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W 2020 roku zmierzyliśmy się z pandemią, która symbolicznie okazała się końcem epoki 

przedcyfrowej i stała się cezurą – wprowadziła nas we w pełni cyfrową rzeczywistość. 

Prawdopodobnie bierzemy udział w Singularity (chcąc nie chcąc), być może zaczynamy Sym-

biocen (oby), na pewno obserwujemy kolosalne i bardzo szybkie zmiany. Chcemy aktywnie 

i świadomie zaprojektować wszystko od nowa – czas na Nowy Wspaniały Świat, z nadzieją,  

że nie będzie on wcieleniem wizji Huxleya, a raczej właśnie epoką zielonej symbiozy ludzkości 

z naturą. 

Zmiany obserwujemy w tym roku z perspektywy GeneRacji. Każde pokolenie ma inne zdanie 

na temat tego, jak powinien być urządzony ten nowy świat. Młodzi Anglicy nie chcieli Brexitu, 

ale starzy im go zorganizowali. Młode Polki nie chcą zakazu aborcji – ale starzy Polacy im go 

załatwili. I Młodzi, i Starzy wychodzą na całym świecie na ulice. Młodzi chcą ekoświata bez 

mięsa i spalin. Starzy – na szczęście nie wszyscy – bronią węgla i kotletów.  

Świat – jak zawsze – zmienia się, ale czyni to najszybciej w historii. FIRMA-IDEA  

musi na nowo się zdefiniować, dając pracownikom szansę na czynienie rzeczy istotnych, 

MIASTA-IDEE będą wyglądały inaczej, zazieleniając się. Wolność pracy zdalnej być może 

odmieni losy mniejszych miejscowości i zupełnie nieprzypominającej siebie, do niedawna 

rolniczej, wsi. MARKA – KULTURA przeistacza się, przez Internet ewoluując w stronę stre-

amingu i gamingu. 

Odwieczny konflikt pokoleń tym razem nie skończy się tak, jak zwykle. W 2021 roku zaczyna-

my życie w nowym świecie – zobaczymy, czy wspaniałym. Zaczynamy ekspansję w kosmosie, 

na potęgę digitalizujemy się i automatyzujemy. Do mnóstwa zmian już bez żadnego udawania 

dołączyły zmiany klimatyczne. Ustalamy czy wolimy populizm, totalitaryzm, polaryzację 

społeczną i późny kapitalizm, czy wybieramy prawdę, demokrację, solidarność i ekonomię 

opartą o wartości społeczne. Ład międzynarodowy ustala się na nowo, przywracając pier-

wotną globalną równowagę, na moment zaburzoną historycznie przez ekspansywną, kolo-

nialną Europę. Świat wyrównuje potencjały pomiędzy kontynentami – i to jest dobre. Miliony 

wychodzą z ubóstwa, a demografia gdzieniegdzie zaczyna hamować – jest nadzieja. Społecz-

nie nasza cywilizacja z mężczyzny staje się kobietą i na tym polu wytwarza się nigdy dotąd 

nieistniejąca, zupełnie nowa, dla starego, patriarchalnego świata – często szokująca – nowa 

równowaga. Starzy boją się zmian, Młodzi są zmianą. Młodzi nie mają doświadczenia, starzy 

je mają. Starzy długo żyją, a młodzi nie wiedzą, jak się nimi zaopiekować, bo jednocześnie ci 

Starzy za długo zajmują potrzebne młodym nieruchomości, blokują atrakcyjne miejsca pracy 

i zmuszają do swoich przyzwyczajeń. Świat Młodych robi się Stary. Co generacja, to inna racja. 

Żyjemy w ciekawych czasach. Zorganizujmy je z głową.
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Pokolenia od nowa. 
Pokoleniowa odnowa.

Uparcie powtarza się jednak schemat, w który raz po raz 

wpadamy – spotkanie pokoleń, w którym łatwiej o tar-

cie, iskrzenie i konflikt, niż porozumienie i dialog. Relacje 

międzypokoleniowe są niezbędnym elementem układanki 

społecznej, podstawą funkcjonowania wspólnoty. Budowanie 

i wzmacnianie tych relacji zależy od jakości dialogu między 

pokoleniami, od otwartości wszystkich stron, wzajemnej cie-

kawości, gotowości do poznania się i zrozumienia. Międzypo-

koleniowe porozumienie pozwala rozwiązywać współczesne 

problemy społeczne i przygotowuje na wyzwania przyszłości. 

Zależy ono jednak od zaangażowania i aktywnego udziału 

starszych i młodych. Dialog między generacjami jest ważną 

współczesną potrzebą, a zarazem poważnym wyzwaniem, 

zwłaszcza w kontekście współczesnych przemian demogra-

ficznych, na które składają się między innymi starzenie się 

społeczeństwa, spadek dzietności i migracje.

Od 1989 r. w Polsce pogłębia się problem zawężonej za-

stępowalności pokoleń. W 2013 roku po raz pierwszy nie od-

notowano przyrostu ludności, a w kolejnych latach populacja 

Polski malała. Zgodnie z prognozą długofalową do 2035 roku 

liczba ludności naszego kraju będzie systematycznie spadać, 

a tempo spadku będzie z czasem coraz wyższe. Proces sta-

rzenia się społeczeństwa będzie postępować i wzrośnie liczba 

ludności w wieku poprodukcyjnym. Depresję demograficzną 

Na naszych oczach w dorosłość wchodzi nowe pokolenie,  
stając się pełnoprawnym uczestnikiem życia społecznego, 

wnosząc do niego nowy sposób postrzegania świata. Zmienił 
się kontekst historyczny, społeczny, ekonomiczny, zmieniły się 

warunki, w jakich do głosu dochodzą kolejne generacje.

OLGA BRZEZIŃSKA –  
Prezeska Fundacji Miasto Literatury, Dyrektor 
Programowa Festiwalu Miłosza. Menadżerka 
kultury, pomysłodawczyni, współtwórczyni 

i organizatorka wydarzeń artystycznych, 
literackich i edukacyjnych, publicystka 

w dziedzinie kultury. Laureatka Stypendium 
Twórczego Miasta Krakowa w dziedzinie 

zarządzania i wspierania kadr kultury, członkini 
Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie 

Miasta Krakowa. Wykładowczyni akademicka 
(Uniwersytet Jagielloński, Akademia Teatralna 

w Warszawie), Dyrektor Programowa Leadership 
Academy for Poland.
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pogarsza niski wskaźnik dzietności polskich kobiet – według 

danych GUS-u z 2020 roku na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat 

urodziło się 1378 dzieci. Współczynnik dzietności w Polsce 

wynosi więc 1,378, co jest jednym z najniższych wyników 

w Unii Europejskiej. Przyjmuje się, że dla prostej zastępowal-

ności pokoleń wskaźnik ten powinien oscylować w przedziale 

2,1 – 2,15. Obserwowane przemiany demograficzne mają 

poważne implikacje ekonomiczne i społeczne – wpływają na 

strukturę rynku pracy i konstrukcję systemu emerytalnego.  

Pod ich wpływem zmienia się pozycja poszczególnych grup 

wiekowych w strukturze społecznej, co przekłada się choćby 

na arytmetykę wyborczą – spadająca liczebność młodych 

roczników i powiększająca się grupa osób w wieku 65+ osła-

bia głos młodych w porównaniu z głosem starszych poko-

leń. Analiza tych tendencji prowadzi do refleksji na temat 

kontraktu międzypokoleniowego, obejmującego dystrybucję 

zasobów materialnych, prestiżu i władzy. W związku z po-

stępującymi zmianami demograficznymi intergeneracyjny 

kontrakt musi być poddany renegocjacjom i modyfikacjom, 

w szczególności w odniesieniu do systemu zabezpieczenia 

społecznego w duchu międzypokoleniowej solidarności. Na 

demograficzne trendy nakładają się zmiany o charakterze 

społeczno-kulturowym, których tempo w Polsce przyspie-

sza – postępująca atomizacja i fragmentacja życia społecz-

nego, erozja praktyk i redefinicja tożsamości kulturowych 

oraz gwałtowny rozwój technologii, wpływający na wszystkie 

sfery życia, kontakty i komunikację między pokoleniami.

W tradycyjnych kulturach seniorzy traktowani byli jako 

skarbnica wiedzy, wartości i tradycji dla kolejnych generacji. 

Przekazywanie ich z pokolenia na pokolenie zapewniało cią-

głość i podobieństwo doświadczeń wspólnoty. Takie kultury, 

opierające się na „autorytecie pochodzącym z przeszłości”, 

amerykańska antropolożka Margaret Mead określiła jako 

kultury postfiguratywne, charakterystyczne dla społe-

czeństw pierwotnych, enklaw ideologicznych czy wspólnot 

religijnych. W takich kulturach wektor przekazywanej wiedzy 

biegnie od dorosłych do dzieci, od starszego pokolenia do 

młodszego. Z upływem czasu i dezaktualizacją ich wiedzy 

o świecie pozycja starszyzny jako nieomylnej i wszechwie-

dzącej instancji ulegała erozji, tym samym otwierając ścieżki 

kofiguratywnych zachowań kulturowych, które polegają 

na tym, że dzieci i dorośli uczą się od swoich rówieśników, 

osób, które stanowią ich otoczenie w czasie nauki, zabawy 

czy wykonywania zawodu. Mead, dokonując tego rozróżnie-

nia kultur w swojej książce „Kultura i tożsamość. Studium 

dystansu międzypokoleniowego” w roku 1978 wymieniła 

jeszcze jedną kulturę – prefiguratywną, którą wtedy uznała 

za potencjalną, futurystyczną, a która znakomicie przysta-

je do warunków drugiej dekady XXI wieku. Występowanie 

jednego z trzech wyróżnionych przez Margaret Mead typów 

kultury powiązane jest z tempem przemian technologicznych 

i społecznych. Typ kultury prefiguratywnej polega na tym, 

że dorośli uczą się także od dzieci – starsze pokolenie od 

młodszego. Zachodzi tutaj zjawisko socjalizacji odwrotnej, tj. 

wprowadzania starszego pokolenia w nowe warunki kulturo-

we przez pokolenie młodsze, zmienia się kierunek przekazu 

wartości, wiedzy technicznej i wzorców zachowań. Kultury 

prefiguratywne są charakterystyczne dla społeczeństw no-

woczesnych, gdzie ze względu na szybką ewolucję kulturową 

i technologiczną starsze pokolenia muszą przystosowywać 

się do wzorców wypracowywanych przez pokolenia młodsze, 

chociażby do tego, jak odnaleźć się w świecie nowych tech-

nologii i nadążyć za zmianami kulturowymi. 

Współcześnie doświadczamy postępującej indywiduali-

zacji stylów życia i defragmentacji życia społecznego. Znikają 

rodziny wielopokoleniowe, coraz mniej jest naturalnych 

okazji do kontaktów młodych z ludźmi starszymi. Brak kon-

taktów wielopokoleniowych sprawia, że młodzi i starsi mało 

o sobie wiedzą, rzadko współpracują, a brak wiedzy i kontak-

tu po obu stronach rodzi stereotypy i bariery w komunikacji, 

co utrudnia porozumienie niezbędne do stawienia czoła 

obecnym i nadchodzącym wyzwaniom i wzmacnia pokole-

niowe egocentryzmy. Świat zmienia się na tyle szybko, że 

wiedza i doświadczenie gromadzone przez całe życie szybko 

się dezaktualizują. Starsi nie są już postrzegani jako „skarb-

nica wiedzy i mądrości”, a młodsze pokolenia kontestują ich 

ogląd świata i nie widzą szansy dla siebie, żeby czerpać z ich 

doświadczenia. Młodzi czują, że nie są traktowani poważnie, 

że ich zdanie, potrzeba zmiany i postulaty są bagatelizowane. 

Młodsze i starsze pokolenia, choć funkcjonują w tym 

samym miejscu i czasie, żyją w odrębnych światach – sym-

bolicznie i literalnie: „Mają swoje własne słowniki i konste-

lacje symboli, kategorie poznawcze i wzorce uczuć́, formy 

komunikacji i modele przyjaźni, mity i projekty przyszłości. 

To już̇ nie tylko odmienne środowiska czy warstwy społecz-

ne – to odmienne kultury” – jak pisze Grzegorz Godlewski. 

Dorośli od wieków sceptycznie i z obawą spoglądają na młode 

pokolenia. Młodzi nie ustępują im pola w swoim krytycznym 

oglądzie spraw, za które odpowiedzialni są dorośli. Dorośli 

wzdychają – Ach, ta dzisiejsza młodzież! Młodzi machają 

ręką – starsze pokolenie już się nie zmieni. Czy spotkanie po-

koleń musi oznaczać konflikt?  

Narzekanie na młodzież to nawyk i mantra starszych 

generacji. Narzekano już w Babilonii: „Młodzież stoczyła 

się na dno i bliski jest koniec świata” – głosił napis wyryty 

pismem klinowym na tablicach sprzed 4 tys. lat. Platon pisał: 

„Młodsi mają się za równych starszym i występują przeciwko 

nim słowem i czynem”, a wtórował mu jego wychowanek, 

Arystoteles: „Kiedy widzę młodzież, wątpię w przyszłość 

cywilizacji”. Dlaczego każde kolejne pokolenie dorosłych 

uważa, że młodsze pokolenia przynoszą upadek obyczajów? 

Odpowiedzi na to pytanie szukali naukowcy z Uniwersytetu 

Kalifornijskiego, John Protzko i Jonathan W. Schooler. W ba-

daniu zwrócili się do dorosłych (33-51 lat), by ocenili cechy 

współczesnej młodzieży – inteligencję, nawyki czytelnicze 

i szacunek dla autorytetów, a następnie ocenili te cechy 

u siebie. Okazało się, że im wyżej badani oceniali samych 

siebie, tym gorzej oceniali młodzież. Badacze wskazują na 

dwa psychologiczne mechanizmy, które sprzyjają surowej 

ocenie młodszego pokolenia: tendencja do niskiej oceny ludzi 

w odniesieniu do cech, w których sami czujemy się dobrzy 

i projektowanie cech posiadanych obecnie na swój wizeru-

nek z młodości. Protzko i Schooler opisali memory glitch – 

szczególny mechanizm działania pamięci, wspólny wszyst-

kim dorosłym, który polega na tym, że swoje dzisiejsze cechy 

przypisują wspomnieniom o sobie z przeszłości.  Idealizo-

wanie siebie z przeszłości powoduje, że dorośli z łatwością 

krytycznie oceniają młodych przez pryzmat swoich dzisiej-

szych umiejętności i dokonań, nie biorąc pod uwagę tego, że 

pracowali na nie przez całe dotychczasowe życie. 

O przekonaniach i uprzedzeniach warunkujących brak 

międzypokoleniowego zrozumienia pisał również David 

Finkelhor, profesor socjologii Uniwersytetu New Hampshi-

re. Stworzył pojęcie juvenoia, pochodzące od słów juvenil 

(młodzieńczy) i paranoia (paranoja), opisujące strach przed 

młodzieżą i zmianami, jakie z młodym pokoleniem przycho-

dzą, a jednocześnie obawę o młodzież i to, jaki wpływ mają 

zmiany społeczne na młodsze pokolenie. Ewolucyjna predys-

pozycja człowieka do lęku przed zmianami wzmaga potrzebę 

ochrony status quo, obrony wartości i zachowania społecz-

nego ładu, do jakiego przywykliśmy. Im szybsze i głębsze 

zmiany, tym gwałtowniejsza reakcja obronna i tendencja do 

obwiniania młodych za podważanie, czy wręcz niszczenie 

ustalonego porządku.

Różnice dzielące pokolenia łatwo jest zidentyfikować, 

a znacznie trudniej dostrzec i nazwać to, co wspólne. Szu-

kając tego, co łączy różne generacje, dajemy sobie szansę 

na zbliżenie, uzgodnienie wspólnego języka i wzajemne 

zrozumienie. Jak więc budować międzypokoleniowe mosty? 

Wspomniani badacze postulują otwarcie próbę empatyczne-

go zrozumienia swoich sytuacji i stanowisk. Stereotyp „tej 

złej młodzieży” obalić można tylko wtedy, kiedy urealni 

i zweryfikuje się wyidealizowany wizerunek samego siebie. 

Otoczenie społeczne, polityczne, gospodarcze i tech-

nologiczne zmienia się dziś szybciej niż kiedykolwiek. Dwie 

dekady XXI wieku przyniosły bowiem gwałtowny rozwój 

nowych technologii i mediów społecznościowych. Obser-

wujemy pogłębiające się nierówności społeczne i ekono-

miczne, polaryzację światopoglądową, postępujące zmiany 

klimatu, kryzysy migracyjne. Dotarliśmy do granic wzrostu 

w obecnym modelu, a dotychczasowy porządek się wyczerpał. 

Współcześnie doświadczamy postępującej 
indywidualizacji stylów życia i defragmentacji 

życia społecznego. Znikają rodziny 
wielopokoleniowe, coraz mniej jest 

naturalnych okazji do kontaktów  
młodych z ludźmi starszymi.
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Na ten moment usługa działa w Po-

znaniu i we Wrocławiu, ale jej wejście 

na kolejne lokalne rynki to kwestia 

czasu. Fyrtel to nie tylko biznes, ale 

wyjątkowa biznesowa wspólnota. – 

Dajemy naszym partnerom narzędzie 

do tego, żeby mogli wspólnie działać – 

mówi Paweł, jeden z założycieli Fyrt-

la. – Nigdy wcześniej lokalna piekar-

nia nie miała możliwości współpracy 

z lokalną palarnią kawy i lokalnym 

warzywniakiem. 

Lokalnie i solidarnie 
Fyrtel [w gwarze poznańskiej: 

dzielnica, okolica] jest inicjatywą 

zrodzoną w głowach dwóch Poznania-

ków — Michała Łogwiniuka i Pawła 

Głogowskiego. Poznali się w szkolnej 

ławce, jeszcze w podstawówce. Michał 

przez parę lat mieszkał za granicą, ale 

w końcu wrócił do Polski. Doświad-

czenie zdobywał głównie w branży IT 

i w sprzedaży. Paweł z kolei wywodzi 

Fyrtel.market.
Lokalny ryneczek,

ale online

się ze środowiska organizacji pozarządowych. 10 lat temu 

założył Stowarzyszenie Ulepsz Poznań, którego celem było 

zwiększenie zaangażowania mieszkańców w kształtowanie 

miasta, m.in. poprzez zwrócenie ich uwagi na kulturę, prze-

strzeń miejską i działalność lokalnych przedsiębiorców. 

Pierwotnie Fyrtel był jednym z projektów tego sto-

warzyszenia, stroną internetową, na której publikowano 

sesje zdjęciowe i rozmowy z różnymi lokalnymi biznesa-

mi. – Wachlarz branż był nawet większy niż na aktualnym 

Fyrtlu – opowiada Paweł. – To były bardzo różne usługi, od 

gastronomii po introligatornię. Projekt powstał w odpowiedzi 

na bardzo dynamiczny rozwój galerii handlowych. Poznań, 

zaraz po Warszawie, był drugim polskim miastem o najwięk-

szej nowoczesnej powierzchni handlowej względem wielko-

ści miasta. Ówczesny prezydent, Ryszard Grobelny, bardzo 

wspierał budowę tych obiektów. Dlatego chcieliśmy pokazać 

lokalne biznesy, które tworzyły klimat Poznania.

Fyrtel 2.0 był odpowiedzią na kolejną krytyczną sytu-

ację, w jakiej 10 lat później znalazły się lokalne biznesy. Na 

początku pandemii Paweł założył grupę “Lokalnie - soli-

darnie! [Poznań]”. To na niej miejscówki, z którymi Fyrtel 

współpracuje obecnie, zaczęły dawać pierwsze sygnały, że 

są gotowe przyjmować zamówienia zdalnie. – Ludzie byli 

pozamykani w domach, bali się wychodzić poza progi swoich 

Fyrtel to platforma, dzięki której możemy zrobić lokalne zakupy 
online. Powstała w odpowiedzi na pandemiczne obostrzenia, 

jednak idea, na której się opiera – czyli promowania i wspierania 
lokalności – narodziła się dużo wcześniej.

MAGDA 
STANISZEWSKA –  

obserwatorka 
społeczeństwa, 
dziennikarka,  

DJ-ka i aktywistka. 
Członkini 

wrocławsko-
warszawskiego 

kolektywu 
artystycznego 
regime brigade.

Polityczne młyny mielą zbyt wolno, by nadążyć za dynamicz-

nie zmieniającą się rzeczywistością, a tym bardziej – wyjść 

naprzeciw wyzwaniom, które warunkują naszą przyszłość. 

Problemom, które nie uznają granic i wymagają rozwiązań 

w duchu globalnej solidarności, można stawić czoła tylko 

dzięki połączeniu wizji z odwagą i solidarnością międzypoko-

leniową. Dlatego też dialog i współpraca międzypokoleniowa 

są niezbędnym elementem katalogu rozwiązań – należy 

połączyć doświadczenie, wiedzę oraz formalne możliwości 

decyzyjne i sprawcze starszych pokoleń z wizją, wrażliwością 

i troską o los młodszych pokoleń. Język protestu przeciwko 

pasywności decydentów i egoizmom politycznym trzeba 

przełożyć na język nowej umowy społecznej, którą zawrą 

obecne pokolenia, na rzecz dzieci przyszłości i z myślą o nich.  

W ostatnich latach daje się wyczuć wiatr zmian: idzie 

nowe. Na naszych oczach dokonuje się globalny zryw, daje 

się słyszeć głos budzącego się społeczeństwa obywatelskie-

go, które domaga się jutra nowej jakości, włączenia w proces 

zmian, z których kluczowe będą: zapewnienie równości, 

sprawiedliwości, godnych warunków startu życiowego oraz 

ochrony środowiska w obliczu katastrofy klimatycznej.

„Jeśli kłamiesz młodym ludziom, odpowiedź znajdziesz na 

ulicach. Jesteśmy zmęczeni tym fałszem, ciągłymi kłamstwa-

mi.” To cytat z jednego z filmów prezentowanych w ramach 

festiwalu Millennium Docs Against Gravity, „Drogie Dzieci 

Przyszłości” w reżyserii Franza Böhma. Dokument ten por-

tretuje trzy młode aktywistki działające w różnych częściach 

świata. Wychodzą one na ulice nie w imię wzniosłych, abs-

trakcyjnych idei, ale zmuszone przez otaczającą rzeczywi-

stość, która naznacza strachem o przyszłość całe ich pokole-

nie. Hilda jest założycielką Fridays for Future Uganda, ruchu 

walczącego z globalnym ociepleniem, Rayen bierze udział 

w antyrządowych protestach w Chile, Pepper zaangażowana 

jest w walkę o niezależność Hongkongu od chińskich władz. 

Ten film to nie laurka dla odważnych, bezkompromisowych 

młodych dorosłych, którzy protestują na ulicach. Raczej jest 

to gorzka refleksja na temat tego, co zgotowaliśmy młodsze-

mu pokoleniu. Pokoleniu, dla którego wyobrażenie przyszło-

ści to nie opowieść o marzeniach i aspiracjach, lecz przygnę-

biające widmo katastrofy klimatycznej i pasma powiązanych 

kryzysów. „To wy, młodzi, musicie wziąć sprawy w swoje 

ręce. Starzy tego nie zrobią.” – mówi ekspedientka w sklepie 

do Rayen. Dziewczyna przytakuje: „Tak, to pokolenie już się 

nie zmieni”.

Dlatego młodzi podnoszą głos. Ich gniew i niezgoda zna-

lazły ujście na ulicach. Pierwsza fala masowych protestów, 

w które zaangażowani byli głównie młodzi ludzie, związana 

była ze sprzeciwem wobec ograniczaniu wolności w Inter-

necie na mocy umowy handlowej ACTA w 2012 roku. Strajk 

w obronie klimatu w 2019 roku wyprowadził na ulice tysiące 

młodych, którzy czuli, że wieloletnie zaniedbania poprzed-

nich pokoleń doprowadziły środowisko i planetę na skraj 

katastrofy, okradając ich przy tym z przyszłości. Pod koniec 

2020 roku po ogłoszeniu orzeczenia Trybunału Konstytucyj-

nego Julii Przyłębskiej młodzi masowo włączyli się w protesty 

przeciwko zaostrzeniu prawa antyaborcyjnego. Doświad-

czenie życia w systemie, który ingeruje w coraz głębsze 

sfery życia, a także uderza w swobody obywatelskie i prawa 

człowieka, stało się katalizatorem dla procesów emancypacji 

młodego pokolenia i doprowadziło do uwspólnionego gniewu 

społecznego. Młodzi nie tylko trafnie diagnozują współcze-

sne problemy, ale także aktywnie poszukują i domagają się 

rozwiązań na rzecz wspólnej przyszłości. Świat lepszego 

jutra budować można tylko w dialogu, wzajemnym sza-

cunku i zrozumieniu. Z tego punktu widzenia porozumienie 

intergeneracyjne jest kluczowe. Dla radykalnej zmiany nie 

wystarczy energia buntu młodych i ich kreatywność, przy-

szłość potrzebuje też doświadczenia i wiedzy starszych.  

Polityka musi otworzyć się na młodych i tworzyć rozwiązania 

nie tylko DLA NICH, ale przede wszystkim Z NIMI, to jest 

włączyć młodych w proces kreowania zmian. Z drugiej strony 

należy zapewnić miejsce w procesie projektowania nowego 

porządku starszemu pokoleniu, by zrobić dobry użytek z ich 

wiedzy i doświadczenia. W ten proces wpisana jest koniecz-

ność nieustannej weryfikacji rozwiązań, nawyków, sposobów 

działania, porzucania dotychczasowych kierunków myślenia 

i kreowania nowych, by nie popadać w schematy: „Anal-

fabetami w przyszłości nie będą ludzie nieumiejący czytać, 

ale tacy, którzy nie potrafią się uczyć, oduczać i ponownie 

nauczyć” (Alvin Toffler). W kulturze jutra trzeba zintegrować 

elementy z trzech typów kultur, o których pisała Margaret 

Mead – przekazywania wiedzy młodym przez starszych, 

uczenia się od rówieśników, ale także uczenia się starszych 

generacji od młodszego pokolenia. Takie międzygeneracyjne 

uczenie się pozwoli zadbać o to, żeby projektowane rozwią-

zania skalą kreatywności odpowiadały powadze wyzwań, 

przed jakimi stoimy. 
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mieszkań – opowiada Michał. – Klienci nie mogli pojawić się 

w sklepach fizycznie, dlatego przedsiębiorcy szukali jakich-

kolwiek sposobów na ratunek. Piekarnie, warzywniaki, róż-

nego rodzaju firmy ogłaszały swoją gotowość do dowożenia. 

Pomyśleliśmy, że warto to ustrukturyzować, dać im lepsze 

narzędzia do tego, żeby mogli obsłużyć swoich klientów. Tak 

powstał Fyrtel.market. 

Logistyka, promocja, technologia 
Główną zaletą Fyrtla jest możliwość tworzenia zamówień 

łączonych. Klient wybiera produkty z różnych miejsc, płacąc 

prowizję w wysokości 3 złotych od każdej miejscówki. Naj-

większym zainteresowaniem cieszą się zakupy spożywcze, 

jednak w ofercie platformy znajdują się też inne biznesy, ta-

kie jak kwiaciarnie, drogerie zero waste czy miejsca oferujące 

rękodzieło. W tym samym rzucie możesz kupić chleb, wa-

rzywa i owoce, kawę, a potem połączyć to z kwiatami, nową 

szczoteczką do zębów i świeczką sojową. How cool is that?

W takim modelu dostaw kluczowym elementem jest lo-

gistyka. Michał i Paweł stronią od dostaw natychmiastowych, 

co stoi w kontrze do wysypu firm, które oferują dowóz pro-

duktów w 15 minut. – Nasi klienci większość zamówień skła-

dają wieczorem, na dzień przed dostawą – wyjaśnia Michał. – 

Celem logistycznym Fyrtla jest to, żeby w każdym sklepie, 

z którym współpracujemy, być tylko raz dziennie, po odbiór 

złożonych wcześniej zamówień. Dosyć szybko przekonaliśmy 

się, że nie ma sensu polegać na zewnętrznych firmach. Nasz 

pomysł jest dosyć unikatowy. Na początku sami rozwozi-

liśmy zakupy, ale z czasem stało się to uciążliwe. W końcu 

dorzuciliśmy jedną zewnętrzną osobę, która nam pomagała. 

Dzisiaj i w Poznaniu, i we Wrocławiu mamy centra logistycz-

ne, z których koordynujemy pracę kurierów i nadzorujemy 

przebieg zamówień. Kurierzy rozwożą zamówienia głównie 

rowerami, co jest dla nas ważne od strony środowiskowej, ale 

też wiąże się z większą skutecznością.

Głównym elementem ich modelu biznesowego jest — 

tradycyjna przy takich przedsięwzięciach — prowizja za 

zrealizowane zamówienie. W przypadku Fyrtla jest to 15 proc. 

To o wiele mniej niż w wiodących aplikacjach oferujących do-

stawy jedzenia, takich jak Uber Eats, Glovo czy Wolt. Według 

cenników wahają się one między 25 a 30 proc. od wartości za-

mówienia, choć w rzeczywistości potrafią być jeszcze wyższe. 

 – Próg wejścia dla wszystkich naszych partnerów jest 

w zasadzie zerowy – mówi Paweł. – Postawienie sklepu na 

platformie i działania promocyjne, które robimy wokół marki 

naszej i marki sklepu, są darmowe. Jeśli chodzi o kurierów, 

ich wynagrodzenie na pewno jest lepsze niż w przypadku 

innych tego typu platform. 

– Przy odpowiednim zagęszczeniu zamówień, nawet ta sym-

boliczna opłata 3 złotych powoli zaczyna nam się spinać – 

dodaje Michał. – Tylko musimy to odpowiednie zagęszczenie 

zamówień osiągnąć. 

– Jako podmiot biznesowy jesteśmy w stadium, w którym 

potrzebujemy kolejnych inwestycji i szybkiego działania, 

ogołoconego z wszelkiej biurokracji i sztywnych proce-

dur – mówi Paweł, kiedy pytam go o to, czy brali pod uwagę 

skorzystanie ze środków miejskich. – I Michał, i ja jesteśmy 

po raz pierwszy w sytuacji tworzenia firmy, która bardzo 

dynamicznie się rozwija.

– Dlatego szukamy wsparcia i inwestorów pośród funduszy, 

które stricte zajmują się start-upami, czy to w Polsce, czy za 

granicą – uzupełnia Michał. – Szukamy szybkiego tempa, bo 

my też chcemy się rozwijać w szybkim tempie. 

Breslau calling 
Nic dziwnego, że Paweł i Michał postanowili poszerzyć swoją 

działalność o kolejne miasto — Wrocław. Fyrtet.market wy-

startował tam na początku sierpnia tego roku. 

– Nasza obecność w drugim mieście była kluczowa dla moż-

liwości skalowania tego projektu – mówi Paweł. – Wrocław 

wyszedł naturalnie. Łatwiej jest nam pojechać tam, niż do 

Krakowa, Gdańska czy Warszawy. Poza tym Wrocław, pod 

pewnymi względami, jest miastem podobnym do Poznania 

urbanistycznie. Oba miasta mają swoje podobne cechy, łączy 

je pewien klimat. Widzimy tam nawet większy potencjał niż 

w Poznaniu. 

– Poza tym mieliśmy też parę komentarzy na social me-

diach, typu “A kiedy będziecie we Wrocławiu?” – dodaje 

Michał. – No to jesteśmy. W planach mamy rozszerzenie 

działalności na inne miasta, ale we Wrocławiu chcemy 

przećwiczyć pewne rzeczy tak, żeby mieć pewność, że nasz 

system odpowiednio funkcjonuje. Cały czas jesteśmy w kon-

takcie z naszymi klientami. Robimy ankiety, wymieniamy 

wiadomości na Facebooku i Instagramie. Na razie nasze 

grono klientów jest stosunkowo małe. Jesteśmy dopiero na 

początku drogi, ale odzew jest bardzo pozytywny. Klienci 

chwalą i produkty, i sposób dostawy, który oferujemy. Dla 

nich zasadnicza jest wyższa jakość produktu. Jeśli porówna-

my pieczywo z lokalnej piekarni z pieczywem sprzedawanym 

w supermarkecie, od razu widzimy różnicę w jakości. Ta 

różnica jest zauważalna w każdej kategorii produktów, które 

oferują nasi partnerzy. Dla świadomego konsumenta to jest 

na pewno oczywista zaleta. 

Social media, które zbliżają klientów 
i dostawców 
Social media Fyrtla to przestrzeń, w której klienci mogą 

poznać przedsiębiorców. Prym wiedzie tutaj idea zrodzona 

w Stowarzyszeniu Ulepsz Poznań. W postach na Facebooku 

i Instagramie prezentowane są sylwetki nie tylko dostaw-

ców, ale i kurierów pracujących we Fyrtlu. Paweł organizuje 

live’y na Instagramie, w których rozmawia z właścicielami 

i właścicielkami biznesów. Na blogu Fyrtla pojawiają się 

krótkie wywiady. – Ten element społeczny przemawia do 

konsumentów. My w to wierzymy i dlatego to promujemy – 

podkreśla Michał. 

– Lokalność powoli zyskuje na znaczeniu, ale na przestrzeni 

ostatnich lat decyzje zakupowe konsumentów nie zmieniły 

się tak bardzo – mówi Paweł. – Wielkie sieci ciągle są pierw-

szym konsumenckim wyborem dla większości społeczeństwa. 

Z Fyrtlem chcemy wejść w to klinem i zachęcić konsumentów 

do tego, żeby kupowali lokalnie. Dodatkowa wartość, jaką 

w tym widzimy, to kwestie więzi społecznych, które lokalne 

zakupy mogą wzmacniać. Ludzie mają możliwość nawią-

zywania interakcji – zrobienia zakupów u sprzedawców, 

których mogą poznać. 

Lokalny ryneczek, ale online
– Obecność Michała sprawiła, że ten projekt zrobił krok 

w przód – mówi Paweł. – Bo jedna rzecz to promować 

i uświadamiać, co jest oczywiście kluczowe, ale kiedy wej-

dziemy w panel admina i zobaczymy, że wygenerowaliśmy 

dla tych sklepów ponad 350 tys. złotych obrotu, Fyrtel nabie-

ra nowego znaczenia. 

Fyrtel.market to taki lokalny ryneczek – z tym, że online 

i z możliwością zrobienia zakupów w dowolnym momencie 

dnia i nocy. – Mieszkam niedaleko Rynku Wildeckiego – 

opowiada Michał. – Widzę, jaka jest tam różnica w ruchu 

między tygodniem a sobotą, kiedy ludzie mają trochę więcej 

czasu. Kolejki przed mięsnym, przed wszystkimi warzywnia-

kami… Chcemy wyjść naprzeciw czasowym ograniczeniom 

i dostarczyć klientom te same usługi, ale ubrane w wygodną 

alternatywę. Dzięki technologii nasi klienci mogą mieć lokal-

ne produkty u siebie w domu codziennie, nie tylko w weekend. 

Z perspektywy lokalnych firm to dodatkowy, wygodny kanał 

sprzedaży. Uzbrajamy naszych partnerów w narzędzie do 

tego, aby łatwiej prowadziło im się biznesy. 

– Kiedy prowadziłem Fyrtel w ramach działalności stowarzy-

szenia, w rozmowach z lokalnymi biznesami bardzo często 

pojawiała się opinia, że duże sieci działają sprawniej, bo mają 

wszystko zintegrowane, mają więcej mocy przerobowych, 

„a my tu jesteśmy tacy rozdrobnieni, ciężko nam współpra-

cować” – wspomina Paweł. – Prawda jest taka, że wcześniej 

rzeczywiście nie było takiej możliwości do współpracy. Fyrtel 

wypełnił tę lukę. Dajemy lokalnym biznesom narzędzie do 

tego, żeby mogły wspólnie działać. Nigdy wcześniej lokalna 

piekarnia nie miała możliwości współpracy z lokalną palarnią 

kawy i lokalnym warzywniakiem, gdzie ich oferta w pewien 

sposób się łączy i daje wartość klientowi końcowemu. To 

całkiem fajne. 

Wielkie sieci ciągle są 
pierwszym konsumenckim 
wyborem dla większości 
społeczeństwa. Z Fyrtlem 
chcemy wejść w to klinem 
i zachęcić konsumentów 
do tego, żeby kupowali 
lokalnie.
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Społeczna 
odpowiedzialność 
uczelni

Czym jest dla Pana zrównoważony 

rozwój? Jak go rozumieć w kontekście 

uczelni wyższych, w tym SGH?

Dr Marcin Dąbrowski: Społeczna 

odpowiedzialność polskich przed-

siębiorstw i podejmowane przez nie 

działania na rzecz zrównoważonego 

rozwoju mają coraz większy wpływ 

zarówno na ich sukces biznesowy, jak 

i wycenę. SGH z perspektywy opera-

cyjnej funkcjonuje jak przedsiębior-

stwo: utrzymuje wiele budynków i ich 

infrastrukturę techniczną, dostarcza 

też usługi wspierające dla pracowni-

ków i studentów, aby mogli wypeł-

niać swoje codzienne zadania. W celu 

zwiększenia naszej społecznej odpo-

wiedzialności od 2018 r. analizujemy, 

pod kątem zrównoważonego rozwoju, 

procesy techniczne i optymalizuje-

my funkcjonowanie infrastruktury 

uczelni, jak również kontraktowane 

usługi zewnętrzne czy pracę podwy-

konawców. Warto podkreślić, że na 

początku 2020 r. przeprowadziliśmy 

zewnętrzny audyt, oceniający te 

działania i wspierający przygotowanie 

Według mnie Uniwersytet-Idea 
musi łączyć misję dydaktyczną 
ze zdolnością do generowania 
zysku. Zgodnie z tą 
koncepcją uczelnie powinny 
stawiać przed sobą coraz 
ambitniejsze cele biznesowe, 
uwzględniając przy tym 
wartości pozaekonomiczne 
i oczekiwania różnych grup 
interesariuszy. Wszystkie 
działania danego podmiotu 
powinny być realizowane 
w zgodzie z wartościami danej 
uczelni, tak, aby rozwijała 
się, a nie tylko rozrastała. 
Jeśli dodamy do tego dialog 
z interesariuszami, możemy już 
mówić Uniwersytecie-Idei.

wskaźników zrównoważonego rozwo-

ju na przyszłe lata.

Jak w SGH wygląda uwzględnianie 

w jej działalności czynników ESG jako 

jednego z narzędzi budowania polity-

ki rozwoju uczelni?

Coraz powszechniejsza świadomość 

współczesnych wyzwań sprawia, że 

wśród pracowników i studentów SGH 

rośnie zainteresowanie obszarem CSR. 

Władze uczelni nadały tym zagad-

nieniom szczególny priorytet. Mam 

tu na myśli działalność rektorskiej 

komisji ds. społecznej odpowiedzial-

ności, a także wskazanie przez rektora 

strategii zrównoważonego rozwoju 

jako jednej z kluczowych strategii 

przekrojowych, zaplanowanych do re-

alizacji wraz ze strategią główną SGH. 

Działania strategiczne mają na celu 

jak najpełniejsze uwzględnienie CSR 

w naszej misji dydaktycznej, aktywno-

ści naukowej oraz w przedsięwzięciach 

o charakterze społecznym, wspierają-

cych zarówno społeczność lokalną, jak 

i rozwiązywanie problemów o wymia-

rze globalnym, w tym środowiskowych. 

Te strategiczne priorytety łączymy 

z dążeniem do wspomnianego już 

zrównoważonego rozwoju uczelni, 

rozumianej w tym miejscu jako przed-

siębiorstwo.

Idea zrównoważonego rozwoju 

zakłada, że każda firma powinna 

dbać o więcej niż tylko o swój interes 

ekonomiczny. Równie ważne są 

korzyści, jakie z jej funkcjonowania 

mogą mieć pracownicy, społeczność 

lokalna i środowisko naturalne. Jak to 

wygląda w przypadku SGH?

Nie ma zrównoważonego rozwoju 

bez dialogu z interesariuszami ani 

bez działań na ich rzecz. Doskonałym 

przykładem może być tutaj budżet 

partycypacyjny SGH, który przyczynia 

się do realizacji wielu cennych inicja-

tyw na rzecz społeczności lokalnej czy 

środowiska naturalnego. Dzięki pomy-

słom pracowników, studentów i dokto-

rantów zrewitalizowaliśmy Ogrody 

Rektorskie, założyliśmy pasiekę na 

dachu biblioteki, a także łąkę kwietną 

i budki lęgowe dla ptaków na terenie 

kampusu. Zamontowaliśmy również 

czujniki jakości powietrza i zorgani-

zowaliśmy wewnętrzną sieć rowerową 

dla pracowników przemieszczających 

się pomiędzy budynkami uczelni.

Ideą każdego kolejnego budżetu par-

tycypacyjnego jest zebranie pomysłów, 

a następnie wybór przez całą społecz-

ność tych najbardziej preferowanych. 

Pozwala to na ustalenie prioryteto-

wych inwestycji z uwzględnieniem 

potrzeb wspólnoty akademickiej. 

Pomysły zgłaszane przez pracowników 

SGH związane są głównie z poprawą 

warunków pracy, rozwojem zawo-

dowym, a także udoskonalaniem 

infrastruktury kampusu. Z kolei budżet 

studencko-doktorancki dotyczy inno-

wacji ekologicznych, ale tzw. zielone 

tematy są bardzo popularne także 

wśród pracowników uczelni. 

Firma-Idea to nowe ujęcie stra-

tegii biznesowej przedsiębiorstw. 

Ma ona wynikać z samookreślenia 

fundamentalnych wartości firmy, 

przyjęcia przez nią i przestrzegania 

określonych norm i zasad, a co za 

tym idzie – podejmowania konkret-

nych działań w zakresie działalności 

DR MARCIN 
DĄBROWSKI –  

Kanclerz  
Szkoły Głównej 

Handlowej 
w Warszawie

Karolina Cygonek (SGH) 
w rozmowie  
z dr Marcinem Dąbrowskim.
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operacyjnej, zarządczej i komuni-

kacyjnej, odnoszonych zwłaszcza 

do relacji z partnerami i otoczeniem 

społecznym. Czy można mówić także 

o Uniwersytecie-Idei?

Warto podkreślić, że współczesne 

uczelnie nie zajmują się wyłącznie 

dydaktyką czy badaniami. Prowadzą 

działania operacyjne i biznesowe, które 

mają przynosić wartość dodaną oraz 

dodatni wynik finansowy. Uczelnie 

współpracują, ale i również konkurują 

ze sobą na wielu polach. Według mnie 

Uniwersytet-Idea musi łączyć misję 

dydaktyczną ze zdolnością do gene-

rowania zysku. Zgodnie z tą koncepcją 

uczelnie powinny stawiać przed sobą 

coraz ambitniejsze cele biznesowe, 

uwzględniając przy tym wartości po-

zaekonomiczne i oczekiwania różnych 

grup interesariuszy. Wszystkie dzia-

łania danego podmiotu powinny być 

realizowane w zgodzie z wartościami 

danej uczelni, tak, aby rozwijała się, 

a nie tylko rozrastała. Jeśli dodamy do 

tego dialog z interesariuszami, może-

my już mówić o Uniwersytecie-Idei. 

Jakie w związku z tym wyzwania stoją 

przed uczelniami? Co czeka współ-

czesny model zarządzania uczelnią 

i relacje uczelnia-społeczeństwo? 

Obszar ESG dotyka nie tylko tzw. 

twardego biznesu, ale też szkolnic-

twa wyższego w kontekście Dekla-

racji Społecznej Odpowiedzialności 

Uczelni i planów raportowania tej 

działalności.

SGH jako jedna z pierwszych pol-

skich uczelni zbadała postrzeganie 

społecznej odpowiedzialności szkoły 

wyższej. W 2017 r. przeprowadzono 

badanie pracowników SGH, a w 2018 

r. – kluczowych interesariuszy, a więc 

studentów, doktorantów, uczestni-

ków kursów organizowanych przez 

SGH, a także przedstawicieli instytucji 

zewnętrznych, takich jak przedsię-

biorstwa, administracja publiczna 

czy organizacje lokalne. Na podstawie 

analizy wyników badania powstał 

model strategii społecznej odpowie-

dzialności SGH. Jego filarem są relacje 

wewnętrzne w uczelni, będące podsta-

wą po pierwsze do budowania oferty 

edukacyjnej, po drugie prowadzenia 

badań i po trzecie nawiązywania 

relacji zewnętrznych. Takie solidne 

podstawy są warunkiem przejścia 

uczelni na kolejne poziomy realizo-

wania strategii odpowiedzialności 

społecznej. 

Rzetelne raportowanie niefinanso-

we to obecnie podstawa dla każdej 

firmy, która chce być postrzegana 

jako działająca w sposób zrówno-

ważony. To także istotny element 

potwierdzający transparentność 

organizacji. Czy SGH przygotowuje 

takie raporty?

Uczelnia przygotowuje się do opra-

cowania dwóch ważnych raportów. 

Obecnie przeprowadzamy samooce-

nę realizacji postanowień Deklara-

cji Społecznej Odpowiedzialności 

Uczelni. Podjęliśmy taką decyzję, 

ponieważ uważamy, że podpisa-

nie Deklaracji – choć było gestem 

ważnym, to jednak przede wszyst-

kim symbolicznym. Należy zatem 

ocenić, w jakim stopniu w praktyce 

zasady Deklaracji są stosowane 

w bieżącej działalności SGH. W 2022 

r. planujemy wydać pierwszy pozafi-

nansowy raport społecznej odpowie-

dzialności naszej uczelni. Z niecierpli-

wością czekamy też na nowe wytyczne 

Komisji Europejskiej, dotyczące rapor-

towania niefinansowego – jednolity, 

porównywalny system raportowania 

jest absolutnie niezbędny. 

Przygotowując raport, za podstawę 

analizy przyjmiemy najprawdopo-

dobniej wskaźniki społeczno-środo-

wiskowe zgodne ze standardem GRI 

(Global Reporting Initiative), między-

narodowym wzorcem raportowania 

zrównoważonego rozwoju organizacji. 

Wypracowane w ten sposób rekomen-

dacje pozwolą nam na analizę proce-

sów zakupowych, gospodarki wodnej, 

gospodarki odpadami, energooszczęd-

ności, emisji bezpośrednich i po-

średnich, a nawet – wstępnie – śladu 

węglowego SGH. 

Jak SGH radzi sobie z procesami dy-

daktycznymi w ujęciu cyfrowym?

Podczas pandemii szybkie przej-

ście na zdalne kształcenie wiązało 

się z koniecznością zorganizowania 

odpowiedniego środowiska pracy, 

uruchomienia około 4 tys. grup zajęć, 

a także zapewnienia wykładowcom 

odpowiedniego przeszkolenia oraz 

sprzętu. Przygotowaliśmy sale wypo-

sażone w kamerę podążającą, monitory 

i tablice z content camerą.

A co z cyfryzacją procesów admini-

stracyjnych?

W SGH systematycznie zanika przeka-

zywanie dokumentów papierowych na 

rzecz przepływu plików elektronicz-

nych. I tak w wewnętrznych wnioskach, 

np. dotyczących świadczeń socjal-

nych, jak również w procesie opisu 

i rozliczania faktur, w SGH tradycyjny 

podpis zastąpiono podpisem w formie 

dokumentowej, co było możliwe dzięki 

od lat rozwijanemu u nas systemowi 

Elektronicznego Zarządzania Doku-

mentacją. W obiegu zewnętrznym 

większość pism władz SGH czy umów 

z przedsiębiorstwami podpisywana jest 

kwalifikowanym podpisem elektro-

nicznym i w przypadku komunikacji 

z podmiotami publicznymi przekazy-

wana zdalnie poprzez skrzynkę ePUAP. 

Podczas ostatniej rekrutacji nowo 

przyjęci studenci podpisywali zdalnie 

umowy i dokumenty rekrutacyjne: 

profilem zaufanym, podpisem kwa-

lifikowanym lub e-dowodem. Warto 

też zaznaczyć, że od prawie dwóch lat 

absolwenci SGH – jako pierwsi w Pol-

sce – otrzymują wraz z dyplomem 

również jego cyfrową kopię, opatrzoną 

kwalifikowaną elektroniczną pieczęcią 

SGH zgodnie z obowiązującymi w UE 

przepisami Electronic Identification 

and Trust Services Regulation (eIDAS). 

Planujemy kolejne działania mające 

na celu unowocześnienie prowadzonej 

działalności, ułatwiające obieg do-

kumentów oraz załatwianie spraw na 

uczelni. Ponadto promujemy nowator-

skie rozwiązania wśród innych szkół 

wyższych, m.in. wspierające wdraża-

nie systemu cyfrowego zarządzania 

dokumentami. Nasze zaangażowanie 

w tym obszarze traktuję jako element 

zrównoważonego rozwoju i urzeczy-

wistnienia Uniwersytetu-Idei. 

źr
ód

ło
: 
S
zk

oł
a 

G
łó

w
na

 H
an

dl
ow

a 
w

 W
ar

sz
aw

ie

Według mnie Uniwersytet-Idea musi 
łączyć misję dydaktyczną ze zdolnością do 
generowania zysku. Zgodnie z tą koncepcją 
uczelnie powinny stawiać przed sobą coraz 
ambitniejsze cele biznesowe, uwzględniając 
przy tym wartości pozaekonomiczne 
i oczekiwania różnych grup interesariuszy.
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Minimum 30% kobiet 
we władzach spółek – 
to się opłaca!

W ciągu minionej dekady 
osiągnięcie 30-procentowej 
reprezentacji kobiet we 
władzach 140 największych 
spółek giełdowych na polskim 
rynku pozostawało daleko 
poza zasięgiem. Aby to zmienić, 
w Polsce ruszyła globalna 
kampania 30% Club Poland, 
promująca biznesowy aspekt 
różnorodności i stawiająca za 
cel podwojenie udziału kobiet 
we władzach tych spółek 
w ciągu następnej dekady.

ALEKSANDRA 
WŁODARCZYK –  

Specjalistka 
w zakresie rynków 

finansowych 
z ponad 

dziesięcioletnim 
doświadczeniem 
w bankowości 
inwestycyjnej.

IWETA OPOLSKA –  
Doktor nauk 

ekonomicznych 
Uniwersytetu 

Warszawskiego. 
Dyrektorka Biura 
Handlu Gazem 
w PKN oRLEN.

ANNA GOLECT –  
Absolwentka 

kierunku Finanse 
i Bankowość na 
Uniwersytecie 

Gdańskim. Posiada 
kwalifikacje 
CFA. Od 2020 
r. pracownik 

University West 
w Szwecji.

MILENA  
OLSZEWSKA- 
MISZURIS –  

Praktyk wycen, 
storytellingu, ana-
lizy i sprawozdaw-
czości finansowej 
oraz niefinansowej.

Czy 30% to dużo czy mało? Z jednej 

strony to niedużo, mniej niż 1/3 cało-

ści. Z drugiej strony nie jest to także 

wielkość, którą można zignorować czy 

uznać za nieistotną. Dlatego 30% to 

magiczna liczba wyznaczająca próg 

masy krytycznej, a więc wymaganego 

udziału mniejszości, przy którym staje 

się ona na tyle silna, aby mieć znaczący 

wpływ na decyzje podejmowane przez 

większość. W ciągu minionej dekady 

osiągnięcie 30-procentowej reprezen-

tacji kobiet we władzach 140 najwięk-

szych spółek giełdowych na polskim 

rynku pozostawało daleko poza zasię-

giem. Aby to zmienić, w Polsce ruszyła 

globalna kampania 30% Club Poland, 

promująca biznesowy aspekt różno-

rodności i stawiająca za cel podwoje-

nie udziału kobiet we władzach tych 

spółek w ciągu następnej dekady. 

Globalna kampania dotarła 
również do Polski
30% Club to globalna kampania, której 

myślą przewodnią jest obserwacja, że 

różnorodność we władzach spółek 

przynosi wymierne korzyści bizne-

sowe, wynikające z wyboru osób na 

najwyższe stanowiska z całej dostępnej 

puli talentów. Uczestnictwo w kampa-

nii polega na realizowaniu mierzalnych 

celów z zakresu różnorodności płci we 

władzach spółek i otwieraniu kobietom 

drzwi do kariery. 

Kampania 30% Club została 

zapoczątkowana w Wielkiej Brytanii 

w 2010 roku przez brytyjską finan-

sistkę Helenę Morrissey z celem 

osiągnięcia 30% udziału kobiet we 

władzach spółek z indeksu FTSE100. 

Cel został osiągnięty we wrześniu 

2018 roku, a obecnie udział kobiet 

w spółkach FTSE100 wynosi 37,1% 

i 34,5% w spółkach FTSE350. Do glo-

balnej inicjatywy 30% Club przystąpili 

szefowie jednych z największych firm 

na świecie, tacy jak np. Warren Buffett, 

CEO & Chair Berkshire Hathaway, 

Larry Fink, CEO BlackRock czy Emma 

Walmsley, CEO, GSK. 

Polska jest 18. punktem na global-

nej mapie 30% Club. Celem 30% Club 

Poland jest zwiększenie reprezentacji 

kobiet na poziomie zarządu i rady 

nadzorczej do 30% w 140 najwięk-

szych polskich spółkach giełdowych 

do 2030 roku. Kampania ma też cel 

pośredni w postaci progu 20% udziału 

kobiet we władzach spółek z WIG20, 

mWIG40 i sWIG80 do 2025 roku oraz 

braku wśród tych spółek takich, które 

nie mają żadnych kobiet w swo-

ich władzach. Do inicjatywy mogą 

przystąpić prezesi zarządów i prze-

wodniczący rad nadzorczych spółek 

publicznych lub firm zatrudniających 

więcej niż 100 pracowników. 

W Polsce klub ma zróżnicowaną 

pulę członków założycieli, począw-

szy od firm z sektora finansowego 

i bankowego, poprzez technologię, 

media i telekomunikację, aż po sektor 

przemysłowy. To spółki notowane 

na Giełdzie Papierów Wartościowych 

w Warszawie, a także firmy pry-

watne czy lokalne oddziały dużych 

międzynarodowych korporacji. Do 

kampanii na naszym rynku jako 

pierwsi przystąpili przedstawiciele 

najwyższych władz korporacyjnych 13 

firm (kolejność alfabetyczna): BASF 

Polska, Benefit Systems, Blue Media, 

Credit Suisse Poland, Emitel, IBM 

Poland and Baltics, Mastercard Eu-

rope Oddział w Polsce, Orange Polska, 

Ryvu Therapeutics, Siemens Polska, 

Société Générale Oddział w Polsce, 

Summa Linguae, Wirtualna Polska. 14. 

członkiem została przedstawicielka 

władz Globalnego Centrum Usług Biz-

nesowych banku Standard Chartered 

w Warszawie.

– Bardzo się cieszę, że Polska dołączyła 

do kampanii 30% Club. Rozpoczęcie 

działalności było możliwe dzięki wie-

lomiesięcznej, wolontariackiej pracy 

kilkunastu osób związanych z rynkami 

finansowymi i biznesem. Kampania 

powinna przynieść korzyści firmom, 

gospodarce i społeczeństwu– mówi 

Milena Olszewska-Miszuris, ACCA, 

CFA, FSA Credential-holder, inicjator-

ka i Co-Chair 30% Club Poland. 

30% jako próg masy krytycznej
Próg 30% dla udziału kobiet ma swoje 

źródło w teorii masy krytycznej, gdzie 

został określony jako minimalny 

odsetek grupy, przy którym głosy 

mniejszości zaczynają mieć wpływ na 

decyzje podejmowane przez większość. 

Teoria ma swoje źródło w licznych 

badaniach z zakresu szeroko rozu-

mianych nauk społecznych. Nie są 

one w pełni zgodne co do konkretnej 

wartości i wskazują raczej pewien 

przedział – między 25 a 40%. Badania 

nad teorią masy krytycznej nabra-

ły tempa w latach 70. i 80. XX wieku 

za sprawą publikacji R.M. Kanter, 

a później D. Dahlerup, ale pierwsze 

publikacje o tej tematyce pochodzą już 

z lat 40. Wszystkie te prace wskazują, 

że w grupach, w których mniejszość 

stanowiła mniej niż 15%, obserwo-

wany był szereg barier. Przykładowo, 

reprezentant mniejszości, nawet jeśli 

spełnia wszystkie formalne kryte-

ria przynależności do grupy (np. ma 

odpowiednie kwalifikacje), to nie 

jest akceptowany jako pełnoprawny 

jej członek, ponieważ nie wpisuje się 

w szereg kryteriów nieformalnych. 

Ponadto, taka osoba musi mierzyć się 

z tendencją do ciągłego podkreślania 

jej odrębności, a konsekwencje tego 

mogą być różne. Może pojawić się 

presja na zaprzeczanie stereotypowe-

mu postrzeganiu przez pozostałych 
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członków grupy i udowadnianie, że 

zasługuje się na dane stanowisko. 

Drugi biegun to przesadne dostoso-

wanie do zachowań i opinii większości, 

aby zostać „przyjętym do stada”. Jeśli 

reprezentacja mniejszości osiąga masę 

krytyczną, to przestaje być „elemen-

tem dekoracji” mającym stwarzać 

pozory zróżnicowania, czyli czymś, co 

w żargonie naukowym nazywa się „to-

kenem”, a zyskuje szansę wywierania 

realnego wpływu.

Warto mieć świadomość, że funk-

cjonuje wiele szkodliwych stereoty-

pów próbujących wytłumaczyć niski 

udział kobiet we władzach spółek. 

Jednym z powszechniejszych mitów 

jest stwierdzenie, że to „kobiety nie 

chcą”. Czy istnieją jednak rzetelne 

i reprezentatywne badania wśród 

pań dysponujących odpowiedni-

mi kwalifikacjami? Takie badania 

powinny adresować szereg pytań, 

które zbadają prawdziwe przyczyny 

niedostatecznej reprezentacji kobiet 

na wysokich menedżerskich stano-

wiskach. Przykładowo: zakładając, że 

rzeczywiście właściwa kandydatka 

otrzymuje propozycję objęcia wyso-

kiego stanowiska i mówi „nie”, warto 

przyjrzeć się przyczynom odmowy. 

Może nie chce, bo nie odpowiada jej 

rola statystki, a za dużym zakresem 

odpowiedzialności nie idą odpowied-

nie uprawnienia, rozumiane jako 

możliwość podejmowania niezależ-

nych decyzji i działań? Może nie chce, 

ponieważ proponuje się jej niższe 

wynagrodzenie niż koledze na takim 

samym stanowisku? Może nie chce, 

bo daje się jej odczuć, że owszem, 

w konkursie może wystartować, ale jej 

szanse i tak są znikome i jej kandy-

datura wcale nie jest mile widziana? 

Problem niedostatecznej reprezentacji 

kobiet jest wielowątkowy, a jego są 

przyczyny dużo głębsze niż wskazują 

na to krzywdzące uproszczenia i płyt-

kie heurystyki.

– W większości sektorów naprawdę nie 

brakuje na rynku wysoko wykwalifi-

kowanych kobiet, takich, które mają 

wykształcenie, doświadczenie, upraw-

nienia, świeżą perspektywę i wszelkie 

predyspozycje zarówno do roli lidera, 

jak i pracy zespołowej. Logiczne wydaje 

się, że firmom powinno zależeć na 

takich talentach. Skoro ich nie ma we 

władzach, to może ponownie warto 

się zastanowić nad przyczyną. Może 

jednak oferowane warunki pracy nie są 

na tyle atrakcyjne, aby taki potencjał 

przyciągnąć albo proces rekrutacyjny 

jest zawężony do tych, którzy najak-

tywniej promują swoją kandydaturę – 

mówi dr Anna Golec, CFA, ambasador-

ka 30% Club w Polsce. 

Różnorodność ma swój 
biznesowy aspekt
Liczba zagranicznych publikacji, pró-

bujących zmierzyć zależność pomiędzy 

różnorodnością i udziałem kobiet we 

władzach spółek a ich wynikami, jest 

duża i ciągle rośnie. Badania różnią się 

analizowanym okresem i zastosowaną 

metodologią, jednak wszystkie mają 

wspólny wniosek: istnieje pozytywna 

zależność pomiędzy różnorodnością 

we władzach a wynikami spółek. Na 

świecie rozpoznawalne są przede 

wszystkim dwie serie raportów opar-

tych na międzynarodowych danych. 

Pierwsza to cykliczne raporty Credit 

Suisse – aktualizacja z 20191 pokazuje, 

iż zdywersyfikowane spółki osiągały 

lepsze wyniki od spółek niezdywer-

syfikowanych pod względem płci. 

Pozytywne różnice rozumiane są jako 

osiąganie wyższych wskaźników ce-

nowych, rentowności czy też niższych 

wskaźników zadłużenia. 

Druga seria to raporty firmy 

McKinsey. Trzecia ich edycja z 20202 

roku wskazuje, iż dyskonto z tytułu 

braku różnorodności we władzach 

rośnie na przestrzeni lat w stosun-

ku do poprzednich wydań raportu. 

Dla danych za 2019 rok spółki, które 

znalazły się w 4. kwartylu pod wzglę-

dem różnorodności, mają 19% więcej 

szans uzyskać gorszy wynik niż spółki 

z kwartyli 1-3. W 2014 roku było to 

zaledwie 9%. Brak różnorodności 

kosztuje spółki coraz więcej. Badanie 

McKinseya sprawdza też znaczenie 

progu 30% dla udziału różnorodnych 

przedstawicieli we władzach i wska-

zuje premię w wynikach spółek, które 

osiągnęły ten poziom, w stosunku do 

firm mniej zdywersyfikowanych. 

Najnowszy, drugi z rzędu raport 

IBM3 opisujący badanie kwestii kobiet 

w przywództwie i utraconych szans 

w biznesie daje jasny przekaz: spółki, 

które nadają priorytet kwestiom 

obecności kobiet na stanowiskach 

menedżerskich, czerpią korzyści 

w porównaniu z pozostałymi firmami 

w postaci: wyższej dynamiki wzrostu 

1 Credit Suisse, „The CS Gender 3000 in 2019: The changing face of companies”, październik 2019.
2 McKinsey & Co, „Diversity Wins. How inclusion matters”, maj 2020.
3  IBM Institute for Business Value, „Women, leadership, and missed opportunities. Why organizations’ good intentions are not good enough”, 

marzec 2021.
4  CFA Society Poland, „Udział kobiet we władzach a efektywność spółek. Poszukiwanie kryteriów inwestycyjnych z obszaru ESG na podstawie anali-

zy polskich spółek giełdowych”, styczeń 2021.

przychodów o 61%, 60% z nich osiąga 

wyższą innowacyjność od swoich nie-

zróżnicowanych konkurentów, a 73% 

z nich raportuje przewagi w obszarze 

satysfakcji klienta.

Podobne zależności można 

zaobserwować na polskim rynku. 

Raport CFA Society Poland4, w którym 

przebadano 140 największych spółek 

notowanych na GPW w latach 2015-

2019, pokazał, że spółki z wyższym 

udziałem kobiet charakteryzowały się 

wyższą marżą netto oraz niższym ry-

zykiem rozumianym jako odchylenie 

standardowe dziennej stopy zwrotu. 

Różnice były statystycznie istotne 

nawet po uwzględnieniu różnic sek-

torowych. 

Kobiety to mniejszość we 
władzach największych 
giełdowych spółek w Polsce
Kobiety pozostają mniejszością we 

władzach największych polskich spół-

ek. Na koniec 2020 roku udział kobiet 

we władzach firm z indeksów WIG20, 

mWIG40 i sWIG80 wyniósł zaledwie 

15,5%. Częściej w tych spółkach można 

było spotkać kobietę w radzie nadzor-

czej (17,3%) niż w zarządzie (12,6%). 

Większe spółki posiadały liczniejsze 

władze, bardziej zróżnicowane pod 

kątem płci. W spółkach wchodzących 

w skład indeksu WIG20 udział kobiet 

stanowił 20,5%, podczas gdy w mniej-

szych spółkach z indeksu sWIG80 

wskaźnik wyniósł 14,2%. Udział kobiet 

we władzach spółek z mWIG40 to 

14,5%.

Skład władz prawie co czwartej 

ze 140 największych spółek notowa-

nych na warszawskim parkiecie był 

w pełni zdominowany przez męż-

czyzn. Statystyki w podziale na zarząd 

i radę nadzorczą pokazują, iż w ponad 

połowie badanych spółek zarząd skła-

dał się jedynie z mężczyzn. Kobiety 

rzadko stawały też na czele orga-

nów spółek. Kobieta przewodniczyła 

pracom rady nadzorczej w 15% spółek 

z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, 

a prezeskami zarządów były kobiety 

w zaledwie 4% spółek z tej grupy. 

Różnice w udziale kobiet we 

władzach największych spółek gieł-

dowych zauważalne są także między 

poszczególnymi sektorami. Najwięk-

szy odsetek kobiet na koniec 2020 

roku zanotowały spółki z sektora 

finansowego, rolno-spożywczego 

oraz energetyki. Najmniejszy nato-

miast spółki z sektora detalicznego 

i nieruchomości. 

Nawiązując do wcześniej wspo-

mnianych badań warto zaobserwować, 

że zaledwie co ósma z tych spółek 

osiągnęła kluczowy poziom 30-pro-

centowego udziału kobiet w swoich 

władzach. Przeważająca większość 

charakteryzuje się przynajmniej 

10-procentowym udziałem, ale do 

osiągnięcia masy krytycznej wciąż jest 

daleko.

Polska pozostaje też poniżej 

średniej unijnej pod względem udziału 

kobiet we władzach spółek. Choć dane 

przedstawione przez UE pokazu-

ją, że europejskie przedsiębiorstwa 

wciąż mają przed sobą długą drogę 

do przywództwa zrównoważonego 

pod względem płci, to widoczne są 

spore różnice między krajami. Według 

najnowszych danych Komisji Europej-

skiej (mierzonych na innej grupie niż 

opisana powyżej, stąd inne wyniki dla 

Polski) z października 2020 r. kobie-

ty stanowią 29,5% członków władz 

w największych spółkach notowanych 

na giełdzie i zarejestrowanych w pań-

stwach członkowskich UE. Te kraje, 

które podjęły zdecydowane kroki 

w kierunku promowania różnorod-

ności płci w zarządach, odnotowują 

wzrost liczby kobiet we władzach 

spółek. Dotyczy to takich krajów, jak 

Francja, Belgia i Włochy, które już 

mogą pochwalić się osiągnięciem 

progu 30%. Z kolei udział kobiet we 

władzach spółek w Polsce według tego 

raportu pozostaje poniżej średniej na 

poziomie 22,8%.

Kraje, które dołączyły do 30% Club, 

znajdują się na różnych poziomach 

pod względem różnorodności władz 

największych spółek. W Brazylii udział 

kobiet w IBrX-100 B3 to 12%, w Japo-

nii TOPIX 100 to 12,9%, a Chile 9,4% 

w IPSA. Po drugiej stronie znajdują 

się takie kraje, jak: Australia 33.6% 

w ASX-200, Stany Zjednoczone 26.1% 

w S&P100, Irlandia 25,4% w KLSE 

Bursa Top 100 czy Kanada 29.9% 

w TSX Composite.

– W Polsce wciąż mamy sporo do 

zrobienia w zakresie zwiększania 

obecności kobiet na najwyższych 

stanowiskach menedżerskich. Nie mu-

simy jednak wyważać otwartych drzwi. 

Wiele krajów, w tym europejskich, 

przeszło podobną drogę i zaczyna-

ło z podobnych poziomów, a dzisiaj 

stawia się je za wzór. Ważne jest, 

aby uświadomić sobie dysproporcje 

w strukturze płci we władzach spółek, 

a następnie świadomie, systematycz-

nie i wieloaspektowo wprowadzać 

zmiany. Mam nadzieję, że cel 30% Club 

Poland zostanie zrealizowany wcze-

śniej niż w 2030 roku, a polski biznes 

stanie się liderem zmian z bardziej ko-

biecą twarzą – mówi dr Iweta Opolska, 

CFA, ambasadorka 30% Club Poland.

5 European Commission, „2021 report on gender equality in the EU”, 2021.
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Strategiczne podejście do 
różnorodności
Globalny sukces 30% Club wynika ze 

strategicznego podejścia do różno-

rodności. Kampania angażuje osoby 

z najwyższych władz korporacyjnych 

(prezesów zarządów i przewodni-

czących rad nadzorczych) do wpro-

wadzania realnych zmian. Dobry 

przykład płynie z samej góry. Ponadto 

w 30% Club panuje przekonanie, że 

co jest mierzone, będzie zrobione, 

czyli należy ustalać mierzalne cele, 

aby ułatwić ich osiągnięcie. Dlatego 

jednym z rekomendowanych działań 

organów spółek jest ustalanie kon-

kretnych celów w zakresie różnorod-

ności, w szczególności w odniesieniu 

do płci. Dobrą praktyką członków 30% 

Club jest tworzenie polityki różnorod-

ności, która oprócz ustalenia celów 

zawiera systematyczne działania i jest 

zrozumiana i wdrażana przez całą 

organizację. 

Ważnym elementem powiąza-

nym z różnorodnością we władzach 

jest kultura korporacyjna nastawio-

na na takie wartości, jak otwartość, 

kreatywność i dialog. Różnorodność 

idzie w parze z dawaniem różnych 

szans oraz włączeniem (ang. DEI czyli 

diversity, equity, inclusion). To wła-

śnie inkluzywna kultura korporacyjna, 

włączająca wszystkich pracowników 

i budująca wspólnotę zamiast rywa-

lizujących ze sobą klik, jest kolejnym 

kluczem do sukcesu – różnorodność 

jest faktem, a włączenie jest wybo-

rem. W warunkach, które sprzyjają 

dyskusji i zachęcają do spojrzenia 

na rzeczywistość z innych punktów 

widzenia, mają szansę ujawnić się 

talenty pracowników i prawdziwi 

liderzy. To włączająca kultura kor-

poracyjna sprzyja wybieraniu władz 

spółek z całej dostępnej puli talentów 

i uświadamia osobom na szczycie 

hierarchii korporacyjnej finansowe 

korzyści płynące dla organizacji z wy-

boru władz spółek zróżnicowanych 

pod względem płci.

Różnorodny skład zarządów i rad 

nadzorczych jest ważnym elementem 

skutecznego zarządzania ryzykiem. 

Kryzys związany z COVID-19 udowod-

nił również, jak ważna jest różno-

rodność dla lepszego podejmowania 

decyzji i że jej definicja wykracza poza 

rozróżnienie płci. Różnorodność spo-

łeczna i zawodowa, w której człon-

kowie zarządu wywodzą się z róż-

nych środowisk, okazuje się bardzo 

przydatna do właściwego reagowania 

na ryzyka istotne dla organizacji. Róż-

norodność poglądów i opinii pomaga 

zarządom wykrywać luki w plano-

waniu i pojawiające się zagrożenia 

związane – na przykład – ze zmia-

nami klimatycznymi, zakłóceniami 

cyfrowymi i protekcjonizmem. Ważne 

jest, aby wyznaczać dyrektorów 

kompetentnych w określonej branży 

czy znających klientów, ale równie 

istotne jest, aby wśród zarządzających 

byli członkowie z różnych środowisk, 

gotowi zadawać trudne pytania.

– Polska gospodarka, by pozostać kon-

kurencyjną i wzmacniać swoją odpor-

ność, potrzebuje innowacyjnych pro-

jektów. Takie mają szansę na realizację 

tylko wtedy, gdy zespoły, które się ich 

podejmują, są odważne, zdetermino-

wane i pełne pomysłów. A te rodzą się 

najszybciej tam, gdzie grupy są zróż-

nicowane, także jeśli idzie o obecność 

kobiet. Historia zna wiele przykładów 

takich inicjatyw i grup, w których to 

właśnie kobiety odważnie podejmo-

wały nowe wyzwania, kreowały nowe 

idee, przekraczały horyzonty wyobraź-

ni. Wykorzystajmy to, bo to właśnie 

jest jeden z największych naszych po-

tencjałów. I największa szansa – mówi 

Ewa Sowińska, partnerka w ESO Audit 

i ambasadorka 30% Club Poland.

Ambitne plany 30% Club 
Poland
30% Club Poland zainaugurował swoją 

działalność w Polsce 9 czerwca br. i od 

razu wyznaczył ambitne cele. Aby je 

zrealizować, kampania musi się roz-

wijać poprzez pozyskiwanie nowych 

członków. Przykład Irlandii pokazuje, 

że ich liczba może być nawet trzycy-

frowa, dlatego inicjatorzy 30% Club 

zapraszają wszystkich chętnych do 

współpracy. 

Kam§pania zarysowała 3 filary działań:

• ANGAŻOWAĆ (Activate) – 30% 

Club realizuje swoje cele dzięki 

zaangażowaniu osób na najwyż-

szych stanowiskach menedżerskich 

firm – Członków, ale także sieci 

Ambasadorów i Partnerów. Zmianę 

udaje się osiągnąć dzięki szerokiej 

współpracy biznesu ze współpra-

cującymi firmami consultingo-

wymi, prawnymi, rekrutacyjnymi, 

agencjami PR-owymi i autoryteta-

mi biznesu, skupionymi wokół idei 

włączenia kobiet do władz spółek;

• UMOŻLIWIAĆ (Enable) – kam-

pania otwiera drzwi do kariery 

kobietom na wielu płaszczyznach: 

umożliwiając przemianę zarówno 

samych zainteresowanych pań 

i dziewcząt (programy mento-

ringowe), jak i ich szefów (wy-

miana doświadczeń i najlepszych 

praktyk z klubowiczami z całego 

świata) oraz szeroko rozumianego 

środowiska biznesowego (przy-

gotowanie i przegląd procesów 

kadrowych i rekrutacyjnych pod 

kątem różnorodności, promowanie 

polityk różnorodności);

• WYWIERAĆ WPŁYW (Influence) – 

30% Club dociera do adresatów 

tematyki różnorodności płci za 

pośrednictwem prasy, mediów 

społecznościowych, jak również 

w sposób bezpośredni poprzez 

angażowanie decydentów, od 

których zależy, jak będzie wyglą-

dała rzeczywista struktura płci na 

najwyższych szczeblach. Takimi 

decydentami są Członkowie Klubu, 

ale także inwestorzy, skupieni wo-

kół tzw. Investor Group. Aktualnie 

Investor Group tworzą w Pol-

sce: Aegon PTE, NN Investment 

Partners TFI oraz Noble Funds 

TFI. Inwestorzy instytucjonalni 

mają ważną rolę do odegrania 

w osiągnięciu różnorodności we 

władzach spółek. Przedstawiciele 

polskiego Investor Group zamie-

rzają podnosić kwestie związane 

z niskim udziałem kobiet we wła-

dzach w dyskusjach z zarządami 

oraz częściej uwzględniać kobiety 

w nominacjach na niezależnych 

członków rad nadzorczych.

– Dopiero startujemy z kampanią 

w Polsce, ale mamy ambitne pla-

ny rozwojowe. Wierzymy, że tylko 

organizacje wspierające prawdziwie 

inkluzywną kulturę, w tym włączające 

kobiety, mogą w pełni wykorzystać 

swój potencjał, by pozytywnie wpły-

nąć na swoich pracowników, rynki 

i społeczności. Dlatego zależy nam, 

by zaangażować jak najszersze grono 

interesariuszy. Zapraszamy do kon-

taktu wszystkich zainteresowanych 

wsparciem różnorodności we wła-

dzach – mówi Aleksandra Włodarczyk, 

CFA, inicjatorka i ambasadorka 30% 

Club Poland. 
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ING – Po prostu!

W ING podejście do języka zmieniło się o 180 stopni. Kiedyś nie 
zwracało się uwagi na brzmienie – w końcu „zawsze się tak 
pisało”. Ale teraz „Po prostu” to już stan umysłu!

W 2014 roku bank ING rozpoczął reformę języka komu-

nikacji, podejmując współpracę z językoznawcami, na 

szeroką skalę. Co było inspiracją dla tej zmiany oraz w jaki 

sposób na przestrzeni czasu ewoluował język komunikacji 

bankowej w ING?

Karolina: Zainspirowali nas nasi klienci. Brzmi to dość 

banalnie, ale naprawdę tak jest. W różnego rodzaju bada-

niach klienci opisywali, jakiej bankowości oczekują. Po 2010 

roku coraz częściej mówili, że oczekują bankowości prostej, 

szybkiej i niewymagającej wysiłku. Zwróciło to naszą uwagę 

i postanowiliśmy lepiej się temu przyjrzeć. 

Marcin: W ogóle oczekiwania nasze, jako konsumentów, 

zmieniły się i dzisiaj chcemy też dostać w pakiecie dobre 

doświadczenie. Czyli sprawną i przyjazną obsługę, zaanga-

żowanie, chęć pomocy, a gdyby coś poszło nie tak – sprawny 

proces reklamacyjny. Nie da się zapewnić takiej obsługi, 

posługując się językiem, który wywodzi się z czeluści PRL-u. 

Język ten ma bardzo specyficzny ton, jest protekcjonalny, za-

wiły, opiera się na długich, wielokrotnie złożonych zdaniach. 

Magda: Do tego dochodzi „bankish”, czyli język finansów. 

Finanse to skomplikowany temat. Sami się śmiejemy, że jako 

konsultanci językowi pracujący w banku czasami łapiemy się 

na tym, że nie do końca tę bankowość rozumiemy. I dobrze, 

bo dzięki temu możemy spojrzeć na naszą komunikację bar-

dziej oczami klienta.

Karolina: Naszą uwagę na urzędowy język zwrócił Tomasz 

Piekot z Uniwersytetu Wrocławskiego, który już wówczas 

Karolina Żurowska, Marcin Grocki oraz Magda Wójcik  
z ING Banku Śląskiego w rozmowie z redakcją OEM.

pracował z PZU i niektórymi urzędami. Zapytaliśmy o możli-

wość współpracy i tak narodził się projekt „Po prostu”.

No właśnie, kolejnym krokiem językowej rewolucji była 

współpraca z naukowcami - w 2016 roku ING skierowało 

do Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego 

swoją prośbę o certyfikację języka aplikacji bankowej Moje 

ING, co w znacznym stopniu przyczyniło się do powstania 

zespołu certyfikacyjnego Certyfikat Prostej Polszczyzny. 

Skąd pomysł na takie działanie?

Marcin: Niestety, w Polsce stosunkowo niedawno zaczęliśmy 

zwracać uwagę, że z tym oficjalnym językiem jest coś nie 

tak. Ale co dokładnie? No właśnie – trzeba było to sprawdzić. 

Pracownia Prostej Polszczyzny to jeden z liderów prostego 

języka w Polsce – komunikacją zajmują się naukowo, więc 

mają największe kompetencje, żeby ocenić, czy język spełnia 

standard prostoty, czy nie. W krajach, które słyną z przyja-

znej i pomocnej administracji, takie sprawdzanie poziomu 

języka jest normalne. W USA urzędnicy muszą nawet pisać 

raporty z tego, czy piszą do obywateli w zrozumiały sposób! 

Co więc stało na przeszkodzie, aby taki certyfikat pojawił się 

nad Wisłą? Dodajmy, że to pomysł Tomasza Piekota, który 

nam bardzo przypadł do gustu. To znaczy pomysł! Ale Tomek 

też. 

Magda: A rzecz dotyczy przecież języka aplikacji, z której 

większość klientów korzysta regularnie. Gdzie, jak nie tam, 

język powinien być klarowny i pozbawiony urzędowych or-

namentów? A więc aplikacja poszła na pierwszy ogień. 

W jaki sposób przebiegała współpraca z wrocławską uczel-

nią oraz co zmieniło się w komunikacji banku po otrzyma-

niu wyników badań z Uniwersytetu Wrocławskiego?

Karolina: Nie chcę, żeby zabrzmiało to zbyt patetycznie, ale 

w ING podejście do języka zmieniło się o 180 stopni. Kiedyś 

nie zwracało się uwagi na brzmienie – w końcu „zawsze się 

tak pisało”. Ale teraz „Po prostu” to już stan umysłu! Pra-

cownicy zwracają uwagę, czy nasz język jest zrozumiały, czy 

nie jest protekcjonalny, czy tekst czyta się płynnie. Oczywi-

ście, nie każdy i nie zawsze. Ale tam, gdzie powstaje komuni-

kacja, takie myślenie jest obecne.

Marcin: Oczywiście, nie każdy nasz tekst jest idealny. Trzeba 

pogodzić prostotę języka z wymogami prawnymi, a te cza-

sami są bardzo trudne do „wyprostowania”. Ale próbujemy! 

Ważne, że każdy tekst, który wysyłamy dużej liczbie klientów, 

musi zostać skonsultowany z naszym zespołem.

Magda: Poza tym „Po prostu” w ING to idea, która wielu 

osobom weszła w krew. Idea, która mówi, że warto uprasz-

czać i że jest to naprawdę coś, na czym zyskujemy my i klient. 

I nie chodzi już tylko o sam język, ale też o usługi i standard 

obsługi.

Jakie segmenty komunikacji ING zostały do tej pory certy-

fikowane?

Marcin: Pierwszy certyfikat dostaliśmy za bankowość inter-

netową Moje ING. Drugi za naszą stronę internetową, a trzeci 

za język obsługi w kanałach zdalnych. Certyfikujemy te seg-

menty komunikacji, które dotyczą większości klientów.

Karolina: No i o ile certyfikacja Mojego ING i ing.pl przebie-

gała standardowo, o tyle certyfikacja języka obsługi wyma-

gała nowej metodologii badawczej. Bo jak zmierzyć język 

obsługi, który przecież często jest spontaniczny?

Marcin: No właśnie. Dlatego z około miliona naszych roz-

mów, tysięcy czatów i reklamacji wylosowaliśmy próbę, która 

wzięła udział w badaniu. Autorem tego pomysłu jest dr Ro-

bert Kapłon z Politechniki Wrocławskiej, który współpracuje 

z Pracownią. Badanie wykazało, że nasi specjaliści potrafią 

nie tylko mówić prosto o finansach, ale też świetnie dosto-

sowują poziom swojego języka do poziomu klientów. Chodzi 

o to, że jeśli klient zna się na rzeczy, nie upraszczamy na 

siłę. Ale jeśli słyszymy, że klient nie do końca jest ekspertem 

bankowym, więcej wyjaśniamy.

Magda: Oczywiście nie chodzi o to, aby protekcjonalnie 

wskazać, czego klient nie rozumie, ale żeby ułatwić zro-

zumienie bankowości i w efekcie pomóc klientowi wybrać 

to rozwiązanie, którego naprawdę potrzebuje. Mówiąc 

o „poziomie języka”, nie mamy na myśli tego, czy ktoś jest 

lepszy czy gorszy. Każdy z nas mówi nieco inaczej, każdy ma 

inny poziom doświadczenia z finansami. A język jest trochę 

jak garnitur lub sukienka – obydwie najlepiej mieć w swoim 

rozmiarze.

W jaki sposób prowadzono badania Państwa komunikacji? 

Karolina: Najpierw pracownia mierzy teksty komputerowo, 

żeby określić skalę problemów w języku. Później robi badanie 

jakościowe, aby precyzyjnie wskazać problemy i dać reko-

mendacje zmian. Później my musimy te zmiany wdrożyć, co 

też wiąże się z ogromem pracy. 

Marcin: Ale to nie koniec, bo po wdrożeniu zmian pracow-

nia znów mierzy język. Jeśli badanie wykaże, że spełniamy 

standard, dostajemy certyfikat. I w naszym wypadku – mamy 

hat-tricka. A więc wszystko opiera się na metodzie naukowej, 

dzięki której wiemy, jakie warunki musimy spełnić i jakim 

językiem się posługiwać. Co jest dla nas niezwykle cennym 

ćwiczeniem, bo możemy raz na jakiś czas powiedzieć naszej 

komunikacji: „sprawdzam”. Nie chcemy wypowiadać się 

za ekspertów pracowni, ale wiemy, jak to wygląda, bo sami 

mamy za sobą edukację językoznawczą. Norm językowych 

nie ustala się arbitralnie. Eksperci sprawdzają, jak ludzie 

mówią, które słowa są rzadkie i które przez to mogą być 

niezrozumiałe. Do jakiej długości zdania przyzwyczajone są 

nasze oczy. Jak czytamy prasę papierową, a jak czytamy na 

smartfonach. Językoznawcy określają normy na podstawie 

tego, co nazywamy uzusem. Czyli tego, jak mówią Polacy. 

Magda: To trochę jak z aktualizacją słownika. Słownik Lin-

dego pełen jest pięknych archaizmów, których dziś prawie 

nikt nie używa. Słowniki trzeba aktualizować, bo język się 

zmienia. A ponieważ język się zmienia, to standardy jego 

prostoty też.

... wszystko opiera się 
na metodzie naukowej, 
dzięki której wiemy, jakie 
warunki musimy spełnić 
i jakim językiem się 
posługiwać.
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Co stanowi największą trudność w tworzeniu prostej ko-

munikacji bankowej?

Karolina: Zdecydowanie najtrudniejsze jest pogodzenie pro-

stoty z przepisami. Język prawa jest złożony, a świat prze-

pisów nie taki prosty, jak byśmy chcieli. Więc żeby napisać 

o czymś prosto, musimy dobrze zrozumieć sens treści, a póź-

niej nadać jej formę, która nie naruszy merytoryki. 

Marcin: Czasami ponosimy fiasko. Bywa, że prawo wymaga 

od nas stosowania zwrotów, które są niejasne. Albo zdań, 

które są zawiłe. Wtedy oczywiście staramy się wyjaśniać te 

zawiłości. Ale łatwo wpaść w pułapkę – napiszesz o czymś 

prosto, to ktoś niewłaściwie to zinterpretuje. Napiszesz 

w sposób bardziej skomplikowany, to wielu odbiorców tego 

nie zrozumie. Sztuka polega na tym, aby znaleźć złoty środek. 

Choć czasami jedno lub drugie trzeba poświęcić, a w środo-

wisku poddanym tak silnym regulacjom prawnym, jak ban-

kowość – często jest to prosty język. Ale to nie powstrzymuje 

nas i dalej kopiemy to złoto.

Co - od strony językowej - stanowi dla klienta najwięk-

szą trudność/barierę w standardowej umowie zawieranej 

z bankiem?

Magda: Objętość. Zdecydowanie! Ilość treści często klientów 

przytłacza. Liczba klauzul, załączników i ilość całej „papie-

rologii” zniechęca do lektury. A przecież prawie każdy na 

którymś etapie swojego życia podpisuje jakąś umowę. Gdy nie 

czytamy, podpisujemy w ciemno. A to nie jest dobra sytuacja.

Czy wraz z uproszczeniem języka wzrasta również przej-

rzystość i czytelność dokumentów? Często sporym pro-

blemem jest nie tyle używany żargon, ile właśnie „ściana 

tekstu”, w której ukrywa się newralgiczne (bądź niewygod-

ne) zapisy tak, by mniej rzucały się w oczy.

Marcin: Naszą filozofią i praktyką jest transparentność. Nie 

ukrywamy informacji przed klientem, to by było sprzeczne 

z naszymi standardem, na który się umawialiśmy.  

A co do ściany tekstu i standardu – oprócz samego uprasz-

czania zdań, ważna jest organizacja treści i po prostu wygląd 

dokumentu. Najważniejsze informacje powinny znajdować 

się na pierwszej stronie. Ile bierzemy kredytu. Na jak długo. 

Ile rat musimy zapłacić. Ile wynosi kapitał – czyli to, co po-

życzamy od banku, a ile wynoszą odsetki, czyli to, co dostaje 

bank. Jeśli do tego dodamy czytelną warstwę wizualną, za-

chęcimy klientów do lektury, ale przede wszystkim pomoże-

my im uporządkować najważniejsze informacje. 

Magda: Zasady prostego języka zabraniają ukrywania 

informacji. Są one sprzeczne z gwiazdkami czy „drobnym 

druczkiem”. Czasami język prawa – bez znajomości przepi-

sów – jest niejasny i trudny do zinterpretowania. Wtedy po-

trzebujemy eksperta. I w tej sytuacji nasi klienci mogą liczyć 

na naszych specjalistów w oddziałach czy na infolinii. 

Uproszczenie języka komunikacji nie tylko wpływa pozy-

tywnie na porozumienie pomiędzy klientem wyższej dy-

namiki wzrostu przychodów a bankiem, ale także pozwala 

pewnie zaoszczędzić sporo czasu. Jak w praktyce prezentują 

się efekty współpracy z językoznawcami oraz Uniwersyte-

tem Wrocławskim? Czy dysponują Państwo statystykami 

bądź wyliczeniami w tej dziedzinie?

Magda: Regularnie sprawdzamy, czy klienci widzą, że 

upraszczamy i z danych wynika, że w kategorii banków je-

steśmy jednym z liderów. Widzimy, że klienci lepiej odbierają 

treść na naszych stronach internetowych i chętniej je czytają. 

Prawie połowa klientów uznała nasze zmienione dokumenty 

za bardziej przejrzyste. I faktycznie – czas jest najbardziej 

konkretną korzyścią dla klienta. Na przykład nasza umowa 

o otwarcie konta przed uproszczeniem wymagała 22 minut 

czytania. Czas lektury nowej wersji to już tylko 9 minut. 

Tendencja w komunikacji internetowej zmierza w stronę 

ograniczania treści do minimum - na feedzie mamy coraz 

mniej miejsca, a w grafiku coraz mniej czasu. Czy ING pla-

nuje już jakieś kolejne kroki w kierunku ulepszenia swojej 

komunikacji?

Karolina: W banku działają zespoły, które na bieżąco aktu-

alizują wygląd naszych treści w kanałach elektronicznych. Są 

to eksperci, którzy wiedzą, jak dostosować się do obowiązu-

jących standardów. My tutaj stanowimy pewne wsparcie, ale 

nasza uwaga skupia się teraz na prostszym języku doku-

mentów oraz efektywnej i prostej obsłudze w kontaktach 

bezpośrednich z klientem.

Marcin: Brak czasu jest coraz większym wyzwaniem. Żyjemy 

w informacyjnym smogu. Jako odbiorcy mamy dużą trudność 

w przyswajaniu informacji, bo wokół jest ich bardzo dużo. 

Takie przebodźcowanie zwiększa poziom stresu. Dlatego 

stawiamy na minimalizm – próbujemy docierać do klien-

tów z komunikatami, które ich dotyczą. Próbujemy pisać je 

w sposób, który pozwoli im ocenić, czy ta informacja jest 

dla nich przydatna, czy nie. A jeśli tak, to staramy się, żeby 

klienci zrozumieli treść bez potrzeby żmudnej analizy. Dlate-

go staramy się pisać tyle, ile musimy – ale nie więcej. 

Mając otwarte oczy 
można wspólnie 

zmieniać świat

Zależy nam, aby 
wartości społeczne 
oraz troska 
o środowisko 
i przyszłość 
pokoleń, stały się 
nadrzędne nad 
krótkookresowym 
myśleniem 
nastawionym 
wyłącznie na zysk.

Jaki cel przyświeca działalności Fundacji GAP?

Misją Fundacji GAP jest wspieranie zrównoważonego rozwo-

ju poprzez generowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu 

ekonomii wartości w działaniach i debacie publicznej. Zależy 

nam, aby wartości społeczne oraz troska o środowisko 

i przyszłość pokoleń, stały się nadrzędne nad krótkookreso-

wym myśleniem nastawionym wyłącznie na zysk. W na-

szej działalności można wyróżnić pięć głównych obszarów, 

z których największą skalę mają obecnie: tworzenie podstaw 

merytorycznych i edukacja w kierunku ekonomii wartości 

poprzez prowadzenie think tanku OEES HUB oraz działal-

ność wydawniczo-ekspercką, a także organizację wydarzeń 

o zasięgu międzynarodowym, ogólnopolskim i lokalnym, 

których celem jest przede wszystkim upowszechnianie 

wiedzy i promocja ekonomii opartej o wartości społeczne. 

Ponadto wspieramy rozwój organizacji pozarządowych oraz 

małych i średnich przedsiębiorstw z Krakowa i Małopolski 

dzięki działaniom doradczym, szkoleniowym i networkingo-

wym; aktywizujemy młodzież i seniorów w zakresie ich za-

angażowania obywatelskiego, a także wspieramy studentów 

i kadrę naukową Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 

w szczególności kolegium GAP, za pomocą działań aktywi-

zacyjnych i integracyjnych. Jedną z naszych najświeższych 
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inicjatyw, która rozwija się bardzo dynamicznie i daje nam 

wiele satysfakcji, jest think tank OEES HUB. 

Czym jest OEES HUB?

Think thank OEES HUB to nasza propozycja nowej formy 

eksperckiego współdziałania, służącego pogłębianiu i po-

pularyzacji wiedzy dotyczącej różnych aspektów ekonomii 

wartości. W HUB-ie generujemy wiedzę i upowszechnia-

my rozwiązania sprzyjające budowaniu lepszej przyszłości 

naszej i kolejnych pokoleń. Biznes, ekologia, edukacja, miasta 

w których żyjemy, gospodarowanie wodą, kultura, która daje 

nam inspirację i wytchnienie od szarej rzeczywistości – to 

niektóre z tematów, którymi zajmujemy się w HUB-ie. 

Jak powstał OEES HUB? Jak to się stało, że akurat Fundacja 

GAP powołała HUB?

Działalność HUB-u korzysta z bogatego doświadczenia Fun-

dacji wypracowanego przez 16 lat działalności. Zaczynaliśmy 

jako organizacja, której głównym zadaniem było wspieranie 

środowiska studentów i pracowników kierunku Gospodarka 

i Administracja Publiczna na Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Krakowie poprzez realizację przedsięwzięć badawczych 

i naukowych, a także projektów wdrożeniowych. Najlep-

szym przykładem są Sympozja Naukowe GAP (nasz flagowy 

projekt edukacyjny realizowany z Uniwersytetem, ale poza 

jego murami w formie trzydniowej wyjazdowej konferencji), 

w trakcie których studenci mogli uczestniczyć w wykładach 

i dyskusjach panelowych z wybitnymi ekspertami ze świata 

nauki, biznesu, polityki czy kultury. Kluczowy był dla nas 

wtedy bezpośredni kontakt studentów z przyszłymi praco-

dawcami – często osobami, które znali z pierwszych stron 

gazet. Poza Sympozjami wspieraliśmy badania naukowe pra-

cowników naukowych czy też mniejsze projekty studenckie. 

Z kolei dzięki Programowi Stażowemu (płatne staże w dużych 

przedsiębiorstwach państwowych) umożliwialiśmy studen-

tom GAP-u zdobycie cennego doświadczenia. Przypomnę, że 

początki Fundacji to rok 2005, kiedy działalność zawodowa 

w czasie studiów nie była tak popularna i oczywista, jak teraz.

Dzięki wspomnianym działaniom zgromadziliśmy 

wokół Fundacji i całego środowiska GAP (uczelnia, Mało-

polska Szkoła Administracji Publicznej, Małopolski Fundusz 

Ekonomii Społecznej, Agencja Artystyczna GAP) liczne gro-

no ekspertów, badaczy, praktyków biznesu i doświadczo-

nych pracowników administracji różnego szczebla, którzy, 

znając nas od lat, chętnie podejmowali z nami współpracę 

przy kolejnych przedsięwzięciach. 

Kluczowym krokiem dla rozwoju Fundacji, który ugrun-

tował fundament pod działalność HUB-u, było rozpoczęcie 

współpracy prof. Jerzego Hausnera i Mateusza Zmyślone-

go – twórców koncepcji FIRMY-IDEI i całego ruchu Open 

Eyes Economy, które miało miejsce na przełomie 2015 

i 2016 roku. Dzięki organizacji przez naszą Fundację w li-

stopadzie 2016 r. pierwszego Międzynarodowego Kongresu 

Ekonomii Wartości, mogliśmy rozwijać i poszerzać grono 

współpracujących ekspertów, a także zaczęliśmy generować 

i upowszechniać wiedzę i praktyczne rozwiązania wpisu-

jące się w założenia ekonomii otwartych oczu. W trakcie 

kolejnych lat, organizując kilkadziesiąt, jeśli nie kilkaset, 

mniejszych i większych wydarzeń (konferencje, seminaria, 

debaty) zwieńczonych corocznym szczytem OEES, grono 

naszych ekspertów i ludzi ceniących współpracę z nami 

stale się powiększało. Gdy w 2020 roku świat stanął do góry 

nogami w związku z pandemią Covid-19, profesor Jerzy 

Hausner powołał zespół ekspertów, który przeanalizował 

bieżącą sytuację gospodarczą i stworzył rekomendacje 

działań – alerty gospodarcze i ekspertyzy. Fundacja GAP 

aktywnie wspierała te działania, w efekcie czego w 2020 

roku powstało 8 zespołów pracujących nad ekspertyza-

mi dotyczącymi: gospodarki, edukacji, samoorganizacji 

społecznej, samorządności terytorialnej, kultury, zdrowia, 

gospodarowania wodą oraz biznesu. Efektem tej pracy było 

stworzenie ponad 100 opracowań, w tym ośmiu obszernych 

raportów. Jednocześnie pojawiła się potrzeba ustruktury-

zowania wszystkich naszych działań eksperckich, w tym 

rozwijającej się równolegle działalności wydawniczej. 

Jak działa OEES HUB?

Do głównych części składowych HUB-u należą: trzy platfor-

my współpracy ekspertów zajmujących się edukacją (OEES 

EduLab), rozwojem miast (OEES CityLab) i gospodarowa-

niem wodą (OEES WaterLab). Do tego dochodzi portal z bazą 

wiedzy o ekonomii wartości (Dobrze Wiedzieć) i program 

wspierania firm zainteresowanych rozwojem w duchu 

koncepcji FIRMY-IDEI (Małopolska Open Eyes Economy 

Hub). Każda część HUB-u służy określonej grupie odbior-

ców – ekspertom, opinii publicznej czy przedsiębiorcom, 

ale przyświeca nam również cel generowania wartościowej 

wiedzy eksperckiej i dostarczanie cennych wskazówek od-

noszących się do sposobu kształtowania polityk publicznych. 

Nasze platformy tematyczne OEES Lab gromadzą obec-

nie kilkudziesięciu ekspertów zaangażowanych w bieżące 

działania i mają wyznaczonych koordynatorów: prof. dr hab. 

Jerzy Hausner, prof. dr hab. Tomasz Komornicki i prof. dr hab. 

Tadeusz Markowski (Koordynatorzy OEES CityLab), prof. dr 

hab. Michał Federowicz, mgr Oktawia Gorzeńska, dr Magda-

lena Jelonek, prof. dr hab. Jerzy Hausner, dr Jędrzej Witkow-

ski (Koordynatorzy OEES EduLab), prof. dr hab. inż. arch. 

Anna Januchta-Szostak, prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz, 

prof. dr hab. Wojciech Paprocki, prof. dr hab. Anna Kar-

wińska, prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik i prof. dr hab. inż. 

Janusz Zaleski (Koordynatorzy OEES WaterLab). Serdecznie 

zapraszamy do współpracy wszystkie osoby zainteresowane 

włączeniem się w działania OEES HUB. 

A jakie korzyści mają odbiorcy OEES HUB-u? Czym zajmuje 

się think tank?

Ustrukturyzowanie i rozwijanie działalności OEES HUB 

jest naszą odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na 

wiedzę ekspercką oraz uporządkowaniem działań meryto-

rycznych w ramach ruchu Open Eyes Economy oraz treści 

generowanych przez wiele lat. Celem działania Labów jest 

pomoc w powiązaniu działań badawczych, analitycznych 

i wdrożeniowych odnoszących się do tematu przewodniego 

danej platformy. Zależy nam na tym, aby dzielić się przy-

kładami dobrych praktyk; promować i wzmacniać wzorcowe 

działania oddolne, a przez to wpływać na środowiska decy-

dentów i wywoływać zmiany.

Z kolei portal Dobrze Wiedzieć gromadzi i porządku-

je wszelkie zasoby wiedzy dotyczące ekonomii wartości 

(publikacje, artykuły, podcasty, video, itp.) wygenerowane 

w wyniku działalności HUB-u. Każdy znajdzie tam coś dla 

siebie – zarówno praktycy poszukujący aktualnych analiz, 

eksperci pragnący poszerzyć swoją wiedzę, jak i wszystkie 

osoby zainteresowane tematyką poruszaną przez ruch Open 

Eyes Economy. 

Jakie miejsce w debacie publicznej odgrywa OEES HUB?

Wiem od osób, które korzystają z HUB-a, że jest to nie 

tylko źródło wiedzy, ale też inspiracji do podejmowania 

nowych tematów. Nasze publikacje są cytowane w najpo-

pularniejszych polskich mediach. Aktualnie na naszych 

trzech platformach tematycznych współpracujemy łącznie 

z ponad siedemdziesięcioma ekspertami, tylko w ubiegłym 

roku wydaliśmy 83 alerty tematyczne, 26 ekspertyz i 9 

syntetycznych raportów, a w bieżącym roku 2021 zainicjo-

waliśmy 3 nowe cykle tematyczne oraz otwarte seminaria 

online poświęcone gospodarce i entropii, gospodarowaniu 
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miastem oraz problematyce uniwersyteckiej. Z kolei 

w ramach Małopolska Open Eyes Economy Hub pomagamy 

małym i średnim firmom rozwijać współpracę biznesową 

z innymi krajami, a także realizujemy działania na rzecz 

promocji gospodarczej Małopolski, pokazując jej poten-

cjał jako marki rozwijającej się w oparciu o ideę ekonomii 

wartości. Przykładowo – w tym roku wysyłamy delega-

cję ośmiu MŚP na targi Smart City Expo World Congress 

w Barcelonie. Warto zaznaczyć, że nasi eksperci to ideali-

ści, którzy posiadają głęboką wiedzę w różnych obszarach 

życia społeczno-gospodarczego.  To co do tej pory udało 

nam się osiągnąć, to z pewnością świadomość, że jesteśmy 

mocni i że zbudowaliśmy cenioną markę. Z drugiej strony 

trzeba stwierdzić z pokorą, że jeszcze wiele pracy przed 

nami, a zmiana świata na lepsze i „otwieranie oczu” to 

proces, który wymaga wysiłku. Na szczęście posiadamy 

olbrzymią motywację i widzimy efekty w postaci, przykła-

dowo, zainteresowania środowiska akademickiego udzia-

łem w cyklicznych spotkaniach dyskusyjnych w ramach 

seminarium pt. „Co się dzieje z uniwersytetem?”, w któ-

rych pochylamy się nad problematyką edukacyjnej funkcji 

uczelni. Innym ważnym dla nas tematem, cieszącym się 

dużym zainteresowaniem, było przygotowanie wspólnie 

z kilkunastoma szkołami publikacji pt. „Szkoły poza hory-

zont”, opisującej dobre praktyki realizacji edukacji relacyj-

nej w polskich szkołach podstawowych. 

A jak na co dzień to wszystko funkcjonuje „od środka”? 

W bieżącą działalność Fundacji GAP na stałe zaangażowa-

nych jest 25 osób, które swoją codzienną pracą sprawiają, 

że pomysły i rozwiązania krążące wokół ekonomii wartości 

wychodzą na światło dzienne. Od początku funkcjonowania 

Fundacji udaje nam się przyciągnąć młodych, dynamicznych 

i pełnych energii młodych ludzi. Bazujemy przede wszystkim 

na studentach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 

którzy najpierw jako wolontariusze, a potem stali pracow-

nicy odpowiadają za organizację, koordynację, produkcję, 

promocję, współpracę, redakcję i inne działania niezbędne do 

tego, żeby liczne projekty i inicjatywy Fundacji mogły zostać 

profesjonalnie i skutecznie zrealizowane. Bardzo miło jest 

widzieć, jak młodzi ludzie najpierw nieśmiało, a potem z co-

raz większą pewnością siebie i z coraz większym profesjo-

nalizmem, radzą sobie z ambitnymi zadaniami, jakie przed 

nimi stawiamy. Zaangażowanie i pasja naszych pracowników, 

którzy na co dzień realizują różne wyzwania, wzmacnia moje 

przekonanie, że to co robimy w Fundacji GAP, jest napraw-

dę ważne i potrzebne. Kiedy myślę, co przekonuje młodych 

ludzi do pracy z nami, to chyba właśnie wiara w to, że mając 

otwarte oczy można wspólnie zmieniać świat. A m.in. tego 

właśnie dotyczy ekonomia wartości stanowiąca fundament 

naszej działalności. 

Kluczowym krokiem dla rozwoju Fundacji, 
który ugruntował fundament pod działalność 
HUB-u, było rozpoczęcie współpracy prof. 
Jerzego Hausnera i Mateusza Zmyślonego – 
twórców koncepcji FIRMY-IDEI i całego ruchu 
Open Eyes Economy, które miało miejsce na 
przełomie 2015 i 2016 roku.

Prowadzisz własną firmę w Małopolsce?  
Chcesz rozwinąć swoje kompetencje  
i nawiązać kontakty biznesowe za granicą?

Skorzystaj z Małopolska Open Eyes Economy Hub!

Open Eyes Economy to nie tylko kongres, ale również  
program wsparcia MŚP z Małopolski w zakresie rozwoju  
na rynki zagraniczne.

Udział MŚP w programie jest bezpłatny!

Realizatorami projektu są Fundacja Gospodarki 
i Administracji Publicznej oraz Fundacja Warsztat  
Innowacji Społecznych.

FIRMA-IDEA to firma, która 
generując zysk nie rezygnuje 
z wartości takich jak: kultura, 
odpowiedzialność społeczna, 
ekologia czy zaufanie

Warsztaty dot. rozwijania 
działalności eksportowej  
z wykorzystaniem metody 
design thinking

Dla kogo? Oferujemy

Prezentacja firmy na 
konferencjach online

Projekt „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna 
małopolskich FIRM-IDEI” realizowany jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020. 

Mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa z siedzibą 
lub oddziałem w Małopolsce

Udział w indywidualnych 
spotkaniach networkingowych 
z potencjalnymi partnerami 
biznesowymi z wybranych 
europejskich krajów – formuła 
online lub wyjazd na spotkanie 

Więcej na:

www.oees.pl/moeeh

Stoisko na międzynarodowych 
targach IoT Tech Expo 
Amsterdam 2022

Działające w jednej z branż: 
• nauki o życiu (life sciences) 
• energia zrównoważona
• przemysły kreatywne  
 i czasu wolnego 
∙ technologie informacyjne
 i komunikacyjne

@OEEHUB

/ Małopolska Open Eyes Economy Hub

/ moeehub
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dariusz maciołek z banku bnp paribas 
w RozMowiE z REDAKCJą oE MAgAziNE

Sektor finansowy ma istotną 
rolę do odegrania w szerokim 
procesie transformacji 
gospodarki w kierunku 
zrównoważonego rozwoju, 
w przeciwdziałaniu zmianie 
klimatu i ochronie środowiska 
naturalnego. Ważne jest 
zaangażowanie finansowe 
w nowe wartościowe 
inwestycje i ograniczanie 
udziału w sektorach 
o najwyższej emisyjności.

Bank BNP Paribas – 
Bank bez barier

„Bank bez barier” – ramki na podpisy 

i inne udogodnienia dla osób star-

szych, niedowidzących, z niepełno-

sprawnościami – na co w ramach tego 

programu warto zwrócić szczególną 

uwagę?

Naszym celem jest zapewnienie 

dostępu do bankowości wszystkim 

Klientom na równym poziomie. Aby 

było to możliwe, wprowadzamy różne 

rozwiązania dotyczące oferowanych 

produktów oraz udogodnienia w na-

szych oddziałach i innych kanałach ko-

munikacji, umożliwiające korzystanie 

z tych produktów osobom z niepełno-

sprawnościami, seniorom oraz osobom 

pochodzącym z grup wrażliwych lub 

zagrożonych wykluczeniem.

Nie byłoby to możliwe bez współ-

pracy z licznymi partnerami i organi-

zacjami pozarządowymi, m.in. z Fun-

dacją Integracja, Krajowym Instytutem 

Gospodarki Senioralnej czy Migam.

Do osiągnięć, które potwierdzają 

nasze zaangażowanie na rzecz 10. Celu 

Zrównoważonego Rozwoju – mniej 

nierówności – należy m.in. certyfikat 

„Obiekt bez barier”. Obecnie posiada go 

DARIUSZ 
MACIOŁEK –  

Dyrektor 
Zarządzający 

Pionu Komunikacji, 
Marketingu 

i Zaangażowania 
Społecznego 
w Banku BNP 

Paribas

ponad 70 placówek Banku BNP Paribas. 

To najlepszy wynik wśród banków 

w Polsce. Certyfikat ten przyznawany 

jest przez Fundację Integracja obiek-

tom, które wdrożyły udogodnienia dla 

osób z niepełnosprawnościami ruchu, 

wzroku, słuchu oraz są dostosowane 

do potrzeb osób starszych i z mały-

mi dziećmi. Warto też zaznaczyć, że 

niezależnie od audytu i certyfikacji 

kolejnych oddziałów bank oferuje sze-

reg udogodnień dla osób z niepełno-

sprawnościami we wszystkich swoich 

placówkach. 

Od kilku lat możemy pochwalić się 

również certyfikatem OK SENIOR®, 

przyznanym przez firmę OK SENIOR 

Polska w partnerstwie z Krajowym 

Instytutem Gospodarki Senioralnej dla 

całej sieci naszych oddziałów. Po-

twierdza on, że nasze produkty, usługi 

i obsługa w placówkach spełniają 

najwyższe standardy bezpieczeń-

stwa i odpowiadają rzeczywistym 

potrzebom Klientów 55+, co sprzyja 

podejmowaniu przez nich świadomych 

decyzji. Znak OK SENIOR® gwarantuje 

także, że nasza oferta wyróżnia się 

na tle konkurencji przystępnością dla 

starszej grupy wiekowej. 

W każdym oddziale dostępna jest 

pomoc tłumacza polskiego języka mi-

gowego. Usługa jest dostępna od ponad 

roku, a zrealizowaliśmy już prawie 

470 połączeń, co potwierdza potrzebę 

wdrożenia tego udogodnienia. Usługę 

można zamówić na etapie umawiania 

spotkania z doradcą poprzez aplikację 

Booksy albo na stronie internetowej 

banku. Klienci mogą również sko-

rzystać z pomocy tłumacza języka 

migowego na infolinii, łącząc się 

z nim online. Mogą również zamówić 

nagrania wizualne treści dokumentów 

w polskim języku migowym. 

Nowym udogodnieniem, które 

wprowadziliśmy niedawno, są pętle 

indukcyjne w oddziałach. Osoby uży-

wające aparatów słuchowych dzięki 

pętlom indukcyjnym słyszą w swoim 

aparacie głos bezpośrednio z mikrofo-

nu doradcy, bez zakłóceń związanych 

z innymi dźwiękami z otoczenia. Pętle 

indukcyjne działają już w 20 oddzia-

łach. Wkrótce zainstalujemy je w kolej-

nych placówkach.  

Każdy oddział wyposażony jest 

także w lupę powiększającą oraz ramkę 

ułatwiającą złożenie podpisu osobom 

z niepełnosprawnością wzroku. Bank 

zapewnia możliwość zapoznania się 

ze wzorami umów podstawowych 

dokumentów w formie nagrania audio, 

wydruku powiększonego oraz wydruku 

dokumentów przełożonych na alfabet 

Braille’a.

„Bank bez barier” to również 

działania na rzecz naszych obecnych 

i przyszłych pracowników. Aktywnie 

działamy też w zakresie zwiększenia 

zatrudnienia osób z niepełnosprawno-

ściami oraz zapewnienia im komfor-

towych warunków pracy. W tym celu 

podejmujemy współpracę z organiza-

cjami pozarządowymi, które wspierają 

bank w procesie poszukiwania oraz 

zatrudniania kandydatów. 

Bank BNP Paribas, jako bank, dość 

jednoznacznie obrał za swój cel 

bycie bankiem zmieniającego się 

świata – ze wskazaniem na ekologię 

i odpowiedzialny rozwój. Na Waszej 

stronie internetowej pojawiają się 

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. 

Proszę opowiedzieć nam historię tego 

ukierunkowania priorytetów banku.

Wdrażanie strategii opartej na koncep-

cji zrównoważonego rozwoju jest w tej 

chwili absolutną koniecznością. Dla 

coraz szerszego grona osób i pod-

miotów staje się oczywiste, że dalsze 

działania według tradycyjnego modelu 

prowadzenia biznesu doprowadzą nas 

do katastrofy.

We Francji BNP Paribas był jedną 

z pierwszych firm, która w swojej Stra-

tegii CSR zawarła wyraźne odniesienie 

do Celów ONZ.

Agendę 2030 zawierającą 17 Celów 

Zrównoważonego Rozwoju traktujemy 

jako drogowskaz dla naszej działalno-

ści. Stanowi ona fundament Strategii 

CSR i Zrównoważonego Rozwoju 

Banku BNP Paribas, będącej częścią 

strategii biznesowej. Za kluczowe 

uznajemy przeciwdziałanie zmianie 

klimatu i wspieranie transformacji 

w kierunku zrównoważonego rozwoju. 

Realizujemy to zobowiązanie na wiele 

sposobów.

Ograniczamy finansowanie sekto-

rów wysoko emisyjnych: 

• Grupa BNP Paribas przyjęła 

zobowiązanie, by do końca 2030 

roku w krajach UE i OECD dopro-

wadzić do zakończenia współpracy 

z Klientami zajmującymi się pro-

dukcją energii elektrycznej z węgla, 

wydobyciem lub infrastrukturą 

węglową.

• Grupa podtrzymuje także swo-

je zobowiązanie do zakończenia 

współpracy z każdym Klientem, 

który będzie budował nowe moce 

energetyczne oparte na węglu.

• BNP Paribas nie rozpocznie współ-

pracy z nowymi Klientami, jeżeli 

działalność związana z węglem ge-

neruje ponad 25% ich przychodów. 

Wspieramy transformację energe-

tyczną oferując „zielone” produkty 

i usługi,
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• Jesteśmy liderem w finansowaniu 

instalacji fotowoltaicznych dla 

gospodarstw domowych. Możemy 

pochwalić się ponad 27 tys. sfinan-

sowanych instalacji fotowoltaicz-

nych dla prosumentów.

• Łączna wartość kredytów udzielo-

nych przez Bank BNP Paribas w ra-

mach „zielonego finansowania” 

w ostatnich latach przekroczyła 

3,5 mld złotych. Tylko w pierwszej 

połowie 2021 roku wartość ta wy-

niosła 842 mln złotych (+71% r/r).

• Jako jeden z pierwszych banków 

dołączamy do programu „Czyste 

Powietrze”. 27 września wystarto-

waliśmy z kredytem umożliwiają-

cym sfinansowanie wymiany pieca 

lub ocieplenie budynku.

• Minimalizujemy negatywny wpływ 

działalności operacyjnej na środo-

wisko:

• Od 2021 roku 100% energii kupo-

wanej bezpośrednio przez bank 

pochodzi z OZE.

• Zredukowaliśmy zużycie papieru 

dzięki procesowi digitalizacji –  

2 mln stron zaoszczędzonych  

w 3 lata. 

• Wymieniamy systematycznie flotę 

samochodów służbowych – obecnie 

70% aut używanych w sieci sprze-

daży stanowią auta hybrydowe.

Zielone logo, zielone ramki, strefa 

zielonych produktów, sporo u Was tej 

zieleni – co odpowiadacie, jeśli poja-

wiają się pytania o greenwashing?

Przeciwdziałanie zmianom klimatu 

czy realizacja Celów Zrównoważo-

nego Rozwoju są elementami wize-

runku Banku BNP Paribas dlatego, że 

bank realnie i kompleksowo angażuje 

się w te działania. Bazą wszystkich 

naszych działań jest Strategia CSR 

i Zrównoważonego Rozwoju oraz 

Polityki CSR. 

Wszelkie działania w ramach 

zrównoważonego rozwoju zaczynamy 

od wewnątrz. W 2019 roku wdrożyli-

śmy program Bank Zielonych Zmian, 

który integruje wszystkie dotych-

czasowe działania organizacji w tym 

zakresie. Składa się z rozwoju oferty 

proekologicznych produktów i usług, 

realnych zmian w funkcjonowaniu 

organizacji (tzw. ekousprawnień) oraz 

kampanii edukacyjnej.

W ramach programu Bank Zielo-

nych Zmian prowadzimy kampanię 

edukacyjną, której celem jest utrwa-

lanie ekopostaw wśród pracowników 

organizacji. Organizujemy ekologiczne 

akcje wolontariackie – sprzątanie 

świata czy sianie łąk kwietnych oraz 

inspirujące spotkania z ekspertami. 

Sukcesywnie wdrażamy także „eko-

usprawnienia” – inicjatywy wpływa-

jące na minimalizowanie szkodliwości 

funkcjonowania naszej organizacji 

wobec środowiska:

• od 2021 roku 100% energii elek-

trycznej kupowanej bezpośrednio 

przez bank pochodzi z odnawial-

nych źródeł energii,

• w wysyłkach do Klientów używamy 

100% certyfikowanego papieru z.

Myślę, że najlepszą receptą na 

nieuprawianie greenwashingu jest 

„najpierw zrobić, a dopiero potem 

komunikować”. Dlatego dopiero kiedy 

wiemy, że jesteśmy na dobrej drodze 

W 2017 r. nasza organizacja przyłączyła się do 
globalnego programu Grupy BNP Paribas Carbon 
Reduction 2020, zakładającego cel redukcji emisji 
CO2 z działalności operacyjnej na jednego pracownika 
o 25% do 2020 r., począwszy od roku 2012. Cel ten 
został zrealizowany już w 2019 roku.

do wdrożenia określonego działania, 

komunikujemy je na zewnątrz. 

Grupa BNP Paribas jest organizacją 

globalną – jakie globalne problemy 

Bank BNP Paribas dostrzega i uznaje 

za najważniejsze do rozwiązania 

właśnie na polu współpracy między-

narodowej? 

Sektor finansowy ma istotną rolę 

do odegrania w szerokim procesie 

transformacji gospodarki w kierunku 

zrównoważonego rozwoju, w przeciw-

działaniu zmianie klimatu i ochronie 

środowiska naturalnego. Ważne jest 

zaangażowanie finansowe w nowe 

wartościowe inwestycje i ogranicza-

nie udziału w sektorach o najwyższej 

emisyjności. Globalnie traktujemy 17 

Celów Zrównoważonego Rozwoju jako 

drogowskaz naszej działalności. Jed-

nym z priorytetów Strategii CSR Grupy 

BNP Paribas oraz naszego banku jest 

wspieranie transformacji energetycz-

nej oraz przeciwdziałanie zmianie 

klimatu. Grupa przyjęła strategiczne 

zobowiązania środowiskowe, w tym:

• zwiększenie finansowania w sekto-

rze energii odnawialnej, 

• wycofanie z finansowania przed-

sięwzięć wysokoemisyjnych, 

• zobowiązanie do inwestycji w start- 

upy pracujące nad rozwiązaniami 

w dziedzinach magazynowania 

energii oraz inteligentnych sieci 

elektroenergetycznych.

Bank wyróżnił 9 sektorów uznanych za 

wrażliwe pod kątem czynników ESG. 

Są to sektory: energetyki węglowej, 

wydobywczy, obronny i bezpie-

czeństwa, leśny – miazga drzewna, 

leśny – olej palmowy, nuklearny, rol-

no-spożywczy, paliwowy w zakresie 

niekonwencjonalnych zasobów ropy 

naftowej i gazu, tytoniowy. 

Wobec sektorów najbardziej szko-

dliwych bank podejmuje strategiczne 

decyzje o wyjściu z obsługiwania 

Klientów do nich należących. Do takich 

sektorów należy sektor tytoniowy, 

z którego Grupa BNP Paribas ogłosiła 

wyjście już w 2017 r. Kolejny to sektor 

energetyki węglowej. W 2020 r. Grupa 

BNP Paribas ogłosiła całkowite wyjście 

z finansowania sektora energetyki 

węglowej oraz podmiotów istotnie 

zaangażowanych w infrastrukturę 

węglową do 2030 r.

W kwietniu 2021 r. BNP Pari-

bas wspólnie z 42 innymi bankami 

przystąpił do grupy Net-Zero Banking 

Alliance, utworzonej przez Inicjaty-

wę Finansową Programu Narodów 

Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP 

FI). Jest ona częścią bezprecedenso-

wego ruchu łączącego 130 instytucji 

finansowych. Przystępując do niej, 

banki te zobowiązują się do podjęcia 

konkretnych i precyzyjnych dzia-

łań, w tym zwłaszcza dostosowania 

poziomu emisji gazów cieplarnianych 

związanych z działalnością kredytową 

i inwestycyjną prowadzoną na własny 

rachunek do ścieżki niezbędnej do 

uzyskania neutralności klimatycznej 

w 2050 roku.

Zrównoważone finansowanie sta-

nowi główną siłę napędową kolejnego 

planu strategicznego Grupy. Jeste-

śmy zdania, że do osiągnięcia celów 

określonych w porozumieniu paryskim 

niezbędna jest mobilizacja całego sys-

temu finansowego.

W 2017 r. nasza organizacja przy-

łączyła się do globalnego programu 

Grupy BNP Paribas Carbon Reduction 

2020, zakładającego cel redukcji emisji 

CO2 z działalności operacyjnej na 

jednego pracownika o 25% do 2020 r., 

począwszy od roku 2012. Cel ten został 

zrealizowany już w 2019 roku.

A co Pan osobiście, jako człowiek 

i jako obywatel, w swoim codziennym 

życiu uważa za najlepsze praktyczne 

działanie wspierające Cele Zrówno-

ważonego Rozwoju?

Wielkie zmiany zaczynają się od ma-

łych kroków, które możemy wprowa-

dzić sami: wybór komunikacji miejskiej 

lub roweru zamiast samochodu, ogra-

niczenie spożycia mięsa, segregacja 

śmieci, wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii – paneli fotowoltaicz-

nych. 

Jako obywatele powinniśmy 

dokonywać świadomych wyborów – 

zarówno przy półce sklepowej, jak 

i przy urnie wyborczej. Uważam, że 

każda nasza decyzja zakupowa ma 

konsekwencje dla naszej planety. 

Należy podejmować te decyzje mądrze 

i świadomie. Właśnie z tego powodu 

niebawem udostępnimy we współpracy 

z Doconomy aplikację GreenUp, która 

pokaże nam, jaki jest ślad węglo-

wy i ślad wodny naszych zakupów. 

Dodatkowo każdy z nas znajdzie w tej 

aplikacji podpowiedzi, jak podejmować 

decyzje zakupowe lepsze dla naszej 

planety.

Każdy z nas ma i może mieć wpływ 

na lepszą przyszłość, dlatego tak bar-

dzo ważna jest edukacja ekologiczna 

oraz podejmowanie tematów ekolo-

gicznych na szeroką skalę. 

Jeśli miałbym wskazać najważ-

niejszy dla mnie cel SDG, to byłby to 

cel 17 – partnerstwo i współpraca. Bo 

świat potrzebuje nas wszystkich i dzia-

łając razem możemy realnie zmienić 

go na lepsze. 
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Ilość odpadów z tworzyw sztucznych 

z dnia na dzień rośnie, co niewątpliwie 

ma negatywny wpływ na ekosystemy, 

ochronę środowiska, różnorodność 

biologiczną i potencjalnie na zdrowie 

ludzi. Problem ten wzbudza powszech-

ne zaniepokojenie zarówno wśród na-

ukowców, jaki i uświadomionej części 

społeczeństwa. Jednocześnie dochodzi 

do bezpowrotnej utraty wartościowych 

materiałów i surowców, które stają 

się odpadami, nienadającymi się do 

ponownego wykorzystania. 

Masowa produkcja opakowań poli-

merowych wykorzystywanych w prze-

myśle spożywczym oraz składowiska 

odpadów tworzyw sztucznych stano-

wią coraz większy problem zagrażający 

środowisku naturalnemu. Przykładowo, 

w 2016 roku na świecie wyproduko-

wano około 914 500 ton kartonu do 

napojów, co równoważne jest zużyciu 

blisko 200 000 ton polietylenu. Czym 

jest właściwie polietylen? Jest to 

polimer etenu, czyli związku pocho-

dzącego z paliw kopalnych, takich 

jak ropa naftowa, gaz ziemny czy gaz 

koksowniczy. Jest on stosunkowo łatwy 

W poszukiwaniu 
biodegradowalnego 
opakowania

O projekcie opowiadają studenci AGH:  
Ewa Szczepanik, Maciej Góralczyk,  
Małgorzata Grad i Olga Jurecka

Pomysł na 
projekt powstał 
w akademiku, 
podczas segregacji 
śmieci – razem ze 
współlokatorką nie 
wiedziałyśmy, do 
jakich odpadów 
zaklasyfikować 
karton po mleku. 
Kilka miesięcy 
później od pomysłu 
przeszliśmy do 
konkretnego case 
study.

do uzyskania w procesie przetwórczym 

i stosowany w opakowaniach najczę-

ściej w postaci folii, jako ochrona przed 

mikroorganizmami i wilgocią. Wy-

korzystuje się go m.in. przy produkcji 

kartonów do przechowywania mleka, 

gdzie stanowi około 22% masy całego 

opakowania.

Niemniej jednak, do recyklin-

gu przeznaczane jest zaledwie 47% 

PE, w związku z czym na składowi-

ska śmieci trafia ponad 100 000 ton 

tworzyw sztucznych, które mogą 

rozkładać się przez co najmniej 100 

następnych lat. Co więcej, stanowią 

one 80-85% wszystkich odpadów 

morskich, a ich pozostałości można 

znaleźć w układach pokarmowych 

wielu gatunków zwierząt. To nieko-

rzystne zjawisko skłania badaczy do 

poszukiwań nowych rozwiązań, które 

będą ekologiczną alternatywą dla 

obecnie wykorzystywanych tworzyw 

opakowaniowych.

Organizacją wdrażającą normy 

i regulacje prawne dotyczące gospo-

darki odpadami w Unii Europejskiej 

jest Komisja Europejska. Celem jej 

ostatnich działań w dziedzinie wyko-

rzystania tworzyw sztucznych w bran-

ży opakowaniowej jest zatrzymanie 

niekorzystnych trendów związanych 

z ich coraz większym zużyciem do 

zastosowań jednorazowych, wydosta-

waniu się odpadów polimerowych poza 

system selektywnej zbiórki i poprawa 

efektywności gospodarowania odpa-

dami z tworzyw sztucznych. Pozwoli 

to na znaczne ograniczenie generowa-

nych śmieci zalegających na składowi-

skach lub trafiających do spalarni. Jed-

ną z niedawno podjętych decyzji UE 

jest tzw. dyrektywa plastikowa, wedle 

której od 2021 r. produkcja jednorazo-

wych wyrobów plastikowych, takich 

jak sztućce, talerze, mieszadła, słomki, 

patyczki kosmetyczne oraz styropia-

nowe kubki i pojemniki, jest zakazana. 

W następnych latach możliwe będzie 

produkowanie pojemników z tworzyw 

sztucznych o minimalnej zawarto-

ści materiału z odzysku (recyklatu), 

wynoszącej 25%, a w kolejnych latach 

podniesienie jej do nawet 30%.

Na rynku zauważalna jest ten-

dencja do wyprzedzenia oficjalnych 

rozporządzeń i wdrażanie innowacyj-

nych oraz ekologicznych rozwiązań, 

np. w postaci biodegradowalnych 

opakowań służących do transportu 

żywności czy biodegradowalnych 

sztućców jednorazowych.

Właśnie w tym miejscu rozpoczyna 

się historia projektu Koła Naukowego 

Ceramit. Jego przewodnicząca – Rena-

ta Radziewicz – ten początek wspo-

mina tak: – Pomysł na projekt powstał 

w akademiku, podczas segrega-

cji śmieci – razem ze współlokatorką 

nie wiedziałyśmy, do jakich odpadów 

zaklasyfikować karton po mleku. Kilka 

miesięcy później od pomysłu przeszli-

śmy do konkretnego case study. 

Projekt został zgłoszony i kilka-

naścioro chętnych studentów zaczę-

ło pracę. Pomimo tego, że wydział 

słynie przede wszystkim z materiałów 

ceramicznych, znalazła się grupa 

osób ambitnych i gotowych do badań 

nad polimerami biodegradowalny-

mi, świadomych wyzwania, jakie stoi 

przed obecnym rynkiem opakowa-

niowym. Jak dodaje Renata: – Nie-

zwykle satysfakcjonuje mnie to, 

że pracując w kole mamy możliwość 

wykorzystać inżynierską wiedzę zdo-

bywaną na studiach do rozwiązywania 

realnych problemów. 

Celem studentów jest stworzenie 

biodegradowalnego i bezpieczne-

go – zarówno dla konsumentów, jak 

i natury – opakowania na napoje. 

Opracowanie takiego kartonu miałoby 

wpływ na znaczną redukcję ilości wy-

twarzanych i składowanych odpadów, 

co przełożyłoby się na zmniejszenie 

kosztów przeznaczanych na utrzy-

manie wysypisk śmieci i pozwoliłoby 

zapomnieć o problemie kolejnych ton 

odpadów w wodach czy lasach.

Działalność w kole pozwala na 

zapoznanie się z każdym etapem 

procesu tworzenia produktu. Praca nad 

projektem jest bardzo dobrą oka-

zją dla członków koła, aby zapoznać 

się z szeroką gamą maszyn i metod 

wytwarzania oraz badania materia-

łów. Zwiększa to znajomość praktyki 

i metodyki, co z kolei przekłada się na 

większą pewność członków w wyko-

nywanych zadaniach oraz pozwala im 

rozwijać się w kierunku przyszłej pracy 
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zawodowej – wymienia zalety Szymon 

Ściślak, jeden z pierwszych członków 

projektu i zastępca przewodniczącego 

koła.

Młodzi naukowcy stawiają przed 

sobą sprecyzowane cele: karton ma 

wpisywać się w zakres kompostowal-

ności, czyli zawartości biodegrado-

walnych materiałów, które wchodzą 

w skład finalnego opakowania na 

poziomie 90% lub więcej.  Opakowa-

nie powstaje wyłącznie z naturalnych 

składników, a w procesie biorozkła-

du do środowiska przedostawać się 

będą jedynie woda i dwutlenek węgla. 

Końcowy produkt powinien składać 

się z trzech warstw: wewnętrznej 

biodegradowalnej folii, odpowie-

dzialnej za bezpieczne przechowy-

wanie płynu, warstwy konstrukcyjnej 

nadającej kształt kartonu i odporność 

na ściskanie czy “zgniatanie” oraz 

zewnętrznej folii zapewniającej 

nieprzepuszczalność, odporność na 

zadrapania oraz estetyczny wygląd.   

O szczegółach badań opowiada Niko-

dem Chmielewski – koordynator prac 

w laboratorium: – Zapotrzebowanie na 

biorozwiązania staje się coraz większe, 

dlatego aktywnie pracujemy nad 

naszym produktem w laboratorium. 

Poprzez dodatek odpowiedniego pla-

styfikatora poprawiamy właściwości 

elastyczne wybranego przez nas bio-

degradowalnego tworzywa – polilak-

tydu (PLA) w celu wytworzenia z niego 

folii.  Zewnętrzna oraz wewnętrzna 

warstwa folii PLA musi dobrze przyle-

gać do kartonu oraz zapewniać odpo-

wiednią nieprzepuszczalność dla tlenu, 

światła i zapachów. Chcemy również 

dobrać optymalną metodę produk-

cji, możliwą do zastosowania w skali 

przemysłowej – tłumaczy Nikodem.

Projekt cieszy się dużą popular-

nością, co pozwala na zapoznanie się 

z rynkiem pracy. Studenci zdają sobie 

sprawę z tego, że skupiają uwagę firm 

działających w branży opakowaniowej 

i są otwarci na współpracę z każdym, 

kto byłby zainteresowany wynikiem 

ich prac oraz finalną komercjalizacją 

ich pomysłu. Praca w kole ułatwia 

nawiązywanie kontaktów i współpracy 

Komentarz dr. inż. Piotra 
Szatkowskiego 
Bardzo cieszy mnie to, że – jako 

opiekun naukowy – mogę uczestniczyć 

w projekcie prowadzącym do stwo-

rzenia biodegradowalnego kartonu 

na mleko. Projekt ten porusza bardzo 

ważne, współczesne kwestie związane 

z nieodpowiedzialną eksploatacją su-

rowców nieodnawialnych oraz stara się 

rozwiązać problem nadużywania kon-

wencjonalnych polimerów w zastoso-

waniach krótkoterminowego użycia 

na opakowania jednorazowe. Studenci 

i cały zespół podjął się opracowania ta-

kiego kartonu, z tym, że celem jest 

nie tylko sam produkt – karton – ale 

również optymalizacja technologii jego 

wytwarzania, aby umożliwić jego real-

ne wdrożenie. Nie chcemy , aby projekt 

skończył w szufladzie, stąd, finalnie, 

musi on mieć odpowiednią cenę, aby 

móc skutecznie konkurować z karto-

nami nierozkładalnymi i ostatecznie 

wyeliminować je z obrotu. 

Studenci z KN Ceramit podjęli się 

zadania, które jest bardzo na czasie – 

obecnie coraz więcej uwagi będzie 

poświęcane poszukiwaniu i opra-

cowaniu nowoczesnych materiałów 

z surowców naturalnych. Trend ten jest 

widoczny i również my, zespół z AGH, 

chcemy mieć w nim swój udział, mając 

już wcześniejsze sukcesy na tym polu, 

w skład których wchodzi m.in. stwo-

rzenie biodegradowalnych sztućców.

Projekt jest wielowymiarowy – po-

stawiliśmy sobie również za cel eduko-

wanie społeczeństwa, w tym głównie 

młodzieży, w dziedzinie ochrony śro-

dowiska i gospodarki odpadami, a także 

promocję samego projektu poprzez 

bieżące publikacje o postępie projektu. 

Zachęcamy i zapraszamy polskich pro-

ducentów opakowań oraz producentów 

i dystrybutorów naturalnych odczynni-

ków do współpracy! 

z przedsiębiorstwami w celu uzyska-

nia różnorodnych substancji i próbek, 

z których – po przebadaniu – studenci 

będą w stanie wybrać końcowy skład 

materiału na opakowanie. Za kontakt 

z zewnętrznymi ośrodkami w kole 

odpowiada Michał Jarek: 

– Niektóre z zamawianych przez 

nas związków nie są powszech-

nie stosowane, przez co są trudno 

dostępne. Chcąc je pozyskać, prze-

szukujemy rynek europejski, indyjski 

oraz chiński. Ze względu na złożoność 

projektu staramy się równocześnie na-

wiązywać współprace długoterminowe. 

Dzięki projektowi dostajemy niepo-

wtarzalną okazję do nabrania pewności 

siebie i nauki skutecznej komunikacji 

przy nawiązywaniu kontaktu ze stro-

nami trzecimi – tłumaczy Michał.

W dzisiejszych czasach przy pro-

jektach tego typu dużą rolę odgry-

wa promocja. Skala rozgłosu cieszy 

członków koła – poprawa świadomo-

ści i wiedzy w dziedzinie gospodarki 

odpadami i ochrony środowiska jest 

jednym z nadrzędnych celów projektu. 

Dzięki pracy w kole studenci mogą 

rozwijać także nieinżynierskie pasje 

i umiejętności. Potwierdzeniem tego 

zdają się być słowa Ewy Szczepa-

nik, zajmującej się PR-em przedsię-

wzięcia: – Projekt nie stał się popular-

ny z błahego powodu – nie da się dziś 

przejść obojętnie obok tematu ekologii 

i dbania o środowisko. Poprzez nasze 

media społecznościowe chcemy uczyć 

i uświadamiać, że każdy może działać 

na korzyść naszej planety. Podczas 

promocji naszego pomysłu mogliśmy 

liczyć na pomocną dłoń wyciągniętą ze 

strony uczelni. Współpraca okazała się 

na tyle owocna, że w kwietniu mogli-

śmy przywitać w gronie naszego koła 

wiele nowych osób chcących razem 

z nami wykonać kolejny krok w stronę 

lepszej planety – mówi Ewa. 

Medialny rozgłos pomoże dotrzeć 

inicjatywie do szerszego grona, co uła-

twi nawiązywanie potencjalnej współ-

pracy oraz zwiększy ilość rąk chętnych 

do pracy. To z kolei – zaowocuje lepiej 

opracowanym oraz szybszym rozwią-

zaniem problemu, który postawili na 

swojej drodze studenci Koła Naukowe-

go Ceramit.

Projekt tak uniwersalnej rzeczy 

jak karton na napoje stawia przed 

studentami wiele wyzwań. Docelowo 

chcą oni opracować możliwe zasto-

sowanie oraz jego produkcję w skali 

przemysłowej. Mają nadzieję, że 

projekt wniesie dużo korzyści, a także 

podniesie świadomość potrzeby wpro-

wadzenia pozytywnych dla środowiska 

rozwiązań do produkcji masowej. Już 

w niedalekiej przyszłości rozwiąza-

nia takie jak karton celluPLAnt mogą 

realnie wpłynąć na sytuację rynkową 

oraz stać się alternatywą dla standar-

dowych opakowań jednorazowych. Nie 

możemy zapominać, że konsekwencje 

używania plastikowych tworzyw, choć 

niewidoczne na pierwszy rzut oka, 

mają duży wpływ na każdego z nas. 

Wszystkie projekty i badania zmie-

rzające do redukcji zużycia plastiku, 

prowadzą nas do lepszego jutra oraz 

zdrowszej planety! 

Młodzi naukowcy stawiają przed 
sobą sprecyzowane cele: karton 
ma wpisywać się w zakres 
kompostowalności...

źr
ód

ło
: 
m

at
er

ia
ły

 w
ła

sn
e 

A
G

H



NR 6 / 2021OPEN EYES MAGAZINE

 3736 MIASTO-IDEA 

Jedne spotkał ten los z powodu długotrwałych, zaciekłych 

walk. Tak było w Stalingradzie (dzisiejszym Wołgogradzie) 

czy w Berlinie. Inne padły ofiarą nalotów dywanowych – taki 

los spotkał Drezno. Najwięcej takich miast padło ofiarą dłu-

gotrwałych bombardowań i ostrzału artyleryjskiego podczas 

przeciągających się oblężeń. Tak zadziało się we Wrocła-

wiu, Braniewie i w Elblągu. Najbardziej niezwykłe są chyba 

historie Jasła i Warszawy. Te dwa miasta sama wojna tylko 

nadgryzła, ale to nie frontowe walki dokonały hekatomby 

miejskiej przestrzeni. Do szczętu zostały wyburzone za po-

mocą zaplanowanej, metodycznie wdrażanej zemsty. 

Miasta Zburzone
Są inne. Bywają fascynujące. Bywają trudne. Czegoś im brak, 

coś ważnego im odebrano. Przerwano brutalnie ciągłość 

zdarzeń, rejestrowaną przez nieprzerwanie ewoluującą 

architekturę. 

Na drugim końcu skali są miasta niezburzone. To Rzym, 

Kraków, Wenecja, Barcelona. Ulubione miasta turystyczne, 

kochane za genius loci, dusze miejsc przez setki lat odkłada-

jące się w starych murach i brukach, w kolejnych warstwach. 

Są jak słoje w pniu drzewa. Im starsze, tym lepsze. Bardziej 

wyjątkowe, niepowtarzalne, nieprzerwane. Silne genius loci 

to nie mit, nie przewidzenie. Kto chce się o tym przekonać, 

niech odwiedzi bazylikę Hagia Sophia w Stambule, dawnym 

Konstantynopolu. Albo pospaceruje po starych uliczkach 

Jerozolimy. Tam genius loci unosi się w powietrzu jak gęsta 

mgła, którą można ciąć nożem na kawałki. 

Tymczasem 

Miasta Zburzone
mają przetrącone kręgosłupy. Są historycznie ciężko ranne, 

okaleczone architektonicznie, ich dusza w znacznej mierze 

uleciała, ginąc w gruzach zburzonych zabytków. To się czuje. 

Nie oznacza to jednak, że miasta takie znikają z map. 

Nie każde.

Miasta Zburzone
Miasto Zburzone
bezpowrotnie straciło swój pierwotny klimat. Ale dusze 

miast żyją też w ludziach, w mieszkańcach, z pokolenia na 

pokolenie przekazujących sobie ich istotę. Miasta zburzone 

odbudowują się. Odradzają się ich społeczności. Miasta zbu-

rzone dostają nową szansę – jakiej nie otrzymają te, które 

przetrwały. Trauma zburzenia to również wartość – szansa 

na nowe rozdanie, nową interpretację, uzyskanie efektu 

czystej tablicy, którą można – na wiele różnych sposobów – 

zapisać od nowa. 

Miasta Zburzone
mają swoje drugie życie, nowy początek, możliwość wymy-

ślenia się od nowa. Rzadko zdarza się, by miasto zburzone 

nie zostało odbudowane. Tak miało być w całkowicie znisz-

czonym przez Niemców Jaśle, które planowano po wojnie… 

przenieść do podobnej wielkości poniemieckiego miasta 

na Pomorzu Zachodnim, pozostawiając morze gruzów 

przyrodzie.

Ale mieszkańcy nie zgodzili się na to i Jasło zostało od-

budowane. Historia Jasła jest w swym zburzeniu całkowicie 

niezwykła: nie doszło do niego w wyniku żadnych wojen-

nych walk czy bombardowań. Jasło zostało wygumkowane 

z zemsty. Była to kara za „Akcję Pensjonat”, w ramach której 

komando Armii Krajowej dokonało spektakularnego rajdu 

na siedzibę Gestapo i więzienie, z którego – bez jednego 

wystrzału i bez żadnych ofiar – uwolnionych zostało ponad 

150 osób, głównie więźniów politycznych, działaczy podzie-

mia, AK-owców i partyzantów. Skala zdarzenia wstrząsnęła 

hitlerowską wierchuszką, która uznała akcję za zniewagę 

niemającą sobie równych w całej okupowanej Europie. Na 

polecenie Himmlera – za karę – Jasło zostało najpierw 

wysiedlone. 100% mieszkańców musiało opuścić swoje domy. 

Następnie miał Jasło spotkać los Kartaginy, zburzonej przez 

rzymskich zdobywców do korzeni, symbolicznie przeoranej 

i przesypanej solą, by nic nie odrosło, nic się nie odrodziło. 

Jasło było metodycznie, dom po domu, kamienica po ka-

mienicy, wysadzane w powietrze. Do nadejścia frontu udało 

się niemieckim saperom zburzyć doszczętnie ponad 97% 

powierzchni miasta. Wyobraźmy sobie determinację, jaką 

musieli po wojnie wykazać się powracający do Jasła z czte-

rech stron świata, rozproszeni przez wysiedlenie mieszkańcy. 

Dziś, podobnie jak w Głogowie, mówi się o Jaśle: „Jak Feniks 

z popiołów”. I o to chodzi – po pierwsze, by z upadku dźwi-

gnąć się, a po drugie – by spróbować odzyskać dawną chwałę 

i powalczyć o nową. Upadek nie oznacza końca historii, 

zburzenie nie jest wyrokiem śmierci. Trzeba zacząć życie od 

nowa. Najlepiej motywując się tym, że jeśli babcie i dziadko-

wie umieli odbudować swoje miasto od zera, to czego powin-

niśmy dziś oczekiwać od ich wnuków i prawnuków?

Historia Jasła jest jedyna w swoim rodzaju, choć wiele 

innych, podobnych, życie pisało zawsze i wszędzie. Pożary 

niszczyły regularnie miasta z drewna, a wojny przetaczały się 

w tę i we w tę przez miasta na całym świecie (zwłaszcza przez 

Polskę, doda uważny obserwator historii). 

II wojna światowa dała jednak ludziom do rąk nowe tech-

nologie, pozwalające niszczyć bardziej, dokładniej, szybciej 

i na większą skalę. Dlatego tak wiele jest w naszym życiu 

Miast Zburzonych. Miast zbudowanych od nowa.

Miasta Zburzone
są wszędzie. W naszym kraju największym takim przy-

padkiem jest oczywiście stolica, również dobita przez 

niemieckich saperów za karę, za Powstanie Warszawskie. 

Ale Warszawa się nie dała, pokazała swoją niewiarygodną 

witalność. Podniosła się z gruzów szybko i dziś jest wielką, 

piękną, europejską metropolią o specyficznej energii. Z jedy-

nym w tej części Europy Manhattanem, dzielnicą drapaczy 

chmur, której nie byłoby, gdyby nie zburzenie miasta. Coś za 

coś. Tęsknię za tamtą starą Warszawą, gdy oglądam rekon-

strukcje, gdy patrzę na stare zdjęcia, gdy czytam „Króla” 

Twardocha – czuję silne emocje, ciężką nostalgię. Ale z dru-

giej strony – lubię wysiąść z Pendolino na Centralnym, lubię 

wyjść przed Złote Tarasy, zadrzeć głowę do góry, popatrzeć 

na te wielkie wieżowce. Oddalić się od centrum, by z mostu na 

Wiśle podziwiać ten potężny Skyline. Jest w tym moc. Miasto, 

które zbuntowało się przeciw zniewoleniu jak żadne inne na 

świecie – odbudowując się w takim stylu właśnie – pokazało, 

że jest silne, niezłomne, niepokorne. A przecież takie miasto 

jest super. Ma charakter, powody do dumy. 

Warszawa sensownie wykorzystała swoją powojenną 

sytuację: szerokie, nowe ciągi komunikacyjne dały miastu 

szanse na przemianę w nowoczesną metropolię. Dobrze 

też się stało, że nie udało się entuzjastom demolki zburzyć 

Pałacu Kultury i Nauki – to świadek historii, a jednocześnie 

trochę taki nasz Empire State Building, gadający dziś do 

młodszych kolegów – lubię ten dialog. 

Pamiętajmy też o tym, że miasta, zwłaszcza te wielkie, 

nie składają się wyłącznie ze ścisłego centrum. W przypadku 

Warszawy na jej dzisiejszy wizerunek i atmosferę ogromny 

wpływ mają też klimatyczna Praga i Mariensztat, spacer po 

wiślanych bulwarach i plażach, wieczór na Zbawixie czy spa-

cer po zamkniętych w weekend dla ruchu pojazdów Nowym 

Świecie i Krakowskim Przedmieściu. Inne dzielnice mają 

swoje do dopowiedzenia – dziś Warszawa jest kompletnie 

innym miastem niż 2 i 3 dekady temu. Znacznie lepszym. 

Smutno mi się jednak robi, gdy wieczorem spaceruję po opu-

stoszałej warszawskiej starówce. Ona nie ma w sobie tej energii, 

nie przyciąga ludzi – odbudowane kamienice straciły swoją moc. 

Nie są prawdziwe, w ich odbudowie kryje się jakiś fałsz. 

Po wojnie długo dyskutowano o tym, czy i jak odbudo-

wywać zniszczone, zabytkowe centra miast. Po dekadach 

W całej Europie jest ich sporo. 
Są wszędzie tam, gdzie była 
wojna.  

Warszawa sensownie wykorzystała 
swoją powojenną sytuację: szerokie, 

nowe ciągi komunikacyjne dały 
miastu szanse na przemianę 

w nowoczesną metropolię.
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debat UNESCO zaleciło, by w miejscach zniszczonych przez 

wojny i klęski żywiołowe NIE STAWIAĆ replik zniszczonych 

budynków. By nie udawać, że nic się nie stało. By pozwolić 

historii toczyć się w naturalny sposób, a miastom pozwolić 

się zmieniać, rozwijać, szukać własnych dróg. 

W końcu nie zawsze miasta były burzone przez pożary 

i wojny. Paryż, jaki znamy, powstał planowo, zaprojektowany 

przez światłych urbanistów, jako miasto które samo chcia-

ło się zmienić, wyrwać ze starego układu ulic, dobrowolnie 

samo się zburzyć w celu zbudowania się od nowa, lepiej, niż 

było zbudowane dotąd. 

W Legnicy jest dzielnica Tarninów, przepięknie zapla-

nowana przez urbanistów i architektów – spacer po niej to 

prawdziwa przyjemność.

Kosmicznie spaceruje się po Zamościu – mieście w całości 

swej historycznej części zaprojektowanym, zaplanowanym, 

spójnie wymyślonym. Pięknym. 

Uwielbiam spacer po Nówce Starówce – historycznym 

centrum Elbląga, niepowtarzalnie odbudowywanym zgodnie 

z wymyśloną w tym mieście ideą retrowersji. Wychodzi ona 

naprzeciw sugestiom UNESCO. Nie ma sensu dziś stawiać kopii 

starych budynków, lepiej projektować nowe, nowoczesne, ale 

wymyślane w szacunku dla historii, na planie dawnej kamieni-

cy – poprzedniczki, wchodząc z nią w dialog, estetycznie po-

szukując różnic i podobieństw. Ciekawy elbląski eksperyment 

szeroko opisany został w majowym numerze miesięcznika 

„Architektura & Biznes”, do którego w tym miejscu odsyłam – 

jest to temat arcyciekawy i zdecydowanie zapraszający do 

osobistych odwiedzin Elbląga. Materiał o retrowersji elbląskiej 

powstał we współpracy z redakcją „A&B” i jest próbą stwo-

rzenia artykułu krzyżowego – oba materiały wzajemnie się 

uzupełniają, zachęcając czytelników „Open Eyes Magazine” do 

sięgnięcia po „Architekturę & Biznes”, i na odwrót, sprawdźcie, 

co z tego finalnie wyszło.

Z uwagą spacerowałem po Głogowie: również odbudowa-

nym w duchu retrowersji, ale na początku lat 90., z ówcze-

snych materiałów i w estetyce swojej epoki. Efekt końcowy 

każdej retrowersji ma swoich zwolenników i przeciwników – 

głogowską retrowersję skierowałbym do retuszu, możliwe, że 

można osiągnąć znacznie lepszy efekt poprawiając projekty 

sprzed 30 lat, na przykład remontując zszarzałe już po 30 

latach elewacje. 

Elementy retrowersji znajdziecie także w Olsztynie 

i wielu innych miastach. W każdym – inaczej i w innym 

czasie, dlatego tak ciekawym wydaje mi się ich poznawanie 

i porównywanie. Zasadniczo zauważalna jest jedna reguła – 

retrowersja im nowocześniejsza, tym lepsza. A jeśli zrealizo-

wana ambitnie i z udziałem zdolnych architektów – może być 

dosłownie wspaniała.

W Gdańsku, Mieście Zburzonym, zdecydowano się odbu-

dować replikę starego miasta. Wyszło to lepiej niż w Warsza-

wie. Gdańsk wygląda pięknie, wróciło do niego życie, choć jeśli 

będziemy dociekliwi, we wnętrzach gdańskich kamienic znaj-

dziemy mnóstwo kompromisów i architektonicznych nieporo-

zumień. Gdańskie podwórka bywają niekompletne i niekon-

sekwentne – ale i tak jest pięknie. Ciekawa jest konfrontacja 

starego z nowym-starym, czyli odbudowaną niedawno Wyspą 

Spichrzów. Ta z zewnątrz wygląda estetycznie interesująco, 

uzupełnia Gdańsk o coś istotnego, wypełnia lukę, która bolała. 

No, i prowadzi do nowego Waterfront, wzdłuż ulic Ołowianka 

i Szafarnia, wspaniały ciąg komunikacyjny, który żyje knajpa-

mi nad wodą, mariną, czyni Gdańsk miastem znowu komplet-

nym. Usiąść w restauracji Basi Ritz i wpatrzyć się w ten widok 

po takim spacerze – mistrzostwo świata. 

Miasto Zburzone
to również Wrocław. Tu, żeby było ciekawiej, mieliśmy do 

czynienia z kolejną odmianą wyburzenia. Czego nie znisz-

czyły radzieckie bombardowania, rozebrali sami Niemcy: 

podczas oblężenia miasto postanowiło w samym centrum 

zbudować… lotnisko. Most powietrzny z zaopatrzeniem był 

ważniejszy od domów. 

Po wojnie Wrocław stał się hybrydą. Obok odbudowanej re-

pliki starego miasta z elementami oryginalnymi stanęły zupeł-

nie nowe budynki w różnych stylach, aż po charakterystyczne 

bloki z zaokrąglonymi otworami w betonowych fasadach. Efekt 

jest… różny. Na całe szczęście genius loci Wrocławia przez 

zburzenie i odbudowę się przebił, miasto jest zbyt mocne 

historycznie, by dać się stracić atmosferze. Klimat Wrocławia 

buduje Odra i jej liczne odnogi, to miasto-archipelag wśród 

wielu rozgałęzień swojej rzeki. Dzisiejszy Wrocław przyciąga 

i wciąga, choć jest miastem wieloznacznym w odbiorze, ma 

też brzydkie oblicza, plątaninę pełnych wybojów ulic i słynne 

krzywe szyny. Co z tego, skoro i tak jest świetnym, lubianym 

przez mieszkańców i przybyszy miastem.

Miasto Zburzone
to także Kołobrzeg. Dawny niemiecki Kolberg ma nieszczę-

ście leżeć nad tzw. naturalną przeszkodą terenową, jaką 

jest rzeka Parsęta. To wystarczyło, by ogłosić go Miastem 

Twierdzą. Efekt ogłoszenia był prosty do przewidzenia: 

nie ostał się kamień na kamieniu. Ostrzał Armii Czerwo-

nej zrównał miasto z ziemią. Po wojnie Kołobrzeg nie miał 

ani szczęścia Gdańska, ani nieszczęścia Elbląga. Dziś jest 

ciekawym przykładem nieodpowiedzialnego bawienia się 

przestrzenią miejską. Uratowana w centrum wielka bazylika 

z XIV w. kłuła w oczy władze komunistyczne. Te, w tym 

przypadku, postanowiły nie patyczkować się: z wszystkich 

stron starannie obudowano kościół blokami z wielkiej płyty, 

tak, że praktycznie z zewnątrz prawie go nie widać. Efekt jest 

oczywiście groteskowy. Dzisiejszy Kołobrzeg jest miastem 

kontrastów – nad morzem wyrosła Hurghada luksusu w po-

staci całego szeregu hoteli i apartamentowców wyspecjali-

zowanych w pobytach Welness&SPA. Ta część miasta odcięta 

jest od reszty linią kolejową, za którą ustawione jest właściwe 

miasto dla mieszkańców – szeregi bloków z prefabrykatów. 

Ciekawe, czy uda się takie miasto lepiej zintegrować? Czy 

można zapanować estetycznie nad wielką płytą? Kołobrzeg 

ma na to strategię – w najbliższych latach warto śledzić 

z uwagą to miasto.   

Miasta Zburzone to miasta tworzące swoją architekto-

niczną i urbanistyczną historię od nowa. Metod na to, jak 

widać, jest wiele. Trzeba w każdej, nawet najtrudniejszej 

sytuacji, po prostu szukać szans. Każdy problem da się 

przecież rozwiązać – byleby dopuścić do głosu specjalistów. 

Czasem – tak jak w Elblągu – dobrze jest też mieć czas, by 

dyskusja o rozwiązaniu mogła dojrzeć i przejrzeć się w lu-

strze współczesności.  

Mateusz Zmyślony

*jednym z najniezwyklejszych Miast Zburzonych jest Elbląg, 

o którego spektakularnej RETROWERSJI powstał specjal-

ny materiał w miesięczniku „Architektura & Biznes”. Jeśli 

chcesz go przeczytać, szukaj w numerze majowym z 2021 r., 

który jest bezpłatnie dostępny online.

Miasta Zburzone to miasta 
tworzące swoją architektoniczną 
i urbanistyczną historię od nowa. 

Po wojnie długo dyskutowano o tym, czy i jak 
odbudowywać zniszczone, zabytkowe centra 
miast. Po dekadach debat UNESCO zaleciło,  
by w miejscach zniszczonych przez wojny 
i klęski żywiołowe NIE STAWIAĆ replik 
zniszczonych budynków. 
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Wymaga ona zatem rewizji planowania i zarządzania, oceny 

efektów ekonomicznych, a także efektów zewnętrznych, 

zarówno pozytywnych, jak i negatywnych, jakie mogą wiązać 

się z jej rozwojem. 

Aktualna sytuacja naucza, że współczesne zarządzanie 

powinno być prowadzone w oparciu o koncepcję VUCA. Przez 

wiele lat przed pandemią turystyce towarzyszył nieustan-

ny wzrost, który pomiędzy 1995 a 2019 rokiem na świecie 

wynosił średnio 4%. Ekosystem turystyczny jako całość w UE 

wytwarzał od 10 do 11% PKB; stanowił 12% zatrudnienia; 

składał się z prawie 3 milionów firm, z których 90% to MŚP, 

a niektóre z nich bardzo małe. Europa generowała 50% świa-

towego rynku turystyki przyjazdowej. 

Turystyka, której przypisuje się status praktyki społecznej 

współczesnego społeczeństwa, stała się nośnikiem różnych 

postaw. Dotyczy to w szczególności turystyki miejskiej, która 

jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów świa-

towego rynku turystycznego. Przed pandemią wiele miast, 

zwłaszcza zabytkowych, było celem tzw. turystyki masowej, 

skutkującej zjawiskiem potocznie określanym jako nadmierna 

turystyka (overtourism), a w literaturze również jako hiper-

trofia turystyczna. A „nadmiar” turystyki nie wynika wy-

łącznie z ilości odwiedzających, bo ten mierzony jest wieloma 

wskaźnikami pojemności i intensywności, ale konsekwen-

cjami zmian w organizacji miasta i jego funkcji społecz-

no-gospodarczej. W efekcie następował stopniowy odpływ 

dotychczasowych mieszkańców i usług, wypychany w sensie 

ekonomicznym i społecznym z atrakcyjnych historycznych 

dzielnic, przyczyniając się do gentryfikacji. Procesy te jednak 

nie są jednolite i jednoznaczne oraz nie zawsze prowokowane 

są przez turystów. Każde z miast historycznych posiadało spe-

cyficzne, negatywne skutki rozwoju turystyki. W przypadku 

Wenecji czy Dubrownika problem wycieczkowców nie dotyczył 

wyłącznie aspektów ekologicznych, ale także ekonomicznych, 

których powodem był m.in. brak zakupu usług i towarów przez 

uczestników rejsów, którzy żywili się na statku, na którym 

również spali. Amsterdam, Kraków czy Barcelona borykają się 

z nadpodażą turystycznego najmu krótkoterminowego i kon-

sekwencjami zachowań odwiedzających.

Atrybuty behawioralne europejskich turystów miejskich 

(G. Ashworth) wskazują zarówno możliwe, jak i trudne 

narzędzia zarządzania turystyką miejską, bowiem niektóre 

cechy zachowań odwiedzających (ujęte na rysunku) przeczą 

przykładowo forsowanej koncepcji deglomeracji ruchu tury-

stycznego czy wydłużenia pobytu.

Występować może również zjawisko tzw. błędnego koła 

rozwoju turystyki (według Russo), gdy przy koncentracji 

atrakcji i popytu turystycznego następuje dekoncentracja 

podaży usług i malejący stopień zaangażowania emocjonalnego 

odbiorców oraz długości pobytu w miarę wzrostu liczby odwie-

dzających miasto. W efekcie staje się ono zakładnikiem własnej 

atrakcyjności, co prowadzi do zaburzenia zrównoważonej 

relacji pomiędzy kosztami, a korzyściami płynącymi z turystyki. 

Konflikt powstaje w skali lokalnej pomiędzy centrum – pono-

sząc koszty działalności – a sąsiednimi społecznościami. Okre-

ślono 14 symptomów, które sygnalizują kryzys (tabela).

Kryteria kryzysu funkcji turystycznej miast

zwiększająca się liczba/udział odwiedzających 
jednodniowych

gwałtowne dobowe zmiany wielkości strumienia turystów

nadmierna koncentracja ruchu turystycznego wokół 
głównych atrakcji

spadek średniej długości pobytu

malejący odsetek turystów odwiedzających miasto  
po raz pierwszy

trudności fizyczne (komunikacyjne) związane  
z ruchem turystycznym

wysokie ceny usług noclegowych w centrum

spadek atrakcyjności miasta w oczach turystów

malejące zyski przedsiębiorców zlokalizowanych 
w centrum

przekroczenie pojemności obiektów turystycznych

szybki wzrost ilości obiektów noclegowych poza centrum 
i w strefach podmiejskich

spadek miejsc pracy w usługach turystycznych

Nowa czy stara 
turystyka miejska?

Być może 
pandemiczne 
załamanie 
gospodarki 
turystycznej 
unaoczniło 
wszystkim, że 
jest ona złożonym 
ekosystemem 
wielu podmiotów, 
w którym procesy 
wynikają z relacji 
i interakcji między 
turystami, 
dostawcami, 
władzami-
gospodarzami, 
mieszkańcami 
i szeroko 
pojmowanym 
otoczeniem.

DR BARTŁOMIEJ 
WALAS – 

 Dziekan Wydziału 
Turystyki 
w Wyższej 

Szkole Turystyki 
i Ekologii w Suchej 

Beskidzkiej. 
W latach 1996-
2008 dyrektor 

Polskiego Ośrodka 
Informacji 

Turystycznej 
w Paryżu 

a w latach 2008-
2017 wiceprezes 

i p.o. Prezes 
Polskiej 

Organizacji 
Turystycznej, 

odpowiadający 
za strategię 

marketingową 
na rynkach 

zagranicznych. 
Członek Rady 

Ekspertów przy 
Ministrze Rozwoju 

i Technologii 
i Rady Izby 

Gospodarczej 
Hotelarstwa 

Polskiego.

standaryzacja/homogenizacja oferty turystycznej miasta

utrata tożsamości kulturowej (genius loci) miasta

Zarządzanie turystyką – zarządzanie konfliktami
Istotnym obszarem zarządzania rozwojem współczesnej 

turystyki jest rozpoznawanie natężenia i charakteru konflik-

tów społecznych, jakie powstają pod jej bezpośrednim lub 

pośrednim wpływem, a następnie odpowiedniego zarządza-

nia ich przebiegiem – chociaż te, same w sobie, są nieunik-

nione. Wynikają one z istnienia odmiennych grup interesu, 

które koncentrują się na czterech wymiarach konfliktów: 

przemysł turystyczny – mieszkańcy, turyści – mieszkańcy, 

turyści – turyści, mieszkańcy – mieszkańcy. Warto zdawać 

sobie sprawę, że konflikty w obrębie samego przemysłu 

turystycznego wynikają ze swoistego „łamania dotychcza-

sowych monopoli” w niektórych grupach usług (noclegowe, 

przewodnickie, gastronomiczne). Także ruchy miejskie kon-

solidują lokalną społeczność wokół przywrócenia jej „prawa 

do miasta”, a tym samym pierwszeństwa realizacji potrzeb 

Opracowanie własne na podstawie między innymi: P. Zmyślony, Metody 
identyfikacji wczesnych symptomów kryzysu funkcji turystycznej 
miasta, International Journal of Management and Economics 35, 2012.

Rys. Konflikty w Krakowie
Źródło: B. Walas (red.), Polityka zrównoważonej turystyki Krakowa na 
lata 2021–2028
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mieszkańców, a nie odwiedzających. W konsekwencji prze-

strzeń miejska stała się głównym powodem sporów, które 

wynikają z różnych zainteresowań, postaw i oczekiwań doty-

czących sposobu jej użytkowania, od lat określanych efektem 

NIMBY. Narzędziem analitycznym zarządzania uniwersalną 

naturą konfliktów może być tzw. koło Moore’a, ukazujące 

zróżnicowane postawy wobec: wartości, interesów, relacji 

między stronami konfliktu, dostępu do informacji i uwarun-

kowań strukturalnych (przebiegu konfliktu). Takie wskaźniki 

konfliktów zostały obliczone dla Krakowa za rok 2019. 

Nowe modele przedsiębiorczości oparte o ekspansję 

platform w systemie sieci równorzędnej (peer-to-pe-

er) wywołują konflikty na tle konkurencyjności, napięcia 

społeczne będące rezultatem przekroczenia granic pojem-

ności socjopsychologicznej obszaru (SCC-social carrying 

capacity), czyli zdolności do akceptacji zachodzących zmian 

ewoluującego procesu gentryfikacji miasta. Napięcia spo-

łeczne są możliwe do ustalenia poprzez analizę tzw. indeksu 

Doxey’a i były obliczane dla niektórych miast, w tym Kra-

kowa. Stąd też uważa się, że zarządzanie strategiczne marką 

miasta musi zachować względną równowagę pomiędzy 

korzyściami z dochodów, a ewentualnymi stratami wyni-

kającymi z konfliktów. Im większy konflikt, tym trudniej-

sze zarządzanie miejscem docelowym i niebezpieczeństwo 

degradacji reputacji marki.

Turystyka po COVID-19
OECD przewiduje spadek od 45% do 70% w gospodarce tury-

stycznej w roku 2020, w zależności od czasu trwania kryzysu 

zdrowotnego i tempa ożywienia w działalności turystycznej. 

Komisja Europejska szacowała już w kwietniu 2020, że straty 

w przychodach w Europie wyniosą 50% dla sektora HO-

RECA, 70% dla biur podróży oraz 90% dla rejsów wyciecz-

kowych i linii lotniczych. Niedawny problem overtourismu 

został z dnia na dzień wyparty przez skrajny undertourism. 

W okresie pandemii samorządy miast w różny sposób starały 

się wesprzeć podaż turystyczną – między innymi w formie 

zachęt dla mieszkańców w odkrywaniu miasta, ale przede 

wszystkim poprzez ulgi finansowe dla przedsiębiorców.

Sposoby wsparcia zależały  od samorządów (ulgi w opłatach 

za ogródki gastronomiczne, w podatku od nieruchomości czy 

nawet w koncesji na sprzedaż alkoholu). 

Turystyka, nie tylko miejska, zmieni się radykalnie. 

Szacuje się, że popyt do poziomu sprzed pandemii odbudo-

wywać się będzie kilka lat. Wszystkie miasta, szczególnie 

dotknięte przed pandemią przerostem turystyki, poszukują 

aktualnie narzędzi bardziej zrównoważonej jej odbudowy, 

przenosząc akcent ze wskaźników ilościowych na jakościowe 

oraz współpracę lokalnych interesariuszy. Niemniej jednak 

ma to charakter deklaratywny i polityczny. W skali między-

narodowej szereg miast współpracuje ze sobą celem regulacji 

turystycznego najmu krótkoterminowego.

 Ruch turystyczny będzie odradzał się systematycznie, 

chociaż można spodziewać się pewnego boomu tuz po otwar-

ciu krajów, jako rezultat „poczucia wolności”. Później wzrost 

może być spokojniejszy. Kluczem będzie odbudowa siatki 

połączeń lotniczych. Odrodzenie popytu w pierwszym rzędzie 

będzie dotyczyło rynku krajowego.

Obserwuje się równocześnie deklarowane, niepokojące 

praktyki protekcjonistyczne, mające na celu obniżenie kosz-

tów pobytu turystów. Są to zarówno dopłaty bezpośrednie 

(dla odwiedzających), jak i pośrednie (dopłaty dla usłu-

godawców), co w przyszłości zaburzy konkurencję w skali 

międzynarodowej. 

Rynek turystyczny

zmiany w systemie prowizyjnym oTA i zasadach rozliczeń

wzrost konkurencji i konflikty interesów

zmiany własności kapitału, w tym obiektów noclegowych

„tłok” w komunikacji marketingowej miejsc docelowych

krótsze pobyty

preferencje  rynku krajowego

niskie wskaźniki ADR i RevPAR

wzrost cen biletów lotniczych

bankructwa

ograniczenia formalne turystycznego najmu 
krótkoterminowego

niestabilne w czasie uruchamianie bazy noclegowej 
i gastronomicznej, centrów konferencyjnych, 

wellness&spa, uzależnione od wskaźników rentowności

zmiany w organizacji segmentu MiCE

dumping cenowy

innowacyjne rozwiązania iT, w tym w zakresie sprzedaży 
online

Hipotetyczne zmiany wewnątrz przemysłu turystycznego 

wskazują generalnie na prawdopodobieństwo poszukiwania 

nowych kanałów dystrybucji.

Europejska Komisja Turystyki prowadzi od sierpnia 

2020 roku sukcesywne badania odczuć Europejczyków 

dotyczących wyjazdów turystycznych w perspektywie 6 

miesięcy. Ostatnia, szósta tura badań została opublikowana 

w kwietniu 2021 roku.  Chęć podróżowania osiąga najwyższy 

poziom od czasu rozpoczęcia badania i 56% Europejczyków 

planuje wyjazd do końca sierpnia. Wskaźnik ten jest najwyż-

szy wśród Polaków (79,2%) i Włochów (63.7%), a w Niem-

czech, Austrii czy Holandii kształtuje się na poziomie 

55%.  Wpływ szczepionek przeciwko COVID 19 na nastroje 

związane z podróżowaniem jest dość pozytywny., bowiem 

48% spośród Europejczyków czuje się znacznie pewniej 

planując podróże w ciągu najbliższych 6 miesięcy w wyniku 

wprowadzenia szczepionki, 31% ma neutralne uczucia, a 21% 

respondentów nadal jest bardzo sceptycznych. W strukturze 

deklarowanych kierunków dominują: morze 34%, natura 

14,8% czy dziedzictwo 13%. Niepokojąco niskie jest za to 

zainteresowanie produktem turystyki miejskiej – city break 

(12,3%) – co może mieć m.in. ekonomiczne konsekwencje dla 

takich miast jak Kraków. Turyści oczekują bezpieczeństwa 

sanitarnego, pewności powrotu bez komplikacji sanitarnych/

kwarantanny, dogodnych warunków anulacji. Wyzwaniem 

jest utrzymanie podaży oraz odbudowa popytu – szczególnie 

to pierwsze wymaga wsparcia państwa.  

Polityka turystyczna zrównoważonej turystyki – 
szansa czy mit?
Termin „turystyka zrównoważona” w odniesieniu do miast 

powinien być rozumiany jako odwołanie się do etycznych 

postaw usługodawców i samych podróżujących. Fraza ta 

odnosi się zarówno do zachowań odwiedzających, akceptu-

jących lokalne zwyczaje i okazujących szacunek dla dzie-

dzictwa kulturowego, a z drugiej strony – z punktu widzenia 

zarządzania gospodarką turystyczną – jest formą narzędzi 

i działań wszystkich interesariuszy przemysłu turystycznego 

nienastawionych wyłącznie na aspekt ekonomiczny, czu-

jących się współodpowiedzialnymi za jakość życia w miej-

scu recepcji ruchu turystycznego. Zrównoważony rozwój 

turystyki rozpatrywany musi być na trzech płaszczyznach: 

ekonomicznej, społecznej i środowiskowej, przy czym wy-

stępuje konflikt między pierwszą a pozostałymi,  w szczegól-

ności trzecią płaszczyzną. Bez kształtowania odpowiedniego 

otoczenia, w tym społecznej świadomości i aktywności, nie 

da się zapobiegać dewastacji środowiska naturalnego, ale 

również dziedzictwa kulturowego i relacji międzyludzkich. 

Wiele międzynarodowych instytucji publicznych i stowa-

rzyszeń opracowuje rekomendacje dla wdrożenia zrówno-

ważonej turystyki. Filar społeczno-kulturowy stanowi jeden 

z trzech elementów koncepcji turystyki zrównoważonej, 

a ochrona i eksponowanie wartości kultury i tożsamości 

lokalnej stanowią jej główne założenia. Odnosi się to szcze-

gólnie do miast historycznych, bowiem ekspansja rozwoju 

miast oraz miejskiego stylu życia jest nie do powstrzyma-

nia. Turystyka miejska rozwijała się dotychczas na skutek 

natężenia procesów urbanizacji (75% populacji Europy żyje 

w aglomeracjach miejskich, a prognozy ONZ przewidują, że 

do roku 2050 dwie trzecie mieszkańców będzie zamieszkiwać 

strefy zurbanizowane, a 600 największych miast świata bę-

dzie generować 65% globalnego PKB), na skutek wzmożonej 

mobilności w skali globalnej, nieograniczonego dostępu do 

informacji, wzrostu popularności wyjazdów krótkotermino-

wych oraz zróżnicowanej oferty. 

Kluczem zrównoważenia funkcji turystycznej miast hi-

storycznych będzie zrozumienie przez wszystkich lokalnych 

uczestników łańcucha dostaw, że powinni kreować war-

tości wspólne zgodnie z teorią CSV (creating shared value) 

jako praktyki operacyjne, które podnoszą konkurencyjność 

przedsiębiorstw, poprawiając jednocześnie warunki jakości 

życia otaczających je społeczności lokalnych. Konsensus 

mieszkańców i lokalnych usługodawców w zakresie rozwoju 

powinien polegać na akceptacji przez każdą z grup interesa-

riuszy możliwości rezygnacji   z części własnych korzyści na 

rzecz wspólnych wartości miasta, przy planowanym w spo-

sób zrównoważony rozwoju gospodarki lokalnej.

Kraków opracował właśnie dokument pod nazwą „Po-

lityka zrównoważonej turystyki na lata 2021-2028”, który 

jest trzecim takim dokumentem w Europie (po Warszawie 

i Pradze) i wskazuje dziewięć obszarów rekomendacji dla 

wszystkich lokalnych interesariuszy:

1.  Krakowski rynek turystyczny „szyte na miarę”- wsparcie 

podaży,

2.  Hipertrofia turystyczna i równoważenie gospodarki 

współdzielenia,

3. Przemysł spotkań,

4. Zarządzanie tożsamością i reputacją turystyczną,

5. Zintegrowana turystyczna komunikacja marketingowa,

6. Zarządzanie gospodarką nocną,

7. Kultura i przemysły kreatywne w gospodarce turystycznej,

8. Zarządzanie konfliktami pomiędzy interesariuszami,

9. Nowe technologie w turystyce.

Niewiadomą pozostają ekonomiczne konsekwencje pan-

demii wywołujące pozornie sprzeczność z zasadami zrów-

noważenia, a mianowicie chęć i potrzeba maksymalizacji 

przyjazdów turystycznych celem zniwelowania dotychczaso-

wych strat.

Opracowanie własne, kwiecień, 2020.
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Komentarz redakcji OEM: 
W ramach Open Eyes Economy staramy się prowa-

dzić dyskusje o charakterze uniwersalnym, chętnie 

korzystając z przykładu Krakowa jako miasta, które 

jak soczewka skupia w sobie wiele współczesnych 

problemów rozwojowych. Ich rozwiązania mogą być 

inspiracją (i przestrogą) dla innych metropolii, chcą-

cych myśleć w duchu i filozofii „Miasta – Idei”. 25 lat 

temu marzyliśmy o takiej popularności – dziś pande-

mia pokazała nam inne miasto. Pozbawione turystów 

najpierw wydawało się przeraźliwie puste, a potem… 

ucieszyliśmy się (my, mieszkańcy) z jego odzyskania. 

Dziś (latem 2021) tłumy gości powróciły. Z całą pew-

nością potrzebujemy w tym wszystkim nowej rozwagi 

i równowagi. Ruch turystyczny na pewno można starać 

się przekierować do mniej obleganych miejsc (inne, 

mniej popularne miasta są często turystów wygłodniałe, 

należy tworzyć produkty turystyczne, które ich skuszą). 

Metropolie i ich społeczności muszą powalczyć o swoje 

prawa do centrum – ułatwiają to np. rowery, w tym 

W kontekście 0kresu postpandemicznego optymalnym zestawem rekomendacji są najnowsze zalecenia koalicji „The Future of 

tourism is at stake” (przyszłość turystyki jest w grze), działającej w ramach The Global Sustainable Tourism Council (GSTC) – 

Globalna Rada Zrównoważonej Turystyki (GSTC). 

Patrz kompleksowo Uznaj, że większość turystyki ze swej natury obejmuje miejsce docelowe jako całość, nie 
tylko przedsiębiorstwa, ale także ich ekosystemy, zasoby naturalne, walory kulturowe 
i tradycje, społeczności, estetykę i infrastrukturę.

Stosuj standardy zrównoważonego 
rozwoju

Przestrzegaj publicznie dostępnych, zatwierdzonych na szczeblu międzynarodowym 
minimalnych kryteriów praktyk w zakresie zrównoważonej turystyki.

Współdziałaj w zarządzaniu miejscem 
docelowym

Staraj się rozwijać całą turystykę poprzez strukturę zarządzania opartą na współpracy 
z równym udziałem rządu, sektora prywatnego i organizacji społeczeństwa 
obywatelskiego reprezentujących różnorodność.

Wybierz jakość zamiast ilości Zarządzaj rozwojem turystyki w oparciu o jakość odwiedzin, a nie liczbę odwiedzających, 
aby poprawić wrażenia z podróży, jednocześnie zachowując charakter miejsca 
docelowego,  przynosząc korzyści lokalnym społecznościom.

Żądaj sprawiedliwego podziału 
dochodu

Ustal zasady przeciwdziałające nierównym korzyściom turystycznym, które 
maksymalizują zatrzymywanie dochodów z turystyki w społecznościach lokalnych

Zmniejsz obciążenie turystyki Uwzględnij wszystkie koszty turystyki pod kątem lokalnych obciążeń podatkowych, 
wpływu na środowisko i społeczeństwo oraz obiektywnie weryfikowalnych zakłóceń. 
Upewnij się, że inwestycje są powiązane z optymalizacją pozytywnych skutków netto dla 
społeczności i środowiska.

Przedefiniuj sukces gospodarczy Zamiast wkładu we wzrost PKB faworyzuj wskaźniki określające korzyści dla miejsca 
docelowego, takie jak rozwój małych firm, podział dochodów i poprawa zrównoważonych 
lokalnych łańcuchów dostaw.

Łagodź wpływ klimatu Staraj się postępować zgodnie z przyjętym konsensusem w sprawie potrzebnych redukcji 
emisji gazów cieplarnianych. Zainwestuj w zieloną infrastrukturę i szybkie ograniczenie 
emisji z transportu związanych z turystyką – powietrzną, morską i naziemną.

Zamknij pętlę zasobów Gdy pozwala na to bezpieczeństwo po pandemii, odwróć się od wykorzystywania 
jednorazowych tworzyw sztucznych przez firmy turystyczne i przejdź do wykorzystania 
zasobów o obiegu zamkniętym.

Ograniczanie użytkowania gruntów 
przez turystykę

Ogranicz turystykę wypoczynkową o wysokim obłożeniu do obszarów skoncentrowanych. 
Zniechęcaj do przejmowania wybrzeży, wysp i obszarów górskich, aby zachować charakter 
geograficzny, zróżnicowaną gospodarkę, lokalny dostęp i krytyczne ekosystemy.

Zróżnicuj rynki źródłowe / emisyjne Oprócz wizyt międzynarodowych zachęcaj do turystyki krajowej, która może być 
bardziej odporną na kryzysy i zwiększa postrzeganą przez obywateli wartość własnego 
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Chroń poczucie miejsca Zachęcaj do polityki turystycznej i praktyk biznesowych, które chronią i przynoszą korzyści 
walorom przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym. Zachowaj i popraw tożsamość 
miejsca docelowego oraz jego odrębność.

Działaj odpowiedzialnie Zachęcaj i nagradzaj firmy turystyczne i stowarzyszenia, które wspierają te zasady 
zrównoważonego rozwoju i rozwijaj silne lokalne łańcuchy dostaw, które pozwalają na 
produkty i doświadczenia wyższej jakości.

W skali międzynarodowej można domniemywać, że decyzje i działania kształtujące politykę turystyczną Unii Europejskiej 

w najbliższym czasie oparte zostaną o trzy elementy:

•  zielone porozumienie (green deal) oraz promocję narzędzi zrównoważonej turystyki,

•  przejście na technologie cyfrowe i odnalezienie równowagi między tak zwanymi tradycyjnymi graczami, a dużymi platformami 

cyfrowymi,

•  strategiczne usytuowanie turystyki ze względu na jej znaczenie gospodarcze i społeczne, w tym chroniące przed agresywnymi 

przejęciami inwestycyjnymi. 

elektryczne (patrz materiał „Rowerlucja”) i elektrycz-

ne samochody, które w centrum są na tyle fawory-

zowane, że mogą wręcz zachęcać mieszkańców do 

przeprowadzki z powrotem do historycznych dzielnic. 

Nie każdy lubi tłumy – prawda jest taka, że zamożny 

i wymagający turysta znajdzie sobie inne, spokojniejsze 

miejsca na weekend czy urlop, co stwarza nowe szanse, 

jakie otwierają się przed turystyką aktywną, slow life, 

wiejską, etc. Istnieje również wiele możliwości pro-

wadzenia edukacji społecznej, kierowanej do turystów, 

a prowadzonej w celu uzyskania większej kontroli nad 

niemile widzianymi zachowaniami. Turyści są (lub 

mogą być) ważnym i cennym składnikiem współczesnej 

metropolitalnej rzeczywistości. Ale musimy na nowo 

porozumieć się co do tego, jak wspólnie korzystamy ze 

swojego sąsiedztwa. Dobrze byłoby przed złym overto-

urismem ocalić innych – w przyszłości może zagrozić 

takim miastom jak Łódź czy Katowice. A już dziś bywa, 

że dławi on centrum Gdańska czy Gdyni, nie wspomi-

nając o Sopocie czy Zakopanem. 
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Przyglądając się temu zjawisku z szerokiej perspektywy, 

przez ostatnie dwa stulecia świat urbanizował się w umiar-

kowanym tempie, jednak w ostatnich dekadach nastąpiło 

znaczne przyspieszenie. Mniej więcej w 2007 roku udział 

miejskich mieszkańców planety przekroczył połowę liczby 

całej ludności i stale rośnie. Pierwszy istotny czynnik zmiany 

to przyspieszona urbanizacja, drugi to przemiany zacho-

dzące na samej wsi. Widać je gołym okiem – i nie mam na 

myśli jedynie zmian estetycznych. Zauważalny jest rów-

nież zmieniający się skład jej mieszkańców. Dezagraryzacja 

wsi doprowadziła do stanu, w którym kiedyś powszechne 

skojarzenia – wieś to rolnicy, wieś to rolnictwo  – dzisiaj już 

prawdziwym nie jest.

Warto pamiętać, że prosty podział wieś – miasto nie 

pozwala uchwycić złożonej rzeczywistości, bo ani miasto 

miastu nierówne, ani niełatwo jest znaleźć dwie całkowicie 

podobne do siebie wsie. Nic więc dziwnego, że coraz po-

wszechniejsze uznanie, zamiast owej dychotomii, zyskuje 

koncepcja kontinuum wieś–metropolia, na osi którego roz-

pięta jest cała rzeczywista sieć osadnicza, od maleńkiej osady 

do wielkiej metropolii. Pomiędzy tymi skrajniami mieszczą 

się wsie i miasta małe i duże. Taka złożoność i różnorodność 

wymaga uwzględnienia specyfiki i odmienności każdej wsi, 

każdej społeczności lokalnej. Wszelkie polityki rozwojowe 

powinny ten czynnik uwzględniać, pozostawiając wystarcza-

jącą przestrzeń na oddolne decyzje odpowiadające potrze-

bom i aspiracjom mieszkańców takich społeczności.

Mimo podejmowanych wysiłków utrzymania żywotno-

ści polskich wsi niekorzystne trendy negatywnie wpływają 

na warunki i jakość życia wielu jej mieszkańców. Pozornie 

korzystny wskaźnik przyrostu liczby mieszkańców wsi 

może prowadzić do uproszczonego wniosku – jest dobrze, 

ponieważ w ostatnich latach przybywa nam mieszkań-

ców wsi. Kiedy jednak przyjrzymy się bliżej i uwzględnimy 

rozkład przestrzenny migracji, to owo pierwsze pozytywne 

wrażenie zmieni się i dostrzeżemy negatywne strony tego, 

pozornie korzystnego, zjawiska. Mieszkańców wsi przybywa, 

ale raczej w okolicach miast i jest to efekt słabo kontrolowa-

nej urbanizacji bliższych i dalszych terenów podmiejskich. 

W wielu miejscach ten, często chaotyczny, proces powoduje 

napięcia społeczne i wywołuje konflikty.

Od zakończenia II wojny światowej liczba ludności 

wiejskiej w Polsce utrzymuje się, w przybliżeniu, na pozio-

mie około 15 mln osób. Jednak jej skład i struktura zmieniały 

i zmieniają się w czasie. W okresie transformacji systemo-

wej (1989-2018) na wsi przybyło prawie 5% mieszkańców. 

Według danych statystyki ludności w latach 1989-2018 liczba 

ludności wiejskiej wzrosła z 14 623 tys. do 15 344 tys. Obecnie 

na wsi mieszka już 40% ludności naszego kraju. Powiększają 

się gminy wiejskie zlokalizowane w pobliżu dużych miast – 

są to na ogół tzw. obszary rezydencjalne miast wojewódzkich. 

Wzrost liczby i udziału ludności wiejskiej dokonuje się mimo 

powiększania granic administracyjnych miast, kosztem wsi, 

a także przekształcaniem decyzjami Rady Ministrów nie-

których wsi w miasta. Tylko w latach 2016-2018 liczba miast 

w Polsce zwiększyła się o 16. Przez okres transformacji 41% 

gmin zwiększyło liczbę mieszkańców wsi, natomiast ubytek 

zanotowało aż 53%. Silna depopulacja wynosząca nawet 

20% ludności wystąpiła zwłaszcza na tzw. ścianie wschod-

niej – głównie w województwach podlaskim i lubelskim. 

Obecnie w wyniku migracji wewnętrznych zaledwie 1/3 gmin 

wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce notuje wzrost liczby 

mieszkańców i są to przede wszystkim strefy podmiejskie 

zlokalizowane wokół dużych miast. M. Stanny i P. Strzelecki, 

autorzy rozdziału o ludności na wsi zawartym w „Raporcie 

Polska Wieś 2020, Raport o stanie wsi”, stwierdzają: „Pod 

względem aktywności zawodowej oraz struktury sektorowej 

zatrudnienia, ludność na terenach wiejskich upodabnia się 

stopniowo do ludności w miastach.” Jest to jedna z naj-

bardziej charakterystycznych tendencji w przekształcaniu 

struktury społeczno-zawodowej wsi. Krótko ujmując: wieś to 

stale zmniejszająca się rola rolnictwa jako źródła utrzymania 

i zaangażowania zawodowego mieszkańców wsi, oraz nowi 

mieszkańcy wsi. Rodzi to szereg napięć pomiędzy działalno-

ścią rolniczą, a potrzebami rezydencjalnymi nie-rolników, 

którzy zdominowali współczesną wieś.

Malejąca liczba rolników, wyludnianie się wielu wsi, 

starzenie się społeczności wiejskich, zanik usług publicznych 

i komercyjnych, brak połączeń komunikacyjnych wielu miej-

scowości – to tylko wybrane przejawy zmian. Wiejskość, jaką 

znaliśmy przez ostatnie dziesięciolecia, zanika. Ale nie znika 

wieś. Staje się inna – a to, jaka będzie w przyszłości, zależy 

od tego, które z trendów rozwojowych będą się umacniały. 

Zmiany form i źródeł zarobkowania, niska dzietność, sta-

rzenie się społeczeństwa i tym podobne zjawiska prowadzą 

do swoistego błędnego koła rozwoju obszarów dotkniętych 

przyspieszoną depopulacją. Ubywa mieszkańców, spada 

zapotrzebowanie na usługi, które stają się coraz trudniej 

dostępne, co prowadzi m.in. do opuszczania takich miejsc 

przez kolejnych mieszkańców. Czy możliwe jest przerwanie 

tej nakręcającej się spirali? 

Na obszarach wiejskich w całej UE ludność przeciętnie 

jest starsza niż w miastach i w nadchodzącym dziesięcioleciu 

jej liczba będzie się zmniejszać. W połączeniu z brakiem łącz-

ności, słabo rozwiniętą infrastrukturą oraz brakiem różno-

rodnych możliwości zatrudnienia i ograniczonym dostępem 

Zmieniająca się 
wieś

Świat pokoleń 
naszych rodziców 
i dziadków był 
bardziej „wiejski”; 
nawet jeśli 
mieszkali w mieście, 
ich związki 
z wsią były głębsze 
i silniejsze. Wraz 
z upływem czasu 
świat się urbanizuje, 
zaś wsie bardzo 
się zmieniają; 
rozluźniają się też 
więzy rodzinne 
z wsią obecnych 
mieszkańców miast.

DR ANDRZEJ 
HAŁASIEWICZ – 

socjolog wsi 
i ekonomista 
łączący teorię 

z praktyką. 
Wieloletni 
pracownik 

Zakładu Socjologii 
Obszarów 

Rustykalnych 
Instytutu 

Socjologii UMK 
w Toruniu.

Smart Villages to szansa dla 
nowej wiejskości, która  

w przyspieszonym tempie 
tworzy się na naszych oczach.
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do usług, sprawia to, że obszary wiejskie są mniej atrakcyjne 

do życia i pracy. Osiągnięcie celów cyfrowych UE do 2030 r. 

może stworzyć więcej możliwości zrównoważonego rozwoju 

obszarów wiejskich poza rolnictwem i leśnictwem, przy-

nosząc nowe perspektywy rozwoju biznesu, a zwłaszcza 

usług, oraz przyczyniając się do lepszego geograficznego ich 

rozmieszczenia.

Aby skuteczniej reagować na megatrendy i wyzwa-

nia związane z globalizacją, urbanizacją, starzeniem się 

społeczeństwa oraz móc czerpać korzyści z transformacji 

ekologicznej i cyfrowej, potrzebne są polityki i środki ukie-

runkowane na lokalność, które uwzględniają różnorodność 

terytoriów UE, ich specyficzne potrzeby i względne mocne 

strony. Komisja Europejska 30 czerwca 2021 roku przedsta-

wiła długoterminową wizję obszarów wiejskich UE - Rural 

Vission2040, określając wyzwania i obawy, przed którymi 

stoją wsie, a także podkreślając niektóre z najbardziej obie-

cujących możliwości, jakie są dostępne dla tych regionów. 

W oparciu o przewidywania i szerokie konsultacje z obywa-

telami i innymi podmiotami na obszarach wiejskich, wizja ta 

proponuje pakt oraz plan działania na rzecz obszarów wiej-

skich, których celem jest uczynienie naszych wsi silniejszymi, 

lepiej skomunikowanymi oraz bardziej odpornymi i zamoż-

nymi. Ten długoterminowy program dla obszarów wiejskich 

UE ma na celu sprostanie wyzwaniom i obawom poprzez 

wykorzystanie pojawiających się możliwości transformacji 

ekologicznej i cyfrowej UE oraz wniosków wyciągniętych 

z pandemii COVID-19, a także poprzez określenie sposobów 

poprawy jakości życia na obszarach wiejskich oraz osiągnię-

cia zrównoważonego rozwoju terytorialnego i stymulowania 

wzrostu gospodarczego.

Ogłoszenie Rural Vission 2040 poprzedziły kilkumie-

sięczne prace grupy roboczej przy Europejskiej Sieci Obsza-

rów Wiejskich. Istotny wkład w ową wizję wniosły również 

kilkuletnie prace nad koncepcją Smart Villages. W 2017 roku 

Komisarz ds. Rolnictwa i rozwoju wsi, Phil Hogan wspól-

nie z Komisarz ds. Polityki Regionalnej, Coriną Cretu oraz 

Komisarz ds. Ruchliwości i Transportu, Violetą Bulc, ogło-

sili zarys planu działań Unii Europejskiej na rzecz Smart 

Villages (inteligentnych wsi – czy jak proponujemy - „smart 

wsi”).  Założenia ustalone wspólnie przez dyrekcje gene-

ralne, w oparciu o wspólną wizję zrównoważonego rozwoju 

regionów europejskich, z myślą o potrzebie zapewnienia 

perspektyw rozwoju obszarów wiejskich, wsi i małych miast, 

były swego rodzaju novum otwierającym nowe ścieżki my-

ślenia i działania. Przy Europejskiej Sieci Obszarów Wiejskich 

(ENRD), w latach 2017–2020 działała grupa tematyczna do 

spraw Smart Villages. Było to forum gromadzenia i wymiany 

informacji oraz poszukiwania dróg przekładania koncepcji 

smart wsi na praktyczne rozwiązania. Trzeba podkreślić, że 

nie jest to model do prostego kopiowania. Taki uniwersal-

ny model nie jest możliwy do zastosowania, ponieważ, jak 

wspominaliśmy, każda wieś jest inna, ma inną kompozycję 

i inne proporcje zasobów, do których ma dostęp i którymi 

w różnym stopniu dysponuje. Każda wieś, nawet jeśli stoi 

przed podobnymi wyzwaniami, ze względu na swoją unikal-

ność, różne potrzeby i aspiracje mieszkańców, potrzebuje 

innych rozwiązań. Rural Vission 2040 i Smart Villages nie 

sprawią automatycznie, że nasza wieś zmieni się i rozwinie. 

Sposobów stawienia czoła trudnościom, przed jakimi staje 

dana wieś, trzeba poszukiwać samemu. To mieszkańcy wsi 

między sobą muszą ustalić, czego chcą i jaką drogą dojdą 

do oczekiwanych celów. Przydatnym narzędziem do upo-

rządkowania takich ustaleń może być na przykład strategia 

smart wsi. Grupa tematyczna ENRD zebrała zestaw narzędzi, 

spośród których można do takiej strategii dobrać właściwy 

dla lokalnej społeczności, wybrany zestaw, przydatny do 

realizacji przyjętych przez daną wieś celów.

Mieszkający na wsi wiedzą, że w odróżnieniu od miasta 

codzienne funkcjonowanie wymaga pokonywania odległo-

ści – na wsi wszędzie jest daleko. Rozproszona i mniejsza 

liczba mieszkańców podnosi koszty dostarczania usług. Wraz 

ze spadkiem zatrudnienia w rolnictwie na obszarach wiej-

skich nie jest łatwo o pracę. A więc wieś jest „smart”, kiedy 

jej mieszkańcy znajdują sposoby na pokonanie niedogodności 

związanych z peryferyjnym zamieszkiwaniem.

Inteligentne wioski to społeczności na obszarach wiej-

skich, które wykorzystują innowacyjne rozwiązania, aby 

poprawić swoje warunki życia i pracy, zaprzęgają nowe 

technologie, by zagospodarować swoje zasoby i wykorzystać 

możliwości. Smart wsie czerpią korzyści ze współpracy i so-

juszy z innymi społecznościami i podmiotami z innych wsi 

i miast. Bardzo pomocne są technologie cyfrowe, na przykład 

technologie informacyjno-komunikacyjne, wykorzystywanie 

dużych zbiorów danych czy innowacje związane z wyko-

rzystaniem Internetu Rzeczy. Działają one jako dźwignia 

umożliwiająca smart wsiom zwiększenie elastyczności, lep-

sze wykorzystanie ich zasobów oraz poprawę atrakcyjności 

obszarów wiejskich i jakości życia mieszkańców wsi. Korzy-

stanie z technologii cyfrowych nie jest warunkiem koniecz-

nym, aby stać się smart wsią. Z całą pewnością szybkie łącza 

szerokopasmowe ułatwią wdrażanie rozwiązań cyfrowych 

zmieniających dostępność dóbr i usług. Pozwalają zniwelo-

wać lub złagodzić niedogodności wynikające z peryferyjnego 

położenia wsi.

Podejście, obejmujące szeroką i elastyczną koncepcję 

Smart Villages jest szansą na spowolnienie trendów depopu-

lacyjnych, w wielu zaś obszarach – nawet na ich zatrzymanie, 

czy wręcz odwrócenie. Nowe możliwości technologiczne 

w połączeniu z innowacjami społecznymi dają szansę na 

przerwanie błędnego koła wzajemnie napędzających się 

procesów depopulacji i zaniku usług, wynikających zarówno 

ze zmniejszonego popytu na różnego rodzaju usługi, jak i ze 

względu na rosnące koszty ich dostarczania. Współczesne 

technologie komunikacyjne tę sytuację zmieniają i przede-

finiowują. Ułatwiają dostęp do wielu usług i zasobów oraz 

zmniejszają koszty ich świadczenia. Smart Villages to szansa 

dla nowej wiejskości, która w przyspieszonym tempie tworzy 

się na naszych oczach. Poprzez mądrą politykę rozwojową 

i odpowiednio dobrane instrumenty jej wdrażania, wiele 

pozytywnych trendów można wzmocnić i przyspieszyć.

Pandemia pokazała, że urbanizacja jest pułapką zmniej-

szającą odporność na kryzysy takie, jak ten. Wiejskość 

z mniejszą koncentracją mieszkańców, rozproszonym 

osadnictwem, ma swoje zalety, które w sytuacji kryzyso-

wej zdecydowanie górują nad niedogodnościami. Być może, 

paradoksalnie, po pandemii będziemy mieli do czynienia 

z powrotem do korzeni, powrotem na wieś, w efekcie czego 

wiejskość się umocni? Mam wrażenie, że ten trend jest już 

zauważalny. Ale będzie to inna wieś, być może lepsza? Wiele 

zależy od nas samych. 

Komentarz redakcji:
wieś położona obok metropolii rzeczywiście jest dzi-

siaj intensywnie zabudowywana stając się obszarem 

metropolitalnym, czyli w praktyce miastem. Wy-

krzywia to statystyki – wyludnienie wsi jest większe, 

niż nam się wydaje. Ale proces ten jest niesamowicie 

mocno powiązany z regionalizacją trendów. Histo-

rycznie gęsto zamieszkana Małopolska kontrastuje 

z regionami wiejskimi po pokonaniu granicy z wo-

jewództwem lubelskim. Na Kaszubach domy często 

stoją indywidualnie, daleko od siebie, nie tworząc 

skupisk czyli wsi. Przypomina to nieco regiony wiej-

skie w Estonii. W takich odosobnionych gospodar-

stwach często osiadają dziś wielbiciele ciszy i spokoju, 

przedstawiciele wolnych zawodów. Tryumfuje w ta-

kich miejscach zarówno praca zdalna, jak i e-handel. 

W regionach górskich, na pojezierzach i nad Bałty-

kiem zwykłe wsie zmieniły się w turystyczne kon-

glomeraty, często całkowicie się przebranżawiając. 

Małe miasta na Warmii współtworzą sieć Citta Slow, 

która staje się atrakcyjna dla turystów poszukujących 

sielanki i atmosfery odwrotnej od zgiełku i tłoku wiel-

kiego miasta. Proces rozwoju (polskich) metropolii 

traci już swoją dotychczasową dynamikę – one się 

już po prostu rozwinęły. Dalszy ich wzrost będzie już 

spokojniejszy. Stwarza to wiele nowych szans dla wsi 

i mniejszych miast – dotąd zagrożonych poważnym 

regresem. Największe szanse otrzymają lepiej położe-

ni – bliżej metropolii, w rejonach atrakcyjnych tury-

stycznie, bliżej miejsc pracy. Każda miejscowość musi 

umieć odpowiedzieć sobie na pytanie: „po co istnie-

je?”. Jeśli powód ten zniknął, należy wymyślić nowy. 

W razie jego braku – miejsce może zostać opuszczone. 

Natura nie znosi próżni, warto więc w tym procesie 

zadbać o ekologię i bioróżnorodność, nie oddając 

tej ziemi rolnictwu. Powstaje przestrzeń dla jakże 

potrzebnych, naturalnych lasów (nie plantacji drzew). 

Liczba zatrudnionych w rolnictwie będzie dalej 

spadać – automatyzacja zmienia w tej dziedzinie 

praktycznie wszystko. W miejscu rolniczych gospo-

darstw wyrastają „nowoczesne stodoły”, hipsterskie 

agroturystyki i pozamiejskie rezydencje bogatszych 

obywateli. Koncentracja ludzkości w metropoliach ma 

swoje zalety pod warunkiem mądrego wykorzysta-

nia uwalnianej przestrzeni, a procesy urbanizacyjne 

lubią falować – to co modne w tej dekadzie, w kolejnej 

będzie już nieatrakcyjne. Ludzie będą przepływać ze 

wsi do miast, i z miast na wieś. Rozwinie się większa 

potrzeba posiadania dwóch domów – jednego na wsi, 

dla odpoczynku  od miasta (dacza, domek w górach, 

letnisko). Rosła będzie również migracja seniorów 

(bliżej szpitala, bliżej po zakupy, bliżej opieki). Na 

wieś i do mniejszych miast skutecznie kierowany 

jest szeroki strumień finansowania – poprawia się 

diametralnie jakość dróg i infrastruktury, rośnie 

zamożność mieszkańców, których coraz bardziej 

stać na swobodne przemieszczanie się. Nowa wieś to 

już za chwilę zupełnie nowy świat, z zaciekawieniem 

patrzący na zrobotyzowane kombajny na polach. 
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Z kryzysem klimatycznym mamy do czynienia 
już dzisiaj
Klimat się zmienia, czego wynikiem jest ocieplenie naszej 

planety. Potwierdzają to liczne badania naukowe. Również 

bez badań jesteśmy w stanie zaobserwować ten proces. Ze 

skutkami ocieplenia klimatu mamy do czynienia tu i teraz. 

Nasila się częstotliwość występowania ekstremalnych 

zjawisk pogodowych. Nie ma już zim, jakie pamiętamy 

z dzieciństwa. Długie okresy suszy niszczą zieleń i uprawy. 

Nawalne deszcze wywołują podtopienia i powodzie. Huraga-

nowe wiatry powalają lasy i zrywają dachy. Klimat zmienia 

się na naszych oczach. Jeszcze niedawno mówiliśmy o glo-

balnym ociepleniu – obecnie mówimy o kryzysie klimatycz-

nym. Coraz częściej używane jest także określenie katastrofa 

klimatyczna. 

Nie ma wątpliwości, że globalne ocieplenie ma charakter 

antropogeniczny. Naukowcy wskazują, że powinniśmy doło-

żyć wszelkich starań, by zmiana średniej globalnej tempe-

ratury była jak najmniejsza. Każda dziesiąta część stopnia 

ma znaczenie. Przekłada się na ilość poszkodowanych osób 

i wymarłych gatunków roślin i zwierząt. Musimy wpro-

wadzić zmiany w stylu życia, sposobie w jaki mieszkamy, 

pracujemy, podróżujemy czy wytwarzamy towary i usługi. 

Miasta są miejscem koncentracji ludzi, zabudowy, produkcji 

i związanych z tym emisji zanieczyszczeń oraz problemów 

środowiskowych. Ale to też miejsca o szczególnym poten-

cjale twórczym, miejsca w których powstają innowacje. Duże 

miasta są naturalnymi liderami zmian. 

Niezbędne są głębokie zmiany
Nie jesteśmy bezsilni. Dysponujemy już większością potrzeb-

nych technologii pozwalających ograniczyć emisję gazów 

cieplarnianych niemal do zera. W czym więc tkwi problem? 

Kryzys klimatyczny powiązany jest ze strukturalnymi wada-

mi systemu ekonomicznego oraz społecznego. Oczekujemy 

ciągłego wzrostu gospodarczego nie bacząc, że jest on oparty 

na niemal nieograniczonej eksploatacji zasobów natural-

nych. Podział wytworzonych dóbr jest mało sprawiedliwy, 

niewielki odsetek najzamożniejszych dysponuje bogactwem 

większym niż połowa ludzkości. Spalanie paliw kopalnych, 

wycinka lasów, przemysłowe rolnictwo, masowa hodow-

la zwierząt, nadmierna konsumpcja – to działania, które 

doprowadziły do gwałtownego wzrostu stężenia dwutlenku 

węgla w atmosferze. 

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych będzie 

wymagało istotnych zmian wielu aspektów naszego życia, 

do których przywykliśmy i które uważamy za naturalne 

i oczywiste. Potrzebna jest mniejsza, bardziej przemyślana 

konsumpcja. Dużej części kupowanych przez nas przedmio-

tów nie potrzebujemy. Dzięki zdalnym transmisjom możemy 

zmniejszyć ilość podróży samolotowych. Z pożytkiem dla 

zdrowia możemy ograniczyć konsumpcję mięsa. Drugi aspekt 

to lepsze wykorzystanie zasobów – poprawa efektywności 

energetycznej oraz wdrożenia zasad gospodarki cyrku-

larnej. Zużywamy dużo więcej energii aniżeli moglibyśmy 

gospodarując nią w odpowiedni sposób. Trzeci aspekt to 

zastępowanie energii z paliw kopalnych energią odnawialną. 

Kolejny to wdrażanie inteligentnych rozwiązań dotyczących 

magazynowania energii, bilansowania wytwarzania i zużycia, 

integracji sektorów. Pożądane jest łączenie działań mityga-

cyjnych ze zwiększaniem odporności i adaptacją do skutków 

zmian klimatu. Nasze indywidualne wybory są ważne. Swoją 

postawą oddziałujemy na otoczenie społeczne i kreujemy 

nowe nawyki. To nie wystarczy, ale bardzo pomoże.

Działania systemowe i innowacje
Wyzwania związane z kryzysem klimatycznym są pilne, 

złożone, wzajemnie powiązane i mają ogromną skalę. Do-

świadczenia ostatnich lat pokazują, że podejmowane starania 

są daleko niewystarczające. Problemy nie mogą być roz-

wiązywane przez rozproszone interwencje czy rozwiązania 

sektorowe. Transformacja klimatyczna wymaga innowacyj-

nego myślenia oraz integracji działań technicznych, legisla-

cyjnych, społecznych, organizacyjno-zarządczych i finanso-

wych. Kluczem do sukcesu jest zaangażowanie mieszkańców, 

przedsiębiorców i środowiska naukowego. Jedynie głębokie 

zmiany wdrażane interdyscyplinarnie, w wielu dziedzinach 

mogą rozwiązać problemy współczesnego społeczeństwa. 

Jak to robimy w Krakowie 
Skala i złożoność wyzwań jakie stawia przed nami kryzys 

klimatyczny jest duża. Aby sobie z nią poradzić, potrzebne są 

solidne fundamenty. W Krakowie transformację klimatyczną 

budujemy krok po kroku, zgodnie ze ścieżką:

• przyjęcie ambitnego celu klimatycznego,

• nawiązanie współpracy międzynarodowej, przystąpie-

nie do społeczności wiedzy i innowacji na rzecz klimatu 

Climate-KIC,

• budowa potencjału instytucjonalnego, zrozumienia zagad-

nienia i zdolności instytucji samorządowych do działania,

• przeprowadzenie panelu obywatelskiego i uzyskanie 

poparcia społecznego,

• partycypacyjne wypracowanie strategii klimatycznej 

miasta,

• opracowanie procedur i standardów, przeprowadzenie 

projektów pilotażowych i demonstracyjnych,

• wdrożenie działań na masową skalę.

Transformacja 
klimatyczna 
polskich miast

Miasta są miejscem 
koncentracji 
ludzi, zabudowy, 
produkcji 
i związanych 
z tym emisji 
zanieczyszczeń 
oraz problemów 
środowiskowych. 
Ale to też miejsca 
o szczególnym 
potencjale 
twórczym, miejsca 
w których powstają 
innowacje. 
Duże miasta 
są naturalnymi 
liderami zmian.
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Kluczem do sukcesu jest zaangażowanie 
mieszkańców, przedsiębiorców 

i środowiska naukowego. Jedynie głębokie 
zmiany wdrażane interdyscyplinarnie, 
w wielu dziedzinach mogą rozwiązać 

problemy współczesnego społeczeństwa.
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Kraków jako pierwsze miasto w Polsce zadeklarował 

dążenie do neutralności klimatycznej. Uzyskaliśmy wsparcie 

międzynarodowego zespołu ekspertów w ramach programu 

EIT Climate-KIC Deep Demonstration of Healthy Clean Cities. 

W urzędzie miasta powstał zespół pracowników łączących 

kompetencje i wiedzę o zmianach klimatu ze znajomością 

zagadnień gospodarki komunalnej i zarządzania miastem. 

Wdrożona została procedura zarządzania portfelem projek-

tów jako remedium na podejście silosowe i sektorowe. Two-

rzona jest przestrzeń współpracy i dialogu z uwzględnieniem 

zróżnicowanych grup społecznych i zawodowych, angażująca 

samorząd, mieszkańców, przedsiębiorców i środowisko 

naukowe.

Aby dać głos mieszkańcom, zorganizowany został panel 

obywatelski poświęcony neutralności klimatycznej miasta. 

Celem Krakowskiego Panelu Klimatycznego było wypracowa-

nie odpowiedzi na pytanie, jak Miasto Kraków i mieszkańcy 

mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzysta-

nie energii odnawialnej. Panel obywatelski tworzy losowo 

wyłoniona grupa mieszkańców, dobrana w sposób reprezen-

tatywny dla danej populacji. To forma demokracji delibera-

tywnej, w której mieszkańcy mają możliwość zapoznania się 

z aktualną wiedzą naukową w temacie panelu i stanowiskami 

stron, należytego przedyskutowania sprawy, biorąc pod 

uwagę dobro wspólne i w efekcie sformułowania rekomenda-

cji. Prezydent miasta zobowiązał się do wdrożenia rekomen-

dacji, które w głosowaniu uzyskały wysokie, jednoznaczne 

poparcie panelistów.

Rekomendacje mieszkańców
Krakowski Panel Klimatyczny przyjął 32 rekomendacje, 

z których kluczowa określa cele klimatyczne: wypracowanie 

strategii klimatycznej w 2022 roku, 30% redukcja emisji 

gazów cieplarnianych do 2030 roku względem 2018 roku, co 

najmniej 80% redukcja do roku 2040 oraz osiągnięcie neu-

tralności klimatycznej nie później niż do 2050 roku. Pozostałe 

rekomendacje koncentrują się wokół kilku obszarów:

• budowanie świadomości: informacja, edukacja skie-

rowana do różnych grup odbiorców, promocja działań 

dla klimatu, utworzenie Centrum Edukacji i Doradztwa 

Klimatycznego;

• współudział i współdecydowanie: partycypacyjny sposób 

wypracowania strategii klimatycznej, zejście z informa-

cją do poziomu dzielnic, utworzenie przestrzeni dialogu 

i współpracy;

• wsparcie dla mieszkańców: wsparcie finansowe w postaci 

dotacji, wsparcie merytoryczne i organizacyjne dla 

wspólnot energetycznych;

• standardy energetyczno-klimatyczne dla budynków, 

projekty pilotażowe i demonstracyjne;

• zielone zamówienia publiczne i kompensacja śladu wę-

glowego imprez masowych;

• działania inwestycyjne – oferta typu ciepło jako usługa, 

przebudowa elektrociepłowni i systemu ciepłowniczego, 

promocja budynków zeroemisyjnych;

• zielone rozwiązania – program rozwoju i ochrony zielo-

nych przestrzeni miasta, uwzględnienie kwestii klima-

tycznych w studium zagospodarowania przestrzennego 

miasta, ochrona drzew.

Strategie klimatyczne polskich miast 
Podobną ścieżką podążają inne polskie miasta. Warszawski 

Panel Klimatyczny dał odpowiedź na pytanie, jak zwiększyć 

efektywność energetyczną i udział odnawialnych źródeł 

energii w bilansie energetycznym miasta. Podczas panelu 

w Poznaniu dyskutowano, jak zaadaptować lasy i tereny zie-

leni do zmieniającego się klimatu oraz czy odejść całkowicie 

od spalania węgla w gospodarstwach domowych. We Wro-

cławiu paneliści rozstrzygali, jak usprawnić przemieszczanie 

się po mieście, mając na względzie poprawę jakości życia 

i ochronę klimatu. W Gdyni formą współpracy samorządu 

z mieszkańcami jest Urban Lab – laboratorium miejskie 

pozwalające na wypracowanie i wdrażanie innowacyjnych 

rozwiązań. W każdym z miast mieszkańcy wykazują się dużą 

wrażliwością na kwestie klimatyczne i formułują ambitne 

cele, a wypracowane rekomendacje stanowią podstawę do 

tworzenia strategii miejskich. 

Transformacja klimatyczna to złożony, wielopłaszczy-

znowy proces społeczny. Potrzebna jest współpraca miast 

i wzajemna edukacja. Podczas sesji „Transformacja klima-

tyczna polskich miast” postaramy się odpowiedzieć na pięć 

ważnych pytań. Czy jesteśmy gotowi, by sprostać kryzysowi 

klimatycznemu? Jak zapewnić zaangażowanie mieszkań-

ców? Jak wiele trzeba zmienić w naszym życiu? Czy mamy 

potrzebne rozwiązania? Jak sfinansować transformację 

klimatyczną?

Czasu pozostało niewiele
Zegar klimatyczny odmierza czas do godziny zero, czyli dnia, 

w którym – jeśli nic nie zmienimy – średnia temperatura na 

Ziemi wzrośnie o 1,5°C w stosunku do ery przedprzemysłowej. 

To wartość, powyżej której, zdaniem naukowców, zmiany 

klimatu będą nieodwracalne i groźne dla ludzkości. Pozostało 

mniej niż siedem lat. 

Krakowski zegar klimatyczny był widoczny od kwietnia 

do sierpnia 2021 r. na wielkim wyświetlaczu Tauron Are-

ny. Uruchomiony symbolicznie w Dzień Ziemi, towarzyszył 

panelowi obywatelskiemu poświęconemu transformacji 

klimatycznej, a następnie festiwalowi filmów ekologicz-

nych. To dzwon alarmowy i wyrzut sumienia. Naszą ambicją 

i odpowiedzią na kryzys musi być jak najszybsze osiągnięcie 

neutralności klimatycznej. Tempo negatywnych zmian jest 

tak duże, że tylko szybkie i zdecydowane działania pozwolą 

uratować naszą planetę. Nie tylko dla naszych wnuków i pra-

wnuków – również dla nas samych. 
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Miasta zmieniają kurs rozwoju. Poja-

wiają się nowe trendy i zjawiska, które 

znacznie przekształcają ich funkcjo-

nalność. Rosną potrzeby mieszkańców 

i świadomość społecznej współ-

własności miasta. Zapotrzebowanie 

na dobrze wymyślone przestrzenie 

wspólne, coraz wyraźniej artykuło-

wane oczekiwania (a nawet żądania) 

dotyczące dostępu do żywej zieleni, 

świeżego powietrza, dostępu światła 

słonecznego, czystej wody – to wciąż 

wzmacniająca się lista celów, jakie 

miasta muszą przed sobą posta-

wić w procesach dostosowawczych. 

Strategie rozwoju muszą uwzględnić 

też zupełnie nowe wyzwania: na ich 

czele znalazła się dziś mikroretencja 

i w ogóle kwestie związane z zarzą-

dzaniem wodą – zarówno w ujęciu 

ilościowym jak i jakościowym. Miasta 

muszą zastąpić betonozę i brukozę 

nowoczesną interpretacją idei Miasta 

Ogrodu, w którym ziemia ma być 

nasączona wodą, działając jak gąbka 

w razie nadmiernych opadów, wspie-

rająca proces zmierzający również do 

chłodzenia miast w czasie upałów. 

Metropolie będą rosły, rozlewa-

jąc się wciąż dalej i dalej na przed-

mieścia, które wchłaniają pobliskie 

wsie i miasteczka. Towarzyszy temu 

wyludnianie się rolniczych prowincji, 

coraz szybsze dzięki mechanizacji 

i automatyzacji produkcji. Zmienia 

się status miast średniej wielkości, 

które mają szansę stać się ciekawą 

ROWERLUCJA?

Rewolucja 
rowerowa trwa 
w najlepsze od 
czasów rewolucji 
przemysłowej 
– w końcu jedna 
zrodziła drugą. 
Ludzkość już 
raz przesiadła 
się masowo na 
rowery – przed II 
wojną światową 
na rowerach 
jeździli praktycznie 
wszyscy.

alternatywą dla życia w przepełnio-

nych wielkich metropoliach – dziś 

praca zdalna zupełnie zmienia 

podejście do planowania miejsca 

zamieszkania. 

Mimo to wiodącą rolę w rozwo-

ju odgrywać będą, póki co, wielkie 

metropolie. W ich przypadku jednym 

z kluczowych problemów pozostanie 

kwestia przemieszczania się miesz-

kańców. Korki nie znikną, spalinowe 

auta zastąpią za chwilę tabuny elek-

tryków. Lepszych dla powietrza, ale 

już niekoniecznie dobrych dla tłoku 

na drogach i parkingach. Komunikacja 

publiczna będzie rozwijać się, konsu-

mując nowe technologie i zwiększa-

jąc swoją efektywność. Kluczem do 

sukcesu będzie jednak indywidualna 

mobilność obywateli. I o tym właśnie 

ma być ten tekst. 

O ROWERLUCJI!
Tak! To bowiem ona nas uratuje. Re-

wolucja rowerowa trwa w najlepsze 

od czasów rewolucji przemysłowej – 

w końcu jedna zrodziła drugą. Ludz-

kość już raz przesiadła się masowo na 

rowery – przed II wojną światową na 

rowerach jeździli praktycznie wszyscy. 

Potem przyszła moda na „samochód 

dla każdego” – i tak właśnie wygod-

ne auto zdominowało naszą drogową 

rzeczywistość, niesamowicie ją przy 

okazji komplikując. Miasta nigdy nie 

były gotowe na najazd takiej liczby 

dwuśladów. Im bardziej historyczne – tym bardziej nieprzy-

gotowane. Korki i problemy z parkowaniem zaczęły urastać 

do rangi czołowego cywilizacyjnego problemu dla miesz-

kańców wielkich aglomeracji, w wielu przypadkach kradnąc 

ludziom tysiące godzin czasu straconego w drogowym tłoku 

czy generując poważne koszty ponoszone za mandaty i w ra-

mach opłat za parkowanie w rozlicznych strefach.

Z perspektywy 2021 roku można śmiało stwierdzić, 

że rower wrócił w blasku i chwale do naszej masowej 

wyobraźni, i to w skali globalnej. Jednoślad to kapitalny 

pomysł na korki i niewielki problem z parkowaniem. Do 

podstawowych benefitów z użycia dwóch kółek dołączyły 

współcześnie jednak bardzo poważne, a zupełnie nowe 

korzyści dodatkowe. 

Moim zdaniem GAME CHANGER to rower elektrycznie 

wspomagany. Na ulicach pojawiła się cała masa różnych 

elektrycznych pomysłów na przemieszczanie się. Najpierw 

rewolucję miał zrobić Segway – ale coś poszło nie tak i do 

rewolucji nie doszło. Segwaye stały się narzędziem pracy na 

lotniskach i w galeriach handlowych, gdzieniegdzie jeszcze 

służąc turystom. Ale chwilę później zaczęło dziać się coś, co 

przekształciło naszą rzeczywistość. Elektryczne hulajnogi 

dokonały przełomu. Zaczęło się ich masowe użycie, które 

miało duży wpływ na zmiany nawyków; hulajnogi elek-

tryczne umożliwiły oswajanie się z nowymi rozwiązaniami 

na odpowiednio dużą społecznie skalę. Obok wszechobec-

nych szybko-hulajnóg pojawiły się elektryczne skutery oraz 

różne mniejsze i większe jeżdżące elektronarzędzia. 

A obok tradycyjnego roweru pojawił się on: rower elek-

tryczny, a raczej elektrycznie wspomagany. Dla wielu – 

wciąż wynalazek niezrozumiały. A bardzo możliwie, że to 

właśnie on docelowo zmieni wreszcie nasze komunikacyj-

ne nawyki. 

Rower elektryk – kto nie próbował, ten nie wie. W jego 

przypadku „prawie” robi wielką różnicę. Chodzi o to, że 

umożliwia on podjechanie z godnością pod górę nawet oso-

bom niedysponującym jakąś specjalną kondycją fizyczną. 

Nie każdy ma ochotę zalać się potem i zadyszeć podczas 

podróży do pracy, w której niekoniecznie czeka na cyklistę 

prysznic, ręcznik i ubranie na zmianę. 

Właściciel roweru elektrycznego to nie sportowiec-ro-

werowiec. To zwyczajny użytkownik przestrzeni publicznej, 

który używa jednośladu do codziennego, praktycznego 

transportu miejskiego. „Prawie”, które robi wielką różnicę, 

polega na dość subtelnych ułatwieniach. Efekt końcowy jest 

fenomenalny – praktyczny dzienny zasięg pedałującego 

zwiększa się bowiem o około połowę. To bardzo dużo. Jazda 

elektrykiem jest przyjemna nawet na dystansie 50 czy 70 

kilometrów dziennie. Jeśli zainwestujesz w rower cargo lub 

taki, który ma zdolności transportowe – pojedziesz nim na 

zakupy. Nawet te cięższe, całotygodniowe. 

Takim rowerem przemieszczasz się po mieście, śmiejąc 

się ze stojących w korku samochodów. W rejonach gó-

rzystych ranga elektryka rośnie wprost proporcjonalnie 

do różnicy wzniesień – w Bawarii jeżdżą już setki tysięcy 

rowerów elektrycznych, a średnia wieku ich użytkowni-

ków gwałtownie wzrasta. Wraz ze wzrostem nakładów na 

infrastrukturę rowerową dynamicznie będzie rosła także 

ich liczba. 

Pandemia wzmocniła pozycję rowerów. Zapotrzebo-

wanie na nie wzrosło lawinowo, w zależności od regionu 

świata – nawet trzykrotnie w stosunku do sytuacji sprzed 

pandemii. Rower – czy to analogowy, czy elektryczny – 

daje bowiem wolność. Wprowadza do zastanego życia ele-

ment ruchu. Poczucie wiatru we włosach świetnie wpływa 

na psychikę. 

Rower oswojony w stylu XXI wieku to również styl 

życia. Hasło „zamień samochód na rower” – zwykły lub 

elektryczny – naprawdę nabrało sensu. Wystarczy przeor-

ganizować sobie lekko życie i naprawdę da się całorocznie 

funkcjonować w warunkach miejskich bez auta. Całkowi-

cie. Co więcej – po odpowiednim przygotowaniu okazuje 

się, że życie miejskiego rowerzysty jest o wiele bardziej 

komfortowe, szybsze i łatwiejsze niż życie kierowcy 
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Właściciel roweru elektrycznego  
to nie sportowiec-rowerowiec.  
To zwyczajny użytkownik przestrzeni 
publicznej, który używa jednośladu  
do codziennego, praktycznego transportu 
miejskiego. 

miejskiego samochodu osobowego. A przy okazji – daje 

mnóstwo frajdy.

Podstawowym problemem dla większości ludzi jest 

kwestia dachu nad głową w czasie jazdy. W Polsce, póki 

co, większość ludzi nie wyobraża sobie rozstania z autem – 

w tym kraju stosunkowo nowym nabytkiem „dla każdego”. 

Samochód jest pozornie wygodny, rower niby mniej. 

Ale prawda jest taka, że samochód w mieście zwyczajnie 

stracił sens. Arterie się zatkały i nikt ich już nie udrożni tak, 

by w aglomeracji można było dalej zwiększać liczbę dwu-

śladów. Przesiadka na jednoślad czeka większość z nas, czy 

tego chcemy, czy nie. 

Na szczęście nie taki diabeł straszny, jak go niektórzy 

malują. Tak naprawdę deszcz w naszym kraju pada w spo-

sób uciążliwy tylko kilkadziesiąt godzin w skali całego roku. 

Przez 95% czasu jazda na rowerze jest możliwa (w najgor-

szym przypadku w lekkim przeciwdeszczowym wdzianku). 

Odpada więc problem jazdy w deszczu – te 5% czasu zwy-

czajnie można przeczekać pod daszkiem, aż ulewa minie. 

Drugi problem to zima. Niskie temperatury i lód na dro-

dze. Na to rozwiązaniem jest po prostu właściwie dobrane 

ubranie. Przemyślana czapka, wiatroszczelne powłoki, 

rękawiczki, termoaktywny komin na głowę typu Buff. No-

woczesne ubrania rowerowe bez żadnego problemu rozwią-

zują problem rowerowej zimy, której zresztą tak naprawdę 

w naszych miastach prawie już nie ma. 

Trzeci problem – transport zaopatrzenia. Ten rozwią-

zuje każdy rower przystosowany do przewozu ładunków. 

Jeśli planujemy cięższe niż 10-20 kilogramów, potrzebny 

będzie rower cargo z nisko położoną przestrzenią na ładu-

nek. Przy lżejszych zakupach wystarczą rowerowe skrzynki, 

sakwy i plecak. 

Czwarty kłopot – transport dzieci lub psów. Wymaga to 

pewnego przygotowania, ale rozmaite wózki, nosidła i sio-

dełka umożliwiają rozwiązanie każdego problemu. 

Piąty problem – koszty. Zwykły rower wszystkich 

problemów nie rozwiąże. Elektryczny kosztuje zaś odpo-

wiednio więcej. Rower za 6-9 tysięcy złotych to poważny 

wydatek. Ale jeśli starannie policzyć, ile kosztów zminima-

lizuje jego intensywne użytkowanie, okaże się, że naprawdę 

warto, nawet kupując go na raty. Zwróci się w ciągu pierw-

szego roku pedałowania. 

Widok własnego, kurzącego się na parkingu, nieuży-

wanego na co dzień auta – naprawdę cieszy oczy. Swoboda, 

z jaką przemyka się rowerem po centrum miasta to istne 

szaleństwo. Naprawdę wspaniałe uczucie, zwłaszcza dla 

kogoś, kto za kierownicą samochodu spędził ostatnie lata 

i z rowerem kontaktu nie miewał. Bo zapalonych rowe-

rzystów do niczego przekonywać nie trzeba – wiedzą, że 

rower rządzi. 

Ten artykuł kierujemy przede wszystkim do zatwar-

działych automobilistów. Spróbujcie! Randkę z rowerem 

elektrycznym można odbyć, biorąc go z wypożyczalni – 

a taką można znaleźć już w każdym większym mieście. Parę 

godzin poznawania własnego miasta z innej perspektywy 

błyskawicznie otwiera oczy na zalety tego rozwiązania. 

Rower elektryczny jest rozwiązaniem dojrzałym i kom-

pleksowym. Ma większe koła od hulajnogi, to jest jego wiel-

ka zaleta – poradzi sobie na każdej miejskiej nawierzchni. 

Nie jest zaskakujący dla kierowców, tym samym jest bez-

pieczniejszy. Mniej też zagraża pieszym i innym rowerom. 

Zminimalizowanie wysiłku robi resztę roboty – to jest 

naprawdę niezwykłe uczucie, którego jednak, bez prak-

tycznej próby, nie da się wyobrazić. Pojawiający się z kolei 

często w dyskusjach zarzut o to, że „rower jedzie sam”, tym 

samym odbierając elektrykowi prawo do bycia sposobem na 

aktywny tryb życia, swoisty wątek sportowy, treningowy – 

należy oddalić bezwzględnie i bezlitośnie. Rower elektrycz-

nie wspomagany wymaga pedałowania cały czas. I tylko od 

jego użytkownika zależy, ile w tej jeździe ma być wysiłku 

i treningu, a na ile zechcemy sobie w danym momencie 

ulżyć i cieszyć swobodną jazdą. 

– Zapraszamy zatem do śmiałego wzięcia udziału w RO-

WERLUCJI! To świetna zabawa, a jednocześnie wspaniała 

metoda na ratowanie naszego znękanego świata. Jadąc 

rowerem nawet niechcący demonstrujesz swoją wrażliwość. 

Nic nie trzeba do tego dodawać. Pedałowanie jest jak segre-

gowanie odpadów czy kupowanie u lokalnych dostawców – 

poznasz po nim osobę kulturalną i żyjącą zdrowo.

A teraz ci, którym zwykły rower z jakiegoś powodu nie 

umożliwiał realizacji ich potrzeb w mieście, otrzymują ide-

alne rozwiązanie – gorąco w niniejszym tekście polecany 

rower elektryczny. 

P.S. 

Komentarz praktyka: autor od sierpnia 2021 r. zrezygno-

wał z posiadania samochodu w ogóle. Eksperyment zasko-

czył ponad miarę jakichkolwiek oczekiwań: okazało się, że 

samochód w mieście jest nie tylko niepotrzebny, ale wręcz 

groteskowy i niewygodny. Poruszanie się po mieście na 

rowerze elektrycznym w ubraniu dostosowanym do pogody 

jest faktycznie całoroczne, szybkie, zdrowe i niezmiernie 

satysfakcjonujące. Zakupy wozi rower cargo. Znika problem 

stania w korkach. Znika problem parkowania. Znikają koszty. 

Wzrasta mobilność, człowiek o wiele więcej się rusza – same 

zalety, wad brak. W razie potrzeby wyjazdu z psem czy na 

większą odległość – można skorzystać z wynajmu aut, car 

sharingu, taksówki, komunikacji zbiorowej – mnóstwo 

możliwości. Samochody potrzebne są tylko rodzicom małych 

dzieci, mieszkającym od miejsca pracy dalej niż 10-15 km, 

często podróżującym na większe odległości do miejsc nieob-

sługiwanych przez dogodne połączenia kolejowe. 

Słowo komentarza ze strony Łukasza Franka, Dyrektora 

Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie:

Nie ma najmniejszej wątpliwości, że rowery elektryczne 

zbawią świat, ale jest jeden warunek – każdy człowiek musi 

przynajmniej raz wsiąść na taki jednoślad. Połowa z nas już 

nigdy z niego nie zsiądzie. 

Mateusz Zmyślony

źr
ód

ło
: 
m

at
er

ia
ły

 w
ła

sn
e



NR 6 / 2021OPEN EYES MAGAZINE

 5958 MIASTO-IDEA 

Świadomy nieocenionej roli drzew 

w procesie adaptacyjnym do zmian kli-

matu, Zarząd Zieleni Miejskiej w Kra-

kowie sukcesywnie zwiększa ich ilość 

w mieście poprzez realizację „Powia-

towego programu zwