studia

PP: To prawda, ale u nas też mamy dużo metod,

medyczne. Nie stworzyli tego górnicy, pracownicy

w postaci na przykład refundacji. Jeżeli chcesz mieć

branży meblarskiej, nawet politycy. Tę barierę stwo-

refundację na leki, bierz udział w profilaktyce, prze-

rzyli sami lekarze sztucznie zawężając dostęp do
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zawodu. Efekt jest taki, że dziś lekarzy mamy za

stwem z tektury. Tekturowa jest rzeczywiście

mało. Z kolei politycy są odpowiedzialni za to, że jak

ochrona zdrowia. Ten sektor działa w Polsce źle.

wykształciliśmy tych lekarzy, to oni pojechali na Za-

Ze wszystkich aspektów aktywności społecznej to

chód. Straciliśmy trzydzieści tysięcy specjalistów.

ochrona zdrowia jest w Polsce chyba na najgorszym
poziomie w stosunku do potrzeb obywateli i zamoż-

IJ: Teraz mamy dwa wyjścia: albo importować lekarzy
i pielęgniarki ze wschodu czy z południa, no albo zainwestować bardzo dużo, żeby płacić im więcej i rozbudować uczelnie medyczne.

ności państwa.

PP: Ważne jest też, aby lepiej zarządzać tym, co

chach. Stać nas na znacznie lepszą opiekę zdrowot-

Jeśli chodzi o dostępność do innowacyjnych terapii,
czasem oczekiwania na badania, to u nas jest ona
gorsza niż w krajach sąsiednich, na przykład w Cze-

mamy, czyli ich czasem. Lekarz nie powinien spę-

ną. Natomiast państwo jako takie i sukces gospo-

dzać czasu w trzech miejscach pracy i dojeżdżać

darki przez ostatnie trzydzieści lat to oczywiście

w korku godzinami między miejscem, gdzie uczy,

niewątpliwy sukces.

godzinę tam, gdzie pracuje i kolejną tam, gdzie zarabia. Trzeba dać im lepsze pomoce medyczne, lepsze
sekretarki, narzędzia informatyczne – tak, żeby lekarz faktycznie zajmował się tym, co tylko on może
zrobić, pielęgniarka tylko tym, co tylko pielęgniarka
może zrobić, a sekretarka tym, co jest poniżej kom-

Niestety jesteśmy w tej chwili krajem, który potrafi
świadczyć usługi o średniej wartości dodanej, produkować towary o średnim przychodzie na pracownika. Niemniej ten model doprowadził nas do tego
miejsca, w którym jesteśmy. Pytanie, co dalej.

petencji lekarza czy pielęgniarki. Jeżeli nie będziemy

Ciągle nie mamy takiej polityki jak wiele krajów na

zmierzali w kierunku lepszego zarządzania czasem

świecie. Nie wiemy, gdzie Polska ma być w 2030,

lekarzy, to służba zdrowia się zatka. Telewizyty, te-

jakie branże mają być źródłem naszej przewagi kon-

lemedycyna są jednymi z dobrych narzędzi, które

kurencyjnej i na jakich nich się mamy skupiać. Nie

warto rozwijać.

mamy takiej świadomości kierunku rozwoju, jakie
mają na przykład Chiny czy Estonia. Kraje zupełnie

IJ: Czy krótkoterminowo mamy jakieś inne wyjście niż
import personelu medycznego z innych państw?

z innych kultur, innego rozmiaru, ale one przynaj-

PP: Oczywiście możemy importować ale przede

mapie konkurencji. Rządy tych krajów prowadzą

wszystkim powinniśmy przestać eksportować. Strategią Polski nie powinno być wydrapywanie personelu medycznego z Ukrainy czy Białorusi. To nie
jest moralne. Powinniśmy się raczej skupić na tym,
żeby dopuścić więcej studentów, kształcić więcej
własnych, pilnować żeby byli zadowoleni i nie wyjeżdżali, a nie wyciągać specjalistów z innych krajów,
a potem wysyłać misje medyczne z pomocą dla

mniej wiedzą, gdzie chcą być na międzynarodowej
bardzo aktywną politykę wspierającą kreowanie
tego typu przemysłów.
Zbudowanie takiej realnej strategii jest nam bardzo
potrzebne. Musi mieć ona przełożenie na sektor
finansowy, na inwestycje infrastrukturalne, na kierunki kształcenia absolwentów, na wydatki w badaniach i rozwoju. Ostatnio dużo o tym mówimy, ale
wcale tak dużo realnie się nie dzieje.

opuszczonych. Dbajmy przede wszystkim o swoich
medyków.

IJ: A z perspektywy przedsiębiorcy – państwo Panu
bardziej pomaga czy przeszkadza?

IJ: W jakim stanie jest dziś nasze państwo po trzydziestu latach rozwoju? Z jednej strony przecież osiągnęliśmy przecież spektakularny sukces, z drugiej strony
mamy poczucie, że to ciągle państwo z tektury. Jak to
wygląda z perspektywy kogoś, który osiągnął sukces
finansowy, rozwinął firmę i daje sobie radę?
PP: Nie zgodzę się z diagnozą, że jesteśmy pań-

PP: Na pewno pomaga, przede wszystkim poprzez
granty. Moje firmy Ryvu i Selvita dostały łącznie ok.
dwieście milionów złotych grantów, dzięki którym te
firmy w tej chwili zatrudniają łącznie sześćset osób
w nowoczesnych laboratoriach plus teraz dodatkowo dwieście w Chorwacji. Dzięki tym grantom teraz
również polscy pacjenci będą mieli lepszy dostęp do
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leków onkologicznych, na razie w badaniach klinicznych. Kredyt na przejęcie firmy w Chorwacji dostaliśmy z państwowego banku. Cieszymy się z tego,
że możemy inwestować i cieszymy się z tego, że
dostajemy od państwa bardzo dobrze wykształconych absolwentów polskich uczelni. Jeśli chodzi
o państwo, ten bilans jest bardzo korzystny, jestem
zadowolony ze środowiska, w jakim działam.

Photo from Pexels

ROZMAWIALI:
PAWEŁ PRZEWIĘŹLIKOWSKI I IGOR JANKE

PAWEŁ PRZEWIĘŹLIKOWSKI
Współzałożyciel i Prezes Zarządu firmy biotechnologicznej Ryvu Therapeutics (dawniej Selvita S.A.), działającej w obszarze terapeutycznym w onkologii, gdzie odpowiada za zarządzanie strategiczne oraz rozwój biznesu.
W przeszłości pracował w spółce informatycznej Comarch oraz był współzałożycielem i pierwszym Prezesem
Zarządu trzeciego największego portalu internetowego w Polsce – Interia.pl. W 2015 roku otrzymał nagrodę
EY Przedsiębiorca Roku w kategorii Nowe Technologie/Innowacyjność.
https://twitter.com/przewiezlikowski
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Pomoc dla
przedsiębiorców
– kogo nie objęła tarcza
antykryzysowa
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pakiet pomocy dla 40 branż najbardziej dotkniętych
skutkami pandemii.
Po drugie, wsparcie (zwłaszcza w ramach tarczy

Szeroko zakrojony rządowy program pomocy adresowany do przedsiębiorców, zainicjowany w odpowiedzi na kryzys wywołany
pandemią COVID-19, miał na celu w pierwszej kolejności ustabilizować sytuację na
rynku (zapewnić ciągłość działania firm,
ochronić miejsca pracy) i nadać konieczny
impuls inwestycyjny (poprzez wprowadzenie m.in. dopłat do kredytów).

6.0.) okazało się niewystarczające i nie do końca dobrze adresowane. Kluczem do przyznania różnych
form pomocy dla przedsiębiorców stał się katalog
numerów PKD (Polska Klasyfikacja Działalności),
sztywno zdefiniowany przez rząd, nie zaś kryterium
spadku przychodów firm. Co istotne, wspomniane
podejście nie odzwierciedlało sytuacji firm o charakterze wielobranżowym, a samo wskazanie kodu
PKD w przeważającej działalności miało i ma charakter deklaratywny.
Po trzecie, od początku pandemii, rząd wprowadzał

Ambicją polskiego rządu, w szczególności w okresie
tzw. pierwszej fali pandemii, stało się objęcie pomocą jak najszerszej grupy firm. Rząd przeznaczył na
walkę z pandemią 172 mld zł (w przybliżeniu ponad
7,5% PKB Polski). Mimo dobrych intencji i zaangażowania resortów w zapewnienie szybkiej i adekwat-

regulacje prowadzące do zamknięcia lub częściowego, znacznego ograniczenia działalności wielu branż
(m.in. kultura, sport, rekreacja, działalność restauracyjna, usługi hotelarskie), którym nie towarzyszył,
niejako „z automatu”, równoległy program konsekwentnie dedykowany tym branżom, z możliwością

nej pomocy do potrzeb rynku, część branż została

zapewnienia natychmiastowej, dodatkowej pomocy.

wykluczona z pomocy potrzebnej im do przetrwania

Po czwarte, prace nad regulacjami na czas kryzy-

w trudnym okresie pandemii. Co legło u podstaw
wykluczenia?

su pandemicznego toczyły się zawsze w szybkim
tempie i w przypadku ustaw rozpatrywane były

Po pierwsze, od marca 2020 r. wysiłki rządu skoncentrowane były wokół „ponadbranżowych instrumentów pomocy” przedsiębiorcom, wśród których
na uwagę zasługuje tzw. Tarcza Finansowa PFR,
oparta o kryteria spadku obrotów, utratę zdolności produkcji lub świadczenia usług, ograniczenia
w uzyskiwaniu płatności z tytułu sprzedaży, a także środki przeznaczone na ochronę miejsc pracy,
w tym świadczenia postojowe z ZUS dla osób pro-

przez Parlament w trybie przyspieszonym, podyktowanym potrzebą zapewnienia płynności finansowej w firmach. Pomijanie lub znaczne ograniczenie
głosu strony społecznej (w tym przedsiębiorców)
w toku procedowania projektów ustaw i rozporządzeń, zaważył na jakości antykryzysowej legislacji.
Głos części branż „poturbowanych” przez pandemię
został pominięty lub uwzględniony niewystarczająco.

wadzących działalność gospodarczą (przyznawane

Po piąte, dodatkowym czynnikiem niepewności

w oparciu o kryterium odpowiedniego pomniejsze-

stały się nierealistyczne terminy wejścia w życie

nia przychodów z tytułu prowadzonej działalności)

przepisów wyłączających działalność niektórych

czy pożyczki dla mikroprzedsiębiorców. Zmiana

branż, w niektórych przypadkach w zasadzie z dnia

w podejściu rządu w kierunku rozwoju rozwiązań

na dzień. Dodatkowo projekty ustaw i rozporządzeń

przeznaczonych dla przedsiębiorców najbardziej po-

„covidowych” zawierały powierzchowne analizy

szkodowanych, z uwzględnieniem ich szczególnych

związku między funkcjonowaniem danej branży

potrzeb, pojawiła się stosunkowo późno. Przejawem

a jej wpływem na rozszerzenie się pandemii lub

przejścia do interwencji branżowej stało się przyję-

takich danych nie zamieszczano, mimo że na ich

cie w sierpniu tzw. Bonu Turystycznego oraz 9 grud-

podstawie podejmowano decyzje o ograniczeniu lub

nia 2020 r. przyjęcie przez rząd tzw. Tarczy Bran-

uniemożliwieniu dalszego działania grupom przed-

żowej (określanej jako tzw. Tarcza 6.0) obejmującej

siębiorców.
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JAKIE BRANŻE NIE OTRZYMAŁY
ADEKWATNEJ POMOCY?

zała się tzw. Tarcza 6.0. przewidująca m.in. zwolnie-

Branża fitness (sport)

korzystający z tych przywilejów. Poza możliwością

Z dużymi obostrzeniami musieli zmierzyć się właści-

ży wierzchniej, agencji zajmujących się sprzedażą

nie z płacenia składki ZUS i dodatkowe świadczenie
postojowe, ale wąsko definiująca segment handlu

ciele siłowni, klubów fitness, basenów i Aquaparków,
zmuszeni do zamknięcia swoich firm. Kluczowym
momentem było wejście w życie tzw. piątej tarczy
antykryzysowej (która zaczęła obowiązywać 15 października 2020 r.), w ramach której pominięto przedstawicieli branży fitness. Formy wsparcia z których
branża mogła skorzystać w ramach pierwszego lockdownu, w tym prawo do świadczenia postojowego

skorzystania z pomocy pozostali producenci odzietowarów różnego rodzaju, sprzedawcy komputerów
i oprogramowania czy sprzętu telekomunikacyjnego. Rząd przy ustalaniu kręgu firm wymagających
wsparcia kierował się kryterium PKD (opartym na
subiektywnej selekcji) nie zaś obiektywnym, tj. znaczącym spadkiem przychodów firm.

oraz zwolnienie ze składek ZUS (obowiązujące przez

Branża turystyczna i eventowa

trzy miesiące) nie objęły tychże przedsiębiorców. Do

Turystyka była branżą bez wątpienia najsurowiej po-

tego doszły nierealistyczne kryteria wsparcia bran-

traktowaną przez COVID-19. Branża padła ofiarą wy-

ży, nie odpowiadające jej specyfice, jak chociażby
uzależnienie pozyskania pomocy z tzw. Tarczy Finansowej od zatrudniania pracowników na umowę
o pracę (w sytuacji, gdy najpopularniejszą formą
zatrudnienia była umowa zlecenia). Zamknięcie tej
branży nastąpiło w trybie natychmiastowym. Jej
przedstawiciele, słusznie, podnosili argument braku
podstaw prawnych takiego działania – wyłączenie
tej branży nastąpiło w oparciu o rozporządzenie
(podczas gdy ustawa pozwala jedynie na ograniczenie działalności gospodarczej).

kluczającej legislacji. Turystyka zasadniczo zyskała
pomocną dłoń ze strony rządu, ale nigdy w pełni
i konsekwentnie. Już w ramach prac nad tzw. Tarczą
5.0., przygotowanej w pośpiechu, ze zwolnienia ze
składek ZUS i postojowego nie mogli skorzystać organizatorzy turystyki (biura podróży obsługujących
turystów z zagranicy).
Tzw. Tarcza 6.0., przewidująca szereg form wsparcia
dla firm poszkodowanych pandemią, zasadniczo objęła pewną część branży. Problemem okazało się to,

O poziomie frustracji świadczyć może decyzja Pol-

że część przedsiębiorców, w tym m.in. agenci tury-

skiej Federacji Fitness dot. wniesienia pozwu od-

styczni, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni,

szkodowawczego za szkody poniesione w związku

zostali wykluczeni ze zwolnienia ze składek ZUS za

z obowiązującym restrykcjami.

okres od lipca do września 2020 r. Postawiono im
warunek m.in. wykazania spadku przychodów o 75

Handel

proc., przy czym taki wniosek musiał zostać złożo-

Handel został dotknięty dotkliwie skutkami pande-

ny przez przedsiębiorców do 30 listopada 2020 r..

mii, w następstwie czego ucierpiały również inna,

W skutek zbyt późnego uchwalenie ustawy (w grud-

powiązane grupy przedsiębiorców – producenci

niu br.) minął termin na złożenie wniosku, a co za

krajowi oraz przedsiębiorstwa transportowe. Skut-

tym idzie skorzystanie z pomocy.

kiem zamknięcia galerii handlowych w listopadzie,
a następnie od 28 grudnia 2020r., wiele polskich
firm prowadzących handel detaliczny w placówkach
tego rodzaju zostało pozbawionych możliwości pro-

Branża eventowa, która według danych Głównego
Urzędu Statystycznego obejmuje ponad 38 tys. firm
w Polsce, to również jedna z głównych „ofiar” epide-

wadzenia działalności. Do tego doszła zmiana na-

mii koronawirusa. Wartość tego sektora to ok. 3 mld

wyków konsumentów, która w trakcie czasowego

zł (co odpowiada za 1,5 proc. polskiego PKB). W wy-

zniesienia zakazów, utrudniła powrót do poziomu

niku kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa

sprzedaży sprzed pandemii. Sporym zawodem oka-

przychody branży eventowej w 2020 roku spadły
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średnio o 78 proc. w stosunku do 2019 roku1. Pomoc
dla branży przygotował Senat (w ramach prac nad
tarczą 6.0., jednak propozycja została odrzucona
przez Sejm (bez uzasadnienia).
Ratunkiem mogłaby być szybka nowelizacja ustawy, ale dla uzyskania pomocy konieczne jest nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej.
Dla branży, która od trzech kwartałów nie prowadzi
działalności, jest to warunek trudny do spełnienia.
Eventy to nie tylko bezpośrednio organizatorzy wydarzeń. Rykoszetem dostało się firmom oferującym
internetową sprzedaży biletów w branży eventowo
– rozrywkowej w Polsce, która została zupełnie pominięta w ramach pomocy branżowej.

Branża leasingowa
Branża leasingowa jest niejednoznacznym przypadkiem relacji pomiędzy wsparciem ze strony tarcz,
a danym sektorem. Wskazać można na dwa przykłady, oba pochodzące z obszarów: finansowego
i regulacyjnego.

być wsparcie udzielone w ramach tarczy antykryzysowej branży transportowej poprzez instrumenty proponowane przez ARP np. leasing operacyjny
przeznaczony na refinansowanie posiadanych leasingów, czy pożyczki na spłatę rat leasingowych.
Rozwiązanie to ma ograniczony zasięg i wyklucza
część podmiotów w związku z jego warunkami, jednakże stanowi przykład, w pewnym zakresie, rozwiązania pomocowego.
Wykluczenie nastąpiło natomiast w obszarze wsparcia regulacyjnego. Umożliwiono ARP i ARP Leasing
liberalizację sposobu zawierania umów tj. możliwość zawierania umów w formie dokumentowej,
a nie w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
czego wymaga art. 709 (2) kodeksu cywilnego. Forma dokumentowa daje możliwość łatwego i odformalizowanego postępowania np.: zawarcia umowy
bądź zmiany umowy przy użyciu e-maila, co ułatwia
(zwłaszcza w dobie pandemii) współpracę z klientami. Poza wyjątkiem, takiego wsparcia nie udzielono
firmom z branży leasingowej.

W ramach pierwszego, wsparcie można rozważać
w sposób pośredni tj. jako zwiększenie płynności
klientów branży leasingowej. Przykładem może

1 Za Rzeczpospolita, Michał Duszczyk „Pandemia wyłączyła co dwudziestą
firmę eventową”,

DR ALEKSANDRA MUSIELAK
Aplikantka w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału
Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warwick.
Od marca 2017 r. ekspert w departamencie prawnym Konfederacji Lewiatan. Ściśle współpracuje ze Związkiem
Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan i członkami Konfederacji Lewiatan. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem nowych technologii, prywatnością w sieci, cyberbezpieczeństwem.
https://twitter.com/olamusielak

ADRIAN ZWOLIŃSKI
Prawnik, doktorant nauk ekonomicznych w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Zajmuje się rynkami finansowymi, ekonomią rozwoju i ekonomiczną analizą prawa. Analityk Instytutu Boyma i ekspert Konfederacji
Lewiatan.
https://twitter.com/ZwolinskiAdrian
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NOWA
PANDEMICZNA
RZECZYWISTOŚĆ
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Koronowirus atakuje nie tylko nasze płuca ale też niszczy zdrowie
psychiczne, uderza w życie osobiste i zawodowe. Co Covid zmienił
w życiu najaktywniejszych 30-latków? Poprosiliśmy słuchaczy
i absolwentów Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności o podzielenie
się osobistymi doświadczeniami i refleksjami z tego niezwykłego czasu
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2020 pokoleniowym lustrem
Co rozbiło ostatnie 365 dni? Intuicja podpowiada mi, że w kontekście społeczeństwa koronawirus nie tylko zagroził zdrowiu, ale rozbił też ramy dotychczasowego świata, zwłaszcza
dla ludzi po 50-stce. Wykluczeni z partycypowania w świecie przez brak wystarczającej
wiedzy o technologii, o Internecie, o nowoczesnej komunikacji wepchnął ich do muzeum
przeszłości, gdzieś między transmisjami konkursów skoków narciarskich a Faktami
w TVN-ie.
Innymi słowy – coś, do czego przywykło obecne pokolenie 20- i 30-latków, stało się zaporowe dla starszych, doświadczonych pracowników – kierowników, właścicieli prywatnych
firemek, szefowych działów, pań Halinek z kadr, czy prywaciarzy, którzy dotychczas dzierżyli feudalną władzę nad masami młodzieży na umowie o dzieło. I cóż za paradoks i nieoczekiwana zmiana miejsc, że dziś ci młodzi pouczają starszych jak mają się poruszać
w ich świecie, który stał się światem dominującym – świecie Internetu. Władze dzierży już
nie szef, nie prezes, a pogardzany niegdyś mądrala klikający w komputerek. I on zwalnia
z urzędu prezydenta największego imperium świata. Świat cyfrowy w roku koronawirusa
wreszcie zaanektował świat analogowy.

NOWA
PANDEMICZNA
RZECZYWISTOŚĆ

Kajety i nesesery smutnie spoczywają na półce, a życie monopolizują slacki, discordy,
docsy i dashboardy. Z badań Future Business Institute ponad 75% korpo ludzi już nie chce
powrócić do biura w pełnym zakresie, a w wielu przypadkach ta chęć jest motywowana głównie tęsknotą za socjalizacją, zatem papieroskiem czy kawusią w korporacyjnym
gronie. Niechybnie świat korpomordorów przetasuje się znacznie w najbliższej dekadzie
– na rynku nieruchomości, wynajmu biur czy konferencji długo będzie tęskno do czasów
offline’owej hossy.
Jednak co pozostaje niezauważone w szeregu skutków ekonomiczno-społecznych koronawirusa to kapitulacja zawodowa pokolenia rodziców pracowników 50+, pokolenia
naszych rodziców. Nie sposób wygrać im wyścigu z młodymi w znawstwie technologii,
a nagromadzone przez lata doświadczenia nie uniosą ducha zmieniających się czasów.
Cóż to oznacza? Do niedawna borykaliśmy się z pokoleniem ludzi cyfrowo wykluczonych,
emerytów, którzy nie potrafią obsługiwać magicznego komputera. Dziś powstają całe
sektory usługowe gdzie prym wiodą aplikacje i Internet. To swoiste pokoleniowe lustro. To
co dziś w nim widać, to zwierciadło, w którym nie ma prymatu wieku, a jest prymat kompetencji. Dziś to prawo sprawia, że ci którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego, już
są skazani na emeryturę.

TOMASZ JONASZ KUJAWSKI
Uczestnik 6. edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, pracuje w branży IT przy tworzeniu aplikacji mobilnych i produktów cyfrowych dla amerykańskich klientów, fanatyk ekonomii behawioralnej, po SGH, w wolnym
czasie biegam, psychologizuje i rapuje.
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Mniej wiesz, dłużej żyjesz?

Żyjemy w czasach złożonych wyzwań dnia codziennego. Nie trzeba tego tłumaczyć, wystarczy wyjrzeć za okno, choć czasem jest to okno przeglądarki internetowej. Czy jednak
w warunkach powszechnego dostępu do fachowej wiedzy będziemy w stanie zdecydować, co dla nas najlepsze?
COVID-19 przypomniał nam prawdę starą jak Mistrzostwa Świata w piłce nożnej – jesteśmy ekspertami od wszystkiego, dopóki nie przyjdzie nam wziąć odpowiedzialności
za rezultat. W tym sezonie obrodziło domorosłymi wirusologami, którzy po przeczytaniu
krótkiej publikacji lub zgoła ulotki dzielą się ze światem swoimi przemyśleniami. Co ważne,
podważając w ten sposób stanowiska ekspertów, poświęcających tematowi lata pracy
naukowej i badawczej.
Złożoność problemów medycznych wydaje się kluczowa dla zrozumienia tego, co się dzieje. Nigdy wcześniej każdy z osobna nie musiał odpowiadać na pytanie: Czy się szczepić?
Kiedy zostać w domu? Czy zachowywać dystans? Jak długo można używać maseczki
jednorazowej? Jak żyć, gdy stawką jest nasze zdrowie lub potencjalnie życie?
NOWA
PANDEMICZNA
RZECZYWISTOŚĆ

Dzięki pracy Daniela Kahnemana i Amosa Tverskiego wiemy, że w warunkach ryzyka
podejmowane przez nas wybory są dalekie od matematycznej racjonalności. Poddanie
wszystkich tych danych li tylko naszej ocenie naraża człowieka na paraliż informacyjny.
Paradoksalnie, im więcej danych wpuścimy do „systemu”, tym gorszą jakość wyników
możemy otrzymać. Przykładem niech będzie anegdotyczny pacjent, który już przed przekroczeniem gabinetu lekarskiego skonsultował się z dr Google. Teraz kwestia szczepionki
bardziej przypomina plebiscyt niż rzeczową dyskusję.
Zaufanie ekspertom w zakresie walki z wirusem może wymagać siły woli większej, niż się
tego spodziewaliśmy. Obyśmy tylko za lat kilka nie wspominali decyzji podjętych w czasie
pandemii jak tą, dlaczego to Dudka nie wzięli na Mundial.

PRZEMYSŁAW SZWECH
Uczestnik 6. edycji Szkoły Przywództwa, z wykształcenia farmaceuta. Interesuje się psychologią osobowości,
kulturą strategiczną w biznesie oraz edukacją pozasystemową, głównie w zakresie języków obcych. Miłośnik
piwa kraftowego, brydża sportowego i zdrowego rozsądku. Obecnie pomaga nie upaść swojej ulubionej restauracji.
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Gwałtowne hamowanie

Ostatni rok był wyjątkowy, momentami wyjątkowo dobry, a, znacznie rzadziej, wyjątkowo
zły. W połowie marca, będąc na delegacji w Gdańsku, boleśnie odczułem skutki początków pandemii Covid-19 w Polsce. 13 marca złapałem ostatni pociąg do Warszawy, od tego
dnia życie znacznie przyspieszyło. 14 marca rano, będąc już w domu, dostałem informację, że połączenie, który miałem wracać, zostało odwołane.
Od wprowadzenia stanu epidemii mogłem jednocześnie identyfikować się z dwoma różnymi grupami społecznymi, powstałymi nagle, właśnie tego dnia. Jedną pracę straciłem,
drugiej nie. Jako informatyk, nie martwiłem się aż tak, co przyniesie następny dzień, jako
muzyk, do dzisiaj nie wiem, kiedy sytuacja pozwoli na powrót regularnej pracy. To, co łączyło mnie z obiema tymi grupami to frustracja, że życie nagle się zmieniło, niezależnie
od nas i czysty strach, czy nie pobiegnie zgodnie ze scenariuszem filmów o dniach, kiedy
świat się skończył.

NOWA
PANDEMICZNA
RZECZYWISTOŚĆ

Jeśli chodzi o zmianę sposobu pracy ze stacjonarnego na zdalny, pracuję tak od lat, nic się
nie zmieniło. Ostatni rok uczelni? Zdalnie. Obrona pracy magisterskiej? Zdalnie. Urlop? Na
szczęście na żywo, ale pierwszy raz od lat nie zagranica, a Mazury. Latem udało się nawet
zagrać kilka większych koncertów, mimo zamrożenia większości sezonu, to dało nadzieję,
że jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie. Jedyne co daje się we znaki, to brak
odmiany. Dni zlewają się w jeden, balans życie-praca mocno przechylił się w kierunku
pracy. Kino? Na kanapie. Restauracja? Kuchnia. Biuro? Ten sam pokój co kanapa i kuchnia.
Przez ostatni rok świat bardzo zmalał, ale ludzie oddalili się od siebie. To jakie skutki niesie
za sobą ta bezprecedensowa sytuacja, widać gołym okiem. Rozmawiając ze znajomymi,
mam wrażenie, że mam niesamowite szczęście, jako jeden z niewielu. Kiedyś to wszystko
się skończy, pytanie, jakie wnioski zostaną z tego wyciągnięte.

PRZEMYSŁAW PRYFER
Uczestnik 6. edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności, programista, lider, ekspert nowych technologii.
Magister w dziedzinie Finansów i Rachunkowości. Prywatnie, aktywnie koncertujący muzyk i fan polskiej literatury.
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Pandemia mi pomogła
Pandemia przyniosła nam wiele złego. Wystarczy wyliczyć osłabienie służby zdrowia i gospodarki, ograniczanie naszej wolności oraz niepoliczalne krzywdy psychiczne obywateli.
Wiele już zostało powiedziane na temat tego, ile złego przydarzyło się nam w 2020 roku
i ile jeszcze nas czeka. Jakkolwiek niepopularnie to brzmi, warto jednak dostrzec pozytywne strony obecnej sytuacji. O kilku postaram się krótko opowiedzieć.
Praca zdalna. To zdecydowanie największy z nich. Mam świadomość, że ten przywilej nie
jest dostępny dla każdego, tym bardziej doceniam, że mogłem znaleźć się wśród tych
szczęśliwców, którzy na długi czas, a być może i na stałe, opuścili biura na rzecz pracy
z domu. Należę do osób, które potrafią skupić się na pracy w domowym zaciszu i nie
potrzebuję do tego dodatkowych, zewnętrznych motywatorów. Praca z domu pozwala
mi zaoszczędzać mnóstwo czasu w ciągu dnia. Przed pandemią spędzałem często dwie
godziny na dojeździe do pracy, a w szczególności na bezproduktywnym staniu w korkach.
Dzisiaj, kończąc pracę jestem w stanie od razu zająć się czymś pożytecznym, zachowując
przy tym znacznie więcej sił witalnych.

NOWA
PANDEMICZNA
RZECZYWISTOŚĆ

Praca z domu sprzyja także odpoczynkowi psychicznemu. Wcześniej, po wyjściu z biura,
odstaniu długich minut na zatłoczonych ulicach, nie miałem na ogół energii do pracy na
rzecz własnego rozwoju. Dzisiaj, po jej zakończeniu pracy bez problemu zająć się tym, co
uważam za wartościowe – poświęcić się czytaniu, pisaniu i nauce. Czas i energia, którą
oszczędzam dzięki pracy zdalnej, to w moim przekonaniu, niewątpliwa zaleta pandemii.
Kolejną sprawą jest zdrowy tryb życia. Mam świadomość, jak przewrotnie do brzmi, ale
pracując z domu jestem w stanie przygotować wartościowy posiłek w przerwie, mogę
dbać o regularne i zdrowe żywienie, zaś wspomniana już wcześniej zaoszczędzona energia, której nie marnuję w biurze i na dojazd, może być spożytkowana na popołudniowe
spacery, bieganie, czy jazdę na rowerze.
Dodatkowo, mam wreszcie czas by nadrobić zaległości w nauce, przeczytać książki, które
wcześniej czekały cierpliwie na swoją kolej na półce, czy wreszcie zacząć rozwijać swoje
ambicje, pisząc bloga i artykuły naukowe.
Uważam, że w całej tej niewesołej sytuacji związanej z pandemią, powinniśmy dostrzegać
możliwości, jakie w swojej bezwzględności nam stworzyła. Mamy to szczęście pracować
zdalnie, a przecież wielu z nas tę możliwość ma, wykorzystajmy czas i potencjał, jaki dzięki
temu zyskaliśmy i postawmy na rozwój.

MICHAŁ PODGÓRSKI
Z wykształcenia prawnik, na co dzień specjalista ds. sourcingu i outsourcingu biznesowego. Zainteresowany
historią, polityką i bezpieczeństwem. Współautor bloga o tematyce społeczno-kulturowej scripta-manent.pl,
autor publikacji naukowych.
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Żyjąc w atomowych czasach pandemii

Już rok od kiedy Covid-19 wywrócił nasze życie do góry nogami. I wydaje się, że pozostanie z nami na dłużej – niektórzy mówią, że na zawsze – i będziemy musieli nauczyć się
z nim żyć. Jak? Zaskakująco, najbardziej aktualną refleksję na ten temat znalazłam w eseju C. S. Lewisa sprzed 70 lat o wdzięcznym tytule: Jak żyć w erze atomowej?

NOWA
PANDEMICZNA
RZECZYWISTOŚĆ

Wszyscy byli wówczas pod ogromnym wrażeniem faktu, że ludzkość wynalazła sposób,
by się sama unicestwić. Lewis dowcipnie przypomniał swoim czytelnikom, że wcześniej
również nie mogli się spodziewać życia bez końca. I dlatego nie powinni wyolbrzymiać wyjątkowości swojej sytuacji, nawet jeśli w arsenale przedwczesnych i niezbyt przyjemnych
możliwości rozstania się z tym światem, pojawiła się kolejna. Autor „Opowieści z Narnii”
daje nam radę, która nic nie straciła na aktualności, w końcu i my żyjemy w erze atomowej. Jeśli jakaś bomba, albo coś innego, miałoby skrócić nasz pobyt na Ziemi, to niech
przynajmniej znajdzie nas robiących coś rozsądnego i godnego człowieka – jak praca,
nauka, modlitwa, czytanie książek, zabawa z dziećmi lub rozmowa z przyjacielem przy
kufelku piwa – a nie wpatrujących się ze strachem w medialne przekazy na temat bomb,
katastrof i chorób.
Każde pokolenie na tym kawałku ziemi od Bałtyku do Tatr oglądało, jak znany mu świat
trząsł się w posadach i rozsypywał jak domek z kart. A mimo to, tak łatwo przyszło nam
uwierzyć, że historia już się skończyła i dalej będziemy żyć długo i szczęśliwie. Ale historia
się nie kończy – i nawet do Millenialsów i generację Z – pokolenia smartfonów, Netflixa
i diet pudełkowych, przychodzi czas wielkich pytań. Czy życie ma sens? Czy poza naszym
światem z krzemu i plastiku istnieje coś więcej? Lewis uważa, że tak i chyba nam też wolno mieć taką nadzieję, w końcu o tych sprawach mało kto wie więcej od autorów dawnych
baśni.

ZOFIA ROGALA
Dumna absolwentka 5. edycji Szkoły Przywództwa. Matematyk z sercem dla literatury i duszą społecznika.
Pracuje w obszarze Business Intelligence, a po pracy angażuje się w wolontariat na rzecz repatrianckiej młodzieży ze Wschodu.
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Pandemia zmieniła wszystko

Z pełną świadomością i odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że zaliczam się do grona
osób, które oberwały solidnie. Wiem, narzeka pewnie każdy i wszyscy podpisaliby się pod
tym stwierdzeniem - ja jednak czuję się wyjątkowo upoważniony do napisania tego zdania.
Dlaczego? Wpływ ma na to nie tylko charakter działalności zawodowej (jestem lokalnym
przedsiębiorcą, działającym głównie w obszarze turystyki), ale i mieszkańcem obszaru
transgranicznego, na czym opierałem swoją aktywność: zawodową, osobistą, społeczną.

NOWA
PANDEMICZNA
RZECZYWISTOŚĆ

Kwestia zmian na polu zawodowym jest z pewnością najłatwiejsza do zrozumienia. Otóż
pewnego dnia otrzymałem odgórny i całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej –logicznym jest, że zmieniło to diametralnie nie tylko moje plany na najbliższe
miesiące (a nawet lata), ale i sytuację materialną. Pamiętajmy o tym, że obszar, w którym
przyszło mi żyć i działać, ma charakter transgraniczny – wskutek obostrzeń wynikających
z decyzji administracji czeskiej, miasto było podzielone jeszcze ponad miesiąc po okresie
wyłączenia pierwszego lockdownu w Polsce. Z tego powodu zapaść turystyki na Śląsku
Cieszyńskim pogłębiła się – wiadomo, że jej głównym kołem napędowym, szczególnie
w takim miejscu jak Cieszyn, jest bliskość granicy i transgraniczny charakter regionu. Niewiele osób miało ochotę na przyjazd do połowy miasta, które de facto stało się prawdziwym krańcem Polski, za którym nie ma już nic – Cieszyn był więc drutem kolczastym
zza którego widać było świat, do którego nie można wjechać. Miasta, które po dwóch
stronach rzeki Olzy chronione jest przez czujne służby mundurowe obu państw.
Upadek idei Schengen (trwający tu wyjątkowo długo) miał również ogromny wpływ na
relacje osobiste i aktywności społeczne. Nie ukrywam, że jesteśmy wraz z moją organizacją pionierami w budowaniu ponadgranicznych inicjatyw, które nie powstały z łapanki,
w celu realizacji projektów unijnych, które wymagają uczestnictwa podmiotów z obu krajów. Nasze relacje budowane były długo, oparte na zaufaniu, przyjaźniach, relacjach towarzyskich. Pandemia i obustronny lockdown ograniczył mobilność, możliwość kontaktu,
wstrzymał wspólne inicjatywy. Otwarcie granic i wyczekiwany moment, w którym można
było wreszcie przejść na drugą stronę rzeki i zobaczyć dawno niewidzianych przyjaciół
i współpracowników przyjęliśmy tak, jak prawdopodobnie w przeszłości ludzie przyjmowali koniec wojny, oblężenia, blokady. Mimo to kontakty uległy poluzowaniu, bo przecież
sytuacja znów skomplikowała się jesienią – tym razem to nasi południowo-zachodni sąsiedzi siedzą pochowani w domach, wskutek drakońskich obostrzeń.
Wnioski – myślę, że to najważniejsza część mojej wypowiedzi, bo w poprzednich akapitach pisałem o oczywistościach. O tym co już się stało i się nie odstanie. Jednak warto
wspomnieć też o konsekwencjach lockdownów, które mogą mieć wpływ na nasze funkcjonowanie w niedalekiej przyszłości.
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Z perspektywy czysto biznesowej – obostrzenia doprowadziły do sytuacji, w której plan
rozwoju kierowanej przeze mnie instytucji legł w gruzach. Nastąpił uzasadniony lęk przed
inwestowaniem, aktywnością gospodarczą. W zeszłym roku dowiedzieliśmy się bowiem
ważnej rzeczy – otóż władza, bez żadnych skrupułów, może w każdej chwili wyłączyć
branżę, w której działamy. Czy jest więc sens rozwijać się, rozbudowywać, inwestować?
Warto również dodać o deficycie zaufanie nie tylko do władzy centralnej (czy samorządowej, która okazała się kompletnie bezradna i bezużyteczna) ale i unijnej. Bajki o wspólnej
Europie bez granic, zachęty do współdziałania na poziomie transgranicznym okazały się
czcze z powodu jednej pandemii – kiedy to żołnierze przysłani z Pragi i Warszawy pewnego dnia podzielili miasto, region, rozłączając długo budowane relacje. Ciekawą obserwacją jest być może świadomość peryferyjności i nieistotności naszego regionu – wszelkie
decyzje zapadały odgórnie w centrum, władza nie zwracała uwagi na specyfikę naszego
regionu (tu kamyczek do samego Śląska Cieszyńskiego - nie byliśmy w stanie stworzyć
i wybrać polityków, którzy skutecznie lobbowaliby na korzyść regionu). Obostrzenia były
całkowicie różne od tych czeskich (spójności działań państw wyszehradzkich również
mocno brakowało) – najczęściej równie absurdalne. Czuliśmy się wszyscy jak ślepcy, prowadzeni przez niewidomego przewodnika.

NOWA
PANDEMICZNA
RZECZYWISTOŚĆ

Jeżeli miałbym napisać w skrócie o plusach, to nie będę musiał się wysilać – to będzie
faktycznie akapit krótki i zwięzły. Wiosenna tarcza pomogła w niewielkim stopniu utrzymać się na powierzchni – choć większy wpływ na to, że wciąż biznesowo żyjemy, miała
swoista solidarność międzyludzka na poziomie lokalnym. To właśnie jeden z niewielu plusów – część osób współpracujących z nami wykazała się pełnym zrozumieniem sytuacji,
co z pewnością wpłynie pozytywnie na przyszłą współpracę. A poza tym? Mam fajną rodzinę, w listopadzie urodził mi się trzeci syn, rodzice są zdrowi. Oto główne plusy zeszłego
roku i pozostaje mi się z nich cieszyć.

MARIUSZ CHYBIORZ
Absolwent 5. edycji Szkoły Przywództwa, prezes Fundacji Volens, przedsiębiorca, manager w Centrum Polskim
Kongresu Polaków w Republice Czeskiej. Aktywny działacz organizacji pozarządowych w obszarze promocji,
turystyki, kultury, polityki tożsamościowej. Niezależny konsultant. Współtwórca wielu inicjatyw, realizowanych na terenie Śląska Cieszyńskiego, inicjator współpracy między organizacjami pozarządowymi z państw
Grupy Wyszehradzkiej.
https://twitter.com/chybiorz
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Pomagałam potrzebującym

W czasie pandemii jedni z nas rozpoczęli naukę nowego języka, inni zostali działkowcami.
Niektórzy wreszcie dokończyli „Rok 1984”, z trudem oddzielając fikcję literacką od rzeczywistości. A ja? Właśnie takie pytanie sobie zadałam. Ten czas zweryfikował moje plany,
przyczyniając się do redefinicji celów, jakie przed sobą stawiałam. Podjęłam stałą współpracę wolontariacką z jedną ze stołecznych fundacji. Z tej perspektywy widziałam, jak
trudny był czas pandemii dla tych, którzy szukali w niej pomocy.

NOWA
PANDEMICZNA
RZECZYWISTOŚĆ

Próba wsparcia przedsiębiorców, by nie musieli zwalniać swoich pracowników okazała się
fikcją w obliczu tak wielu zamkniętych branż. Osoby, które straciły pracę lub swoje firmy,
trafiały do błędnego koła – przysługujące im prawa np. do zajmowanych lokali, nie zostały na czas zabezpieczone. Nikt w ich imieniu nie podjął się negocjacji odroczenia płatności rat kredytów, czy zobowiązań względem spółdzielni mieszkaniowych. Hasło: „Polacy
się bogacą”, było próbą nadinterpretacji statystyki, by przysłonić rosnącą grupę, żyjącą
w skrajnym niedostatku – dla przykładu, w samej Warszawie, Fundacja Wolne Miejsca
przekazała 6 tysięcy kolacji wigilijnych osobom samotnym i potrzebującym. Dla wielu
z nich był to pierwszy ciepły posiłek od wielu miesięcy. Nie była to jedyna taka inicjatywa
świąteczna w stolicy.
Jednocześnie, w okresie pandemii, wzrastała liczba ofiar i aktów przemocy domowej. Zamiast tworzenia solidnych narzędzi ochrony prawnej, byliśmy świadkami bezprzedmiotowej debaty nad Konwencją stambulską i Niebieską Kartą.
Z efektami tych działań lub ich niedoboru, mierzyliśmy się w 2020 roku, jako wolontariusze poradni prawnej. Sama, mimo trudności, które spotkały mnie w trakcie pandemii,
wyszłam z niej poturbowana, ale obronną ręką. Nie wiem jednak jak potoczą się losy podopiecznych wielu fundacji w tym kraju.
Zabrakło niewiele – prawnych rozwiązań, zastąpionych wypłacaniem świadczeń pieniężnych, często będących środkiem niewystarczającym, lub kierowanym do niewłaściwych
adresatów.

NINA KALKE
Absolwentka 5. edycji Szkoły Przywództwa, prawnik, LL. M. prawa amerykańskiego. Specjalistka zagadnień
compliance na rynkach kapitałowych i IT. Z zamiłowania działacz na rzecz szerzenia powszechnej świadomości prawnej. Autorka raportów komparatystycznych z dziedziny CSR i praw człowieka dla międzynarodowych
kancelarii prawnych.
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Bardziej doceniam wolność

NOWA
PANDEMICZNA
RZECZYWISTOŚĆ

Ten rok był dla mnie czasem dużych zmian w życiu osobistym. Dosłownie kilka dni przed
wybuchem pandemii koronawirusa, powitałam na świecie syna. Niestety ówczesna sytuacja nie pozwalała na tak oczekiwane „chwalenie się” upragnionym dzieckiem i przyjmowaniu gości ani na planowanych jeszcze w ciąży spacerach z innymi świeżo upieczonymi
mamami i ich pociechami. Zamiast nich były cztery ściany mieszkania i krótkie wyjścia na
opustoszałe ulice. Wielka radość i duma mieszały się ze strachem i smutkiem… Zarówno
pandemia, jak i ograniczenia z niej wynikające, uświadomiły mi jak trudno żyć z zabieraną
po trochu wolnością, jak bardzo potrzeba mi do życia innych ludzi i to nie tylko tych bliskich, ale i całkiem obcych mijanych na ulicy czy w sklepie. Rozmowa na żywo, mimika
ukrywana czasowo pod maseczką, uśmiech i nieskrępowany dotyk, okazały się dla mnie
niemal tak niezbędne jak tlen, a ich brak bardzo dotkliwy. Jednocześnie kilkumiesięczne
oddzielenie od bliskich osób, pokazały, które relacje utrzymują się mimo rozłąki i są ważne
mimo wszystko.
Zawodowo nie miałam za dużo czasu na rozwój przez urlop macierzyński, ale zdążyłam
poprowadzić swoje pierwsze w życiu zajęcia online i mimo początkowego stresu i jakiegoś rodzaju niewygody, z czasem przyzwyczaiłam się i do tego rodzaju komunikacji ze
studentami.
Mimo, iż doceniam zdobycze współczesnej technologii, ten rok tylko utwierdził mnie
w przekonaniu, że nic absolutnie nic, nie jest w stanie zastąpić kontaktu na żywo z drugim
człowiekiem, a najważniejszą wartością jest WOLNOŚĆ!

ALEKSANDRA MARZEC-HUBKA
Absolwentka 5. edycji Szkoły Przywództwa, kulturoznawczyni, trenerka, aktorka offowa, pedagog, logopedka,
terapeutka integracji sensorycznej, trenerka głosu, animatorka teatralna dzieci i dorosłych, rozwijatorka publiczności.

S. 32

POLSK A W PRAKT YCE | ST YCZEŃ 2021

Społeczne
powstania
2020 roku

S. 33

POLSK A W PRAKT YCE | ST YCZEŃ 2021

Społeczne
powstania 2020 roku

Pandemia koronawirusa stała się na całym świecie
ogniwem zapalającym ledwo skrywane społeczne zadry.
Wszystkie konflikty w pośpiechu i na prędce chowane
pod dywan, wyszły na jaw ze wzmożoną mocą. Rezultat
widzieliśmy na ulicach zachodniego świata po śmierci
George’a Floyda w Minneapolis, w Waszyngtonie
podczas inwazji na Kapitol, na polskich ulicach po
decyzji Trybunału Konstytucyjnego, czy też na Białorusi
po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Każda
z tych spraw ma jednak inne podstawy i inne cele,
dlatego poprosiliśmy ekspertów by bliżej przeanalizowali
ten wszechobecny społeczny bunt. 2020 w Europie
oprócz pandemii stał także pod znakiem ostatniego
etapu brexitu, a więc negocjacji umowy handlowej
między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską.
O komunikacyjnych trudnościach i diametralnie
odmiennych wartościach przyświecających politykom po
dwóch stronach Kanału La Manche pisze Marcel Lesik.
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USA

Wolność
w
odwrocie?
„Ameryka jest jedynym krajem, który przeszedł od barbarzyństwa
do dekadencji, nie zahaczając po drodze o stadium cywilizacji” –
wypowiedź przypisywaną G. Clemenceau można uznać za o tyle
nieaktualną, że zdawać się może, iż Ameryka ponownie powróciła
do barbarzyństwa.
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Black Lives Matter

żałoby szukać na przełomie XIX i XX wieku, kiedy

W maju 2020 roku po śmierci George’a Floyda

wiek masowy, który ma nieuzasadnione poczucie

wzmogła się fala protestów ulicznych przeciwko
brutalności policji. Nie były pokojowe. Zniszczono
budynki, zdewastowano wiele pomników – nawet
upamiętniających postaci, które trudno byłoby posądzić o rasizm. Tłumy domagały się wyrażenia
poparcia poprzez podniesienie zaciśniętej pięści,
skandując, że milczenie „białych” jest przemocą. W
Minneapolis początkiem czerwca 2020 r. rada miejska przegłosowała rozwiązanie policji. HBO wycofało ze swojej oferty Przeminęło z wiatrem, Netflix
Małą Brytanię. Zawodnicy grający w lidze angielskiej
zamiast nazwisk na koszulkach, mieli napis Black
Lives Matter(BLM).(zobacz: 1, 2) Wszystko to wytłumaczyć można dekadami niewolnictwa, segregacji
rasowej i pogardy dla czarnoskórych, ale najprost-

wykształcił się nowy typ jednostki ludzkiej: człowyższości; jest roszczeniowy, niczego od siebie
nie wymaga, wymagając przy tym od innych. Jego
hermetyczność intelektualna sprawia, że nie potrafi
słuchać, a jego poglądy nie są ukształtowane przez
niego samego (są zapożyczone, ponieważ nie potrafi samodzielnie myśleć) i nie spotykają się z jakąkolwiek konfrontacją z rzeczywistością, a narzucane
są innym. Masa ujednolica, miażdży jednostki wybitne, chce zrównać je do swojego poziomu 2. Edgar
Jung w 1927 r. napisał, że „nic tak nie odczłowiecza
człowieka, jak nagromadzenie ludzi. Nigdy w takim
stopniu nie milknie porządkująca siła rozumu, jak w
obłędzie masy”3. Ba! Jeszcze wcześniej o psychologii tłumu pisał Gustav Le Bon4!

sze odpowiedzi niekoniecznie są tymi najlepszymi.

W społeczeństwie masowym zerwane zostają tra-

Kolor skóry stał się bowiem jedynie pretekstem

dycyjne więzi społeczne, powstaje bezładny tłum,

– hasłem wypisanym na tekturowych transparen-

dzięki czemu media mają możliwość tworzenia

tach, wykrzykiwanym w dewastowanych miastach,

jednakowych przekazów trafiających w podobnie

usprawiedliwiającym przemoc i postulaty mające

ukształtowane jednostki. Te, pozbawione dawnych

ograniczyć wolność.

powiązań, stały się łatwym przedmiotem manipulacji. Człowiekowi masowemu potrzebne jest poznaw-

Trump, Kapitol i bizon

cze domknięcie, które utrudnia lub uniemożliwia do-

Po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczo-

przyjętymi. Gdy dochodzi do sytuacji, że dopuszcza

nych doszło do kolejnego wzrostu napięć społecz-

do siebie dwa sprzeczne ze sobą poglądy, pojawia

nych. Narracja o sfałszowanych wyborach – słuszna

się dysonans poznawczy. Ludzie natomiast szukają

bądź nie – przekonała bardzo wielu Amerykanów. 6

potwierdzenia własnych poglądów, by ów dysonans

stycznia 2021 roku doszło do ataku na Kapitol osób,

poznawczy możliwie ograniczyć5 .

puszczenie do siebie opinii sprzecznych z uprzednio

1

które uwierzyły, iż demokracja jest zagrożona, a wybory zostały ukradzione. Zginęło 5 osób, wtargnięto do biur polityków, wykonano zdjęcia krążące po
mediach społecznościowych, które stanowić mogą
dowód w postępowaniach przeciwko wandalom.
Jeśli filmy i fotografie z Waszyngtonu obrazują jaki
jest stan demokracji w jednym z najpotężniejszych
państw świata, nie wróży to temu ustrojowi najlepiej.

Zmitologizowana rzeczywistość medialna
Media dopasowały się do oczekiwań człowieka masowego – prezentują zestaw gotowych poglądów, a
świat przedstawiają w sposób dychotomiczny. My i
Oni. Żadnych półcieni. Media budują poczucie tożsamości, kształtują zbiorowe wyobrażenia i świa-

Człowiek masowy
Genezy obserwowanych zjawisk społecznych nale-

2 Zob. J. Ortega Y Gasset, Bunt Mas, Zakrzewo 2016, s. 19, 57, 74-75, 87, 92-93, 102.
3 E. Jung, Władztwo miernot. Jego rozpad i zastąpienie przez Nowe Imperium, Kraków 2019, s. 242.

1 Głosowanie powszechne odbyło się 3 listopada 2020, elektorzy spotkali

4 Zob. G. Le Bon, Psychologia tłumu, Warszawa 1994.

się 14 grudnia 2020.

5 Zob. M. Castells, Władza komunikacji, Warszawa 2013, s. 171.
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domość poprzez tworzenie rzeczywistości mającej

skończyć się dyktaturą, o czym już w pierwszej po-

charakter symboliczny – świat zostaje wypaczony,

łowie XIX wieku pisał Alexis de Tocqueville: „nie ma

ponieważ wytłumaczony i zinterpretowany jest w

zaś nic bardziej żałosnego, niż demokracja bez wol-

ramach określonego schematu pojęciowego, moż-

ności […] demokracja pada ofiarą samej siebie – w

liwie prymitywnego i prostego, by mógł być zrozu-

krótkim czasie staje się zepsuta i ohydna, zachowu-

miały dla rzeszy odbiorców . Wspólnoty tworzą

je równość, ale nie dąży do wolności i postępu. Poli-

własne uniwersa symboliczne, dzięki którym życie

tyczny egalitaryzm może zakończyć się anarchią lub

jednostek nabiera sensu.

tyranią” 8. By zachować istotę demokracji liberalnej,

6

Symbol jest pojęciem fundamentalnym dla ludzkiego świata znaczeń: nie tylko tworzy możliwość identyfikacji jednostki w życiu społecznym, ale także
dostarcza ram politycznej wyobraźni. Symboliczny
świat pozwala ludziom rozumieć przeżywane przez
nich na co dzień doświadczenia i tworzy sieć stałych
punktów odniesienia. Symbole kształtują nawyk
bezrefleksyjnej akceptacji i służą manipulowaniu
empirycznym sensem zdarzeń, który przestaje mieć
jakiekolwiek znaczenie i staje się sensem pozornym,
gdyż to aspekt symboliczny staje się sensem rzeczywistym i postrzegany jest jako prawdziwy 7.
Stworzona za pomocą środków masowego przekazu rzeczywistość ma wymiar mityczny, ponieważ tą,
która jednostkę otacza, można zrozumieć jedynie za
pomocą odwołania się do określonego sposobu myślenia. Rzeczywistość wykreowana w mediach staje
się rzeczywistością empiryczną. Świat tożsamy jest
z myślą: wystarczy zmienić myślenie, by zmianie
uległa rzeczywistość!

należy zachować istotę liberalizmu, a człowiek masowy – roszczeniowy, nie wymagający od siebie, cechujący się hermetycznością intelektualną i brakiem
umiejętności samodzielnego myślenia – nie jest do
tego zdolny. Potrzebna jest nam bowiem wymiana
idei, rozmowa, szukanie kompromisu. A co mamy?
Wykluczanie, ostracyzm, cenzurę, triumf poprawności politycznej. Wszystko to w imię emancypacji, w
imię wolności, w imię wyzwolenia spod jarzma, ucisków, historycznych krzywd, itd. Nie ma tolerancji
dla wrogów tolerancji. Nie może być wolności dla
wrogów wolności.

Co nam pozostaje?
W Nowym Wspaniałym Świecie Aldousa Huxleya
ludzie uwarunkowani są nie tylko fizycznie (poprzez
dostarczenie odpowiedniej ilości tlenu), ale także
psychicznie; nie mają wygórowanych wymagań,
nie potrafią samodzielnie myśleć, nie tłumią swoich
popędów, nie tworzą długotrwałych związków: są
zawsze zadowoleni z życia 9. Ewentualne niepokoje
uśmierza aplikowany im narkotyk – soma 10.

Co się stało z prawdą?
Doszliśmy w końcu do tego fundamentalnego pytania. Nie jest to zgodność myśli z rzeczywistością.
Nie jest to także wola większości. Może wola agresywnej mniejszości?

Rok 1984 Georga Orwella przedstawia świat, w którym zmienione zostały znaczenia słów; wytworzono
8 Cyt. za: R. Kirk, Konserwatywny umysł. Od Burke’a do Eliota, Kraków 2017,
s. 221 i 224.

Demokracja, w której dominuje człowiek masowy i
w której nie ma poszanowania dla wolności, może

9 „To jest cała tajemnica szczęścia i cnoty. Lubić to, co się musi robić.
Wszelkie warunkowanie zmierza do jednej rzeczy: do sprawienia, by ludzie
polubili swe nieuniknione przeznaczenie społeczne”. A. Huxley, Nowy wspaniały świat, Warszawa 2018, s. 18.

6 Zob. M. Bednarz, Medialna mitologizacja rzeczywistości, [w:] Mediatyzacja kampanii politycznych, M. Kolczyński, M. Mazur, S. Michalczyk (red.),
Katowice 2009, s. 116.

10 Najdosadniej opisany powyżej świat oddają słowa z końcowych stron
powieści: „Świat jest stabilny. Ludzie są szczęśliwi, otrzymują wszystko,
czego zapragną, a nigdy nie pragną czegoś, czego nie mogą otrzymać.
Są zamożni, bezpieczni, zawsze zdrowi; nie boją się śmierci; żyją w stanie
błogiej niewiedzy o namiętnościach i starości; nie prześladują ich matki i

7 K. Churska, Symboliczne podstawy demokracji, [w:] Problemy współcze-

ojcowie; nie mają żon, dzieci, kochanków ani kochanek, budzących silne

snej demokracji w ujęciu socjotechnicznym, P. Pawełczyk (red.), Poznań

uczucia; są tak uwarunkowani, że praktycznie nie są w stanie postępować

2005, s. 10-23.

inaczej, niż powinni”. Tamże, s. 212.
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wroga, jako element służący do skanalizowania frustracji, mobilizacji i przerzucenia odpowiedzialności
za niedostatek; powszechne były seanse nienawiści,
angażujące najprostsze emocje. Ludzie nie tylko nauczyli się zapominać, co mówili chwilę wcześniej, ale
także wygłaszać poglądy zupełnie z nimi sprzeczne
– ów proces to dwójmyślenie. Nowy język, angsoc,
był elementem niezwykle ważnym dla ugruntowania
nowego porządku i wytworzenia nowego typu jednostki ludzkiej11.
W 451° Fahrenheita Raya Bradbury’ego zakazana
została literatura, nie wolno było czytać książek, ani
ich posiadać. Ich usuwaniem zajmowali się specjalni
strażacy – paląc je. Ludzie zmanipulowani byli przez
media, którym poświęcali większość czasu; zaprzestano nawet rozmów między sobą12.

niuje się ową nie/poprawność.
Co jeszcze możemy zrobić? Dobierać odpowiednie
słowa, aby nie przyczyniać się swoją mową do hiperinflacji znaczeń – te już bowiem niemal niczego nie
znaczą. Potrzebna jest jednak szczególnie umiejętność samodzielnego i krytycznego myślenia – także teraz, ponieważ wcale nie muszą się Państwo ze
mną zgadzać! Wierzę bowiem, że każdy z nas ma rozum, nawet jeśli zapomniał już jak się z niego korzysta. Być odważnym? Tak (odwaga to towar szalenie
deficytowy!), ale wiedzą Państwo… sprzeciw wobec
wojujących mniejszości lub tyranii większości, może
być sprawą smaku,
który każe wyjść skrzywić się wycedzić szyderstwo
choćby za to miał spaść bezcenny kapitel ciała
głowa (Z. Herbert, Potęga smaku)

Fascynującym jest, że przytoczone teksty z biegiem czasu zyskują na aktualności. Niech Państwo
spojrzą choćby na otaczający nas szum medialny,
agresywne protesty, charakter relacji międzyludzkich. Co nam więc pozostało, poza czytaniem tych
proroczych antyutopii z ubiegłego wieku? Wychodzenie ze swoich baniek informacyjnych. Otwartość
na inne punkty widzenia. Tylko co w sytuacji, gdy
zakres wolności jest stopniowo zmniejszany? Gdy
nie ma już miejsca, gdzie możemy wyrazić własne
poglądy: choćby nietolerancyjne, rasistowskie, nacjonalistyczne, szowinistyczne. Terror poprawności
politycznej nie ustępuje – czasem tylko inaczej defi-

11 „Czy zdajesz sobie sprawę, że nowomowa jest jedynym językiem na
świecie, którego słownictwo kurczy się z roku na rok? […] Czy nie rozumiesz, że nadrzędnym celem nowomowy jest zawężenie zakresu myślenia?
W końcu doprowadzimy do tego, że myślozbrodnia stanie się fizycznie
niemożliwa, gdyż zabraknie słów, żeby ją popełnić. Każde pojęcie da się
wyrazić wyłącznie przez jedno słowo o ściśle określonym znaczeniu, natomiast wszystkie znaczenia uboczne zostaną wymazane i zapomniane. […]
Proces ten będzie postępował długo po naszej śmierci. Z roku na rok będzie
coraz mniej słów i coraz węższy zakres świadomości.”. G. Orwell, Rok 1984,
Warszawa 2018, s. 62-63.

12 „Mama, tato i wujek siedzą i rozmawiają. To coś podobnego jak chodzenie pieszo, tylko jeszcze rzadsze” i „Nikt już nie słucha. Nie mogę mówić do
ścian, bo one na mnie krzyczą. Nie mogę rozmawiać z żoną, bo ona słucha
ścian. Potrzebny mi ktoś, kto mnie wysłucha. Może jeśli będę mówił dostatecznie długo, wyniknie z tego jakiś sens”. R. Bradbury, 451° Fahrenheita,
Warszawa 2018, s. 16 i 80-81.
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Mija już prawie pół roku, od kiedy Białorusini wyszli na ulicę, żeby walczyć o swoje
podstawowe prawa – wolność słowa, wolność wyboru, godność. Choć zagraniczne
media zdają się nie być już tak zainteresowane sytuacją na Białorusią jak na początku,
to jednak za naszą wschodnią granicą wciąż dzieją się rzeczy, na które powinniśmy
zwrócić uwagę. Choćby tak możemy wesprzeć Białorusinów, których za wyrażanie
obywatelskiej postawy czekają często dwa wyjścia – kara albo emigracja.

Julia Słucka jest osobą z wizją. Taką, która siada,

szukały czegokolwiek – dokumentów, sprzętu, cze-

zamyka oczy i snuje rzeczywiste plany świetlanej

gokolwiek, czego można by było użyć przeciwko or-

przyszłości białoruskiego dziennikarstwa. Taką, któ-

ganizacji.

ra cały czas jest na bieżąco, zna wszystkie nowinki,
nie boi się wprowadzać zachodnich pomysłów na
białoruskim rynku. Która zaskarbi sobie serce każdego rozmówcy, nawet jeśli nie mają wspólnego języka. To właśnie ona założyła białoruski Press Club
– miejsce, w którym każdy Białorusin właściwie za
darmo może nauczyć się, jak być dobrym dzienni-

W tym samym czasie przyszli do domu Alli Szarko –
dyrektorki programowej. Na szybko poinformowała
bliskich, zespół i Białoruski Związek Dziennikarzy.
Po godzinie zjawił się u niej prawnik. Chciał być przy
przeszukaniu, dowiedzieć się, kim są mężczyźni
przeprowadzający rewizję. Miał do tego zupełne pra-

karzem.

wo. Został jednak siłą wypchnięty z progu mieszka-

22 grudnia wracała z rodziną z wyjazdu. Za chwilę

Internet. Na miejscu pojawili się dziennikarze. Kilka

miały zacząć się katolickie święta. Już wszyscy myśleli tylko o świątecznej przerwie, nowym roku, odpoczynku. Wydawało się, że została ostatnia prosta
i choć na chwilę będzie można odetchnąć. Postarać
się zapomnieć i o pandemii i o kryzysie, który od
równo 135 dni targał krajem.

nia. Dość szybko nagranie z tego zdarzenia obiegło
godzin czekali na jakąś informację. Wreszcie przyjechała policja. Zaprosiła ich do radiowozu, żeby ich
dokumenty sprawdzić w bazie danych. Przetrzymano ich i w międzyczasie wywieziono Allę z domu.
Policja przyjechała tylko po to, żeby móc to zrobić
bez świadków.

Zatrzymali ją już na lotnisku po przylocie do kraju.
Rodzinę puścili przodem, powiedzieli, że Julię też
zaraz puszczą. Nie puścili. Zdążyła tylko poinformować zespół i skasować, co mogła z telefonu.

Jednocześnie zapukano do drzwi Sergieja Jakupowa – dyrektora Akademii Press Clubu. Dzwonek
dzwonił przez trzy godziny, aż mężczyźni w kominiarkach wyłamali drzwi. W mieszkaniu, na oczach
żony i małego syna, kazali mu klęczeć i wymachiwa-

Zamach na media

li przed twarzą pistoletem. Zabrali cały sprzęt, łącz-

Niewiele później weszli do biura Press Clubu. Roz-

nie z telefonem dziecka i wywieźli do aresztu.

poczęło się przeszukanie, które trwało co najmniej

Oficjalne zarzuty – uchylanie się od płacenia po-

osiem godzin. Ochrona budynku nie wpuszczała do

datków na wyjątkowo dużą skalę i współudział. Nic

środka żadnych dziennikarzy. Na miejscu był Sergiej

oryginalnego w krajach byłego Związku, wystarczy

Olszewski – dyrektor biura oraz Piotr Słucki – dy-

wspomnieć sprawę Chodorkowskiego. Niemniej jed-

rektor techniczny i jednocześnie syn Julii. Zostali,

nak, gdy rodziny zatrzymanych sprzedały swoje nie-

żeby trzymać rękę na pulsie, a reszcie zespołu kazali

ruchomości, by “wykupić” bliskich, nic się w ich spra-

szybko wracać do domów. Niemalże od razu było

wie nie ruszyło. Na razie mają siedzieć do 22 lutego,

wiadomo, że oni też zostaną zatrzymani. Służby

choć grozi im i 7 lat. Najbardziej “poszczęściło się”
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Jakupowi – zważywszy na rosyjski paszport i nagłośnienie jego sprawy przez rosyjskie media (Sergiej jest bardzo cenionym w Rosji medioznawcą),
deportowano go przez Wilno i Stambuł do Moskwy,

Więzienia pełne ludzi prawdy
Mój przyjaciel napisał: białoruskie więzienia jak magnes przyciągają dobrych ludzi. Ciężko się nie zgo-

z dziesięcioletnim zakazem powrotu na Białoruś.

dzić, patrząc na liczby, które każdego dnia trzeba

Prawda jest jednak zgoła inna. Od samego początku

za sprzeciw wobec władzy aresztowano ponad 32

Press Club aktywnie włączył się w działania wspiera-

aktualizować. Zaledwie od dnia wyborów 9 sierpnia
tysiące osób. W styczniu 2021, choć zdawać by się

jące dziennikarzy, którzy już od kampanii wyborczej

mogło, że protesty ucichły z powodu pogody, w wię-

śledzą wydarzenia w kraju na pierwszej linii frontu.

zieniach przebywa aż 189 osób oficjalnie uznanych

Oni też są głównym celem przemocy ze strony służb

za więźniów politycznych. Tylko cztery osoby uzy-

specjalnych, często oskarżani o organizację samych

skały ten status przed kampanią wyborczą. Reszta

protestów. Dane Białoruskiego Stowarzyszenia

to osoby, pracujące w zawodach największego ry-

Dziennikarzy za 2020 rok są zatrważające – w ciągu

zyka – dziennikarze, blogerzy, przedstawiciele or-

roku wobec 15 dziennikarzy wszczęto postępowanie

ganizacji pozarządowych; te związane ze sztabami

karne z czego 9 już odbywa kary więzienia, zatrzy-

wyborczymi kandydatów opozycyjnych, bądź sami

mano 477 przedstawicieli mediów, z czego 97 razy

kandydaci, którzy nawet nie zdążyli się zarejestro-

otrzymali oni areszt administracyjny, zgłoszono 62

wać; ale też przypadkowi ludzie, którzy stali razem

przypadki przemocy fizycznej wobec nich ze stro-

ze swoimi rodakami i mieli czelność głośno powie-

ny służb specjalnych. Dodatkowo 4 gazety zostały

dzieć, że mają dość.

zmuszone do zaprzestania publikacji, a 50 portali
informacyjnych, społecznych i politycznych zostało
zablokowanych.

Dużo ludzi decyduje się też na migrację, nie mogąc
wytrzymać napięcia, bądź uciekając przed represjami. Choć ostatnie oficjalne dane białoruskiego

Press Club rozpowszechniał te informacje i dawał

MSW pochodzą z października, to już wtedy liczby

dziennikarzom przestrzeń do mówienia o tym, co

robiły wrażenie. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy

ich spotyka. To jednak nie portal, na którym te hi-

od rozpoczęcia protestów około 10 tys. Białorusi-

storie są zbierane, nie wystawa zdjęć białoruskich
dziennikarzy z protestów, ani też nie Biała Księga
Sprawiedliwości, składająca się ze świadectw ofiar
pierwszych dni protestów opublikowanych w mediach państwowych i regionalnych, sprowokowały
władze. Press Club wsparł dziennikarzy, którzy odeszli z mediów państwowych, dając im możliwość
zacząć na nowo i zrealizować swoje projekty. Wiadomo – dla autorytarnych reżimów nie ma większej
zbrodni, niż zdrada. Kiedy więc była dziennikarka
Białoruskiej Telewizji, Ksenia Luckina, odeszła z pracy i przyłączyła się do opozycyjnej Rady Koordynacyjnej, jednocześnie uzyskując wsparcie od Press
Clubu w stworzeniu własnego kanału na YouTubie,
organizacji dostało się rykoszetem.

nów wyjechało do Polski, 3 tys. na Ukrainę i około
500 na Litwę i Łotwę. Kilka razy więcej niż w całym
2019 roku. Pod koniec grudnia komendant główny
litewskiej straży granicznej, Rustamas Liubajevas,
poinformował również, że od początku protestów
do 20 grudnia 2020 na Litwę z wizą humanitarną
przyjechało 347 Białorusinów, a kolejne 74 zwróciło
się o uchodźstwo. W tym samym czasie do Polski
na tym samym dokumencie przyjechało ich 606,
a o status uchodźcy ubiega się 127.

Czy to koniec dyktatury?
Niestety, nie widać na horyzoncie rychłego zakończenia kryzysu. Aleksander Łukaszenka, rządzący
krajem od 1994 roku, wydaje się nie zauważać sy-

Choć kontakt z zatrzymanymi pracownikami Press

tuacji na ulicach. W swoim noworocznym orędziu,

Clubu jest utrudniony, to wiadomo, że się nie pod-

przypominającym zwiastun filmu akcji, pokazał

dają. Spędzają dni na czytaniu, gimnastyce, rozmo-

kraj mlekiem i miodem płynący, a także podkreślił,

wach. I czekają, aż wreszcie coś będzie wiadomo

że rok 2020 pokazał, że Białorusini są nacją zdolną

i będą mogli wrócić do domu.

do przeżycia w tym burzliwym świecie tylko wtedy,
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gdy są jednością, gdy są razem. Zwykli obywatele
jednak nie uważają go za element tej jedności, wykrzykując na ulicach „Uhadi!”, szczęśliwi, że tym razem, po 26 latach mogli wysłuchać przemówienia
nowej prezydent, Swietłany Cichanouskiej – symbolu rewolucji, która dokonała się w głowach i sercach
Białorusinów.
Cichanouska, która w zeszłego Sylwestra nie mogła
wyobrazić sobie, jak bardzo zmieni się jej życie, dziś
jest tą przedstawicielką białoruskiego narodu, z którą rozmawia się za granicą. Anglistka, która jeszcze
kilka miesięcy temu deklarowała, że chce wrócić do
męża i robienia kotletów, dzisiaj przemawia przed
parlamentem europejskim i ONZ, spotyka się z czołowymi światowymi politykami. Jej historia brzmi
jak scenariusz hollywoodzkiego filmu, ale też wielu
Białorusinom daje nadzieję na zmiany. Jeżeli ona
była w stanie przejść taką transformację, to może
i sam kraj będzie mógł?

Photo by mana5280 on Unsplash

Na razie jednak trzeba czekać na rozwój wydarzeń
i mieć nadzieję, że reżim rozpadnie się od środka.
A my powinniśmy się solidaryzować z naszymi braćmi zza wschodniej granicy, bo to nasza solidarność
i wsparcie, które my sami otrzymaliśmy trzydzieści
lat temu, pozwoliło nam odzyskać wolność. Teraz
przyszedł czas przekazać pałeczkę.

ALEKSANDRA NATASZA SKUPIŃSKA
Zajmuje się 3. sektorem od prawie dziesięciu lat. Chwilę dłużej związana jest z Białorusią. Aktywistka, obserwatorka wyborów, kulturolożka. Obecnie pracuje w ośrodku analitycznym Informacyjne Biuro Białoruś w Fokusie.
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brexitu
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Gdy Stary Kontynent szykował się do wigilijnej kolacji, Boris Johnson i Ursula von der Leyen ogłosili, że Wielka Brytania i Unia Europejska w końcu doszły do porozumienia w kwestii umowy handlowej regulującej przyszłe relacje po obu stronach Kanału La Manche
(uparcie przez Brytyjczyków nazywanego Kanałem Angielskim). Nawet pobieżna lektura
tego ponad 1000-stronicowego dokumentu uświadamia, że brytyjski rząd zdecydował się
na znacznie luźniejsze relacje z europejskim blokiem niż dotychczas największe państwa
Europy pozostające poza UE, a więc Norwegia czy Szwajcaria. Z punktu widzenia praktycznego oznacza to liczne ograniczenia i utrudnienia w handlu, przepływie ludności i studiowaniu w Zjednoczonym Królestwie, jednak dużo rzadziej w polskich mediach analizuje
się ideologiczne podstawy uporczywego uniosceptycyzmu Brytyjczyków.
Wiele już o brexicie powiedziano w polskich mediach w ciągu 4,5 roku które upłynęły od
referendum 23 czerwca 2016. Początek ery post-prawdy, kardynalne kłamstwa i oszustwa,
niewykształceni wyborcy głosujący wbrew swoim interesom, wykorzystanie Cambridge
Analitica i udział rosyjskich hakerów – te wszystkie historie przewinęły się w różnych formach przez polskie gazety, telewizje i media społecznościowe. Powtarzanie ich w kółko jest bardzo wygodne w kraju takim jak Polska, gdzie jakakolwiek krytyka działań Unii
Europejskiej, nawet jeśli trafna, spotyka się z oskarżeniami o bycie przekupionym przez
Rosję idiotą chcącym wyprowadzić Polskę ze Wspólnoty i tym samym pozbawić ją setek
miliardów euro ze wspólnego budżetu oraz dostępu do wspólnego rynku. Taka postawa
jednak w pewnym sensie tkwiła u źródeł nie tylko samego referendum w UK, ale też silnie
osadzonym w brytyjskiej politycznej tożsamości uniosceptycyzmie.
Kiedy pierwszy raz odwiedziłem Wyspy Brytyjskie miałem 15 lat i wszystko na miejscu
wydawało mi się jak z innego świata. Kierowcy poruszający się po lewej stronie, specyficzne gniazdka, okna uchylające się do zewnątrz zamiast to wewnątrz, osobne kurki w kranie
dla ciepłej i zimnej wody, rury kanalizacyjne na zewnątrz budynków – to wszystko wprowadza każdego turystę w stan zagubienia i zakłopotania, mimo że znajduje się ledwie
kilkadziesiąt kilometrów od Kontynentu, w którym większość z tych kwestii jest w dużej
mierze zharmonizowana. Gdy po pracy w Londynie trafiałem do jednego z charakterystycznych pubów i rozmawiałem z kolegami i innymi klientami, dość często porównywali
oni sytuację w ich kraju do tej w „Europie”, tym samym niejako podkreślając wyjątkowość
i separatyzm ich wyspy. Historycznie Zjednoczone Królestwo także jest wyjątkiem na mapie Europy. Podczas gdy europejskie mocarstwa koncentrowały się na atakowaniu siebie
nawzajem, Imperium Brytyjskie koncentrowało się na podbijaniu świata od USA po Australię. W konsekwencji nigdy nie brało udziału w inwazji na Stary Kontynent ani nie zostało zdobyte przez nikogo od czasów Wilhelma Zdobywcy w 1066 roku.
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To wszystko może brzmieć jak nudna lekcja z historii, ale w istocie ma swoje dogłębne
konsekwencje w prowadzonej współcześnie polityce. Unia Europejska powstała jako narzędzie współpracy gospodarczej między Francją i Niemcami, która miała zbliżyć do siebie
stale wojujące ze sobą narody. Z czasem kolejne kraje Starego Kontynentu przystępowały
do UE z podobnym nastawieniem – by poprzez współpracę gospodarczą i polityczną,
zatrzeć historyczne krzywdy jakie europejskie mocarstwa wyrządzały sobie nawzajem.
Wraz z integracją powstał pewien rodzaj relacji państwo-obywatel, która zakładała, że polityka skupi się na poprawie efektywności i warunków życia ludności, a nie na wielkich
ideach, charyzmatycznych przywódcach i podniosłych hasłach. Krótko mówiąc, kolektywnie Europa zdecydowała się iść w stronę krajowych menedżerów dla których wielka
wizja, cytując premiera Donalda Tuska, jest raczej powodem do niepokoju i wizyty u lekarza-specjalisty, a nie kryterium kompetencji na najwyższe stanowiska w państwie. W ten
sposób wszystkie kraje Starego Kontynentu chcą zminimalizować prawdopodobieństwo
kolejnego Otto III, Napoleona Bonaparte czy Adolfa Hitlera, który w ten czy inny sposób
chcieli podbić i podporządkować
sobie Europę, z bolesnymi konsekwencjami dla wszystkich. Wszyscy poza Wielką Brytanią.
Wielka Brytania nigdy nie pasowała do politycznych ambicji
Unii Europejskiej, niezależnie od
tego która partia rządziła nad
Tamizą. Gdy w 1973 roku konserwatywny premier Ted Heath
wprowadzał UK do Europejskiej
Wspólnoty Gospodarczej, robił
to, ponieważ Zjednoczone Królestwo jako „chory człowiek Europy” potrzebował taniego dostępu
do europejskiego wspólnego rynku, a więc czysto gospodarczej
koncepcji, którą wówczas było
EEC. To za te wartości wolnego handlu walczyła w 1975 roku
podczas pierwszego referendum
w tej sprawie Margaret Thatcher,
pokazując się publicznie w legendarnym dzisiaj swetrze ozdobionym flagami wszystkich państw
członkowskich EEC. Jak pisał niedawno felietonista The Atlantic
Tom McTague, debata o członkostwie UK w projekcie budowania
wspólnej Europy była w istocie
rozterką między większym wpływem na losy świata a większą
kontrolą nad funkcjonowaniem
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własnej demokracji. Na przełomie XX i XXI wieku wydawało się, że Europa słucha głosu
Wyspiarzy, szczególnie że premierem w tamtych czasach był prounijny Tony Blair. Wszystko zmienił jednak Traktat Lizboński, który wprowadzał wiele symboli narodowych dla Unii
Europejskiej, na które Brytyjczycy nigdy się nie godzili. Jakby tego było mało, przyszedł
kryzys finansowy, a wraz z nim oczekiwanie Brukseli, że Brytyjczycy dorzucą się do pakietów ratunkowych dla państw członkowskich strefy euro mimo tego, że przecież Wielka
Brytania członkiem strefy euro nigdy nie była. Trzecim ważnym wydarzeniem w relacjach
po obu stronach Atlantyku było dojście do władzy na Downing Street Torysów i Davida
Camerona.
Nie od dziś wiadomo, że brytyjscy konserwatyści nie są rozumiani w Brukseli. Ich przesłanie o narodowej tożsamości, suwerenności, patriotyzmie i niepodległości jest odbierane wśród liderów europejskich państw z niedowierzaniem, jako relikt słusznie minionej
przeszłości. Przez ten brak zrozumienia wzajemnych interesów początek rządów koalicji
Partii Konserwatywnej i Liberalnych Demokratów oznaczał początek końca wpływu UK
na losy Europy. Od tej pory głos Wielkiej Brytanii co do przyszłości europejskiego projektu
w erze kryzysu oraz miejsca w nim UK zaczął być przez UE marginalizowany. Wyraźnymi
znakami ostrzegawczymi było brytyjskie weto co do budżetu na lata 2014-2020 i odmowa udziału Zjednoczonego Królestwa w programach pomocowych dla zagrożonych bankructwem państw strefy euro. W konsekwencji wszystkich tych wydarzeń wielu członków
Partii Konserwatywnej doszło do wniosku, że skoro ta największa wartość brytyjskiego
członkostwa w Unii Europejskiej, a więc wpływ na jej kierunek rozwoju, przestała istnieć,
to logicznym krokiem jest dokonanie kroku w kierunku opuszczenia jej struktur. W tym
momencie pewien rozczochrany, popularny blondyn władający Londynem zdecydował, że
mimo obietnic niełączenia dwóch mandatów jednak wystartuje w wyborach do Izby Gmin
w 2015 roku. Reszta jest już dobrze znaną historią.
Wydaje się, że najważniejszą lekcją płynącą zatem z opisanej historii jest to, by Unia
Europejska, pogrążona dzisiaj w chaosie pandemii i bardzo wolno rozwijająca program
szczepień przeciwko COVIDowi, była bardziej otwarta na głosy odrębne wobec dominującej ortodoksji narzucanej zwykle przez Niemcy i Francję. Jeśli wspólnota ma przetrwać,
musi w końcu zrobić to, co europejscy politycy robią z tak dużą niechęcią – przedstawić
Europejczykom atrakcyjną wizję przyszłości i realizować ją wspólnie, w innym przypadku
ta kolejna inicjatywa zjednoczenia Europy skończy się tak jak wszystkie poprzednie – kolosalną klęską. Brexit w pewnym sensie może nam wszystkim pomóc – mając u granic
6. największą gospodarkę świata Europejczycy będą jasno widzieli, co Europa robi źle,
a co dobrze, tak jak dzisiaj widzą, jak znacznie lepiej i szybciej Brytyjczycy rozwijają swój
program szczepień.

MARCEL LESIK
Ekonomista, publicysta i ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego, były dziennikarz Pulsu Biznesu i redaktor portalu Energetyka24.pl. Ekspert w dziedzinach makroekonomii, polityki gospodarczej i handlowej.
Aktywny działacz organizacji pozarządowych i autor licznych raportów i opracowań m.in. w zakresie ustroju
gospodarczego, szkolnictwa wyższego, energetyki i polityki zagranicznej.
https://twitter.com/marcel_lesik
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REKOMENDACJE
Przyjaciele i wspólpracownicy Instytutu
Wolności rekomendują swoje ulubione książki
i filmy czytelnikom „Polski w Praktyce”.
Aleksander Siemaszko
Zastępca dyrektora Departamentu Handlu
i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju. Doktorant w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Kolegium
Europejskiego w Brugii. W latach 20142017 asystent w Parlamencie Europejskim
doradzający w kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa energetycznego.
Wcześniej pracował w Komisji Europejskiej
(Dyrekcja Generalna ds. Transportu i Mobilności) oraz think-tanku Security Defence
Agenda.
https://twitter.com/aleksiemaszko

Film: Gambit Królowej, Netflix (7 odcinków), 2020
Kolejny powrót do przeszłości. Obsesja szachowa wpisana
w ciasny gorset lat pięćdziesiątych XX wieku, w realia Zimnej
Wojny i kobiecej emancypacji. I zjawiskowa Anya Taylor-Joy,
która oscyluje między szaleństwem a geniuszem, chłodną elegancją szachowej arcymistrzyni a namiętnościami kobiety, która zmaga się z własnym dziedzictwem, trudnym dojrzewaniem
i próbami budowy relacji z mężczyznami – po swojemu. Serial
jest piękny, w duchu Wesa Andersona, gdyby Anderson musiał
zmagać się przez pewien czas z depresją lub zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym. Jest też wątek polski w osobie Marcina
Dorocińskiego
Książka: Grzegorz Piątek, Najlepsze miasto świata.
Warszawa w odbudowie 1944 – 1949., Wydawnictwo WAB,
2020
Pandemia wywołała u mnie potrzebę ucieczki w przeszłość.
Z jednej strony wziąłem na tapetę szereg książek historycznych, socjologicznych, ekonomicznych i powieści opisujących
narodziny współczesnej Polski i światowego systemu gospodarczego; z drugiej sięgnąłem po lektury opisuje rozpad znanego świata i jego odbudowę. Społeczna izolacja wydaje się jeszcze bardziej nierealna w miastach, obszarach, które u swego
zarania zostały pomyślane jako agora, miejsce spotkań obcych
ludzi i ucierania się światopoglądów, stylów życia i interesów.
O kształtowaniu się współczesności w skali lokalnej – już nie
makro, jeszcze nie mikro – pisze Grzegorz Piątek, przywołując
zapomnianą nieco historię odbudowy Warszawy. Miasta, które „będzie się odradzać w ciągłym napięciu między działaniem
oddolnym a odgórnym, między żywiołem a planem”. Piątek
ze swadą opisuje paradoks powstania współczesnej Warszawy – gdzie dziedzictwo historycznej stołeczności naznaczone
jest realnymi problemami chaotycznej zabudowy i braku urbanistycznej wizji; gdzie idealistyczny modernizm rekonstrukcji
szybko został ujęty w karb stalinistycznej propagandy, w której
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architektura miała przemawiać głosem Partii. Efekt końcowy
możemy podziwiać na każdym rogu Warszawy, żyjąc nadzieją
na powrót do miejskiej normalności.

Łukasz Jasina
Historyk, filmoznawca i publicysta, pracownik Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Doktoryzował się w Instytucie Sztuki PAN. W przeszłości był szefem
działu wschodniego zespołu „Kultury Liberalnej”, pracownikiem Muzeum Historii
Polski i współpracownikiem Harvard Ukrainian Research Institute. Ekspert w dziedzinie min. polityki pamięci, historii filmu
brytyjskiego i radzieckiego oraz analizie
współczesnych procesów kulturowych na
obszarze postradzieckim.
https://twitter.com/luccasj

Film: Asystentka, HBO GO, 2019
Pierwszy film pokazujący prawdę o problemie „me too” – bez
poprawności polityczne i bez idealizacji. Tytułowa asystentka
postaci wzorowanej na Hervey’u Weinsteinie wie o jego procederze i próbuje z nim walczyć ale przegrywa
Serial: Patria, HBO GO (8 odcinków), 2020
Kilkuodcinkowa adaptacja powieści Fernando Aramburu próbująca zmierzyć się z dziedzictwem wojny domowej w Baskonii.
Prawdopodobnie najlepszy serial historyczny świata roku 2020.
Książka: Piotr M. Majewski, Kiedy wybuchnie wojna? 1938.
Studium kryzysu, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, 2019
Esej naukowy o tym co go poprzedzało i o samym Traktacie
Monachijskim. Znakomite tłumaczenie tego jak doszło do II
Wojny Światowej, lepsze od wielu mitów.
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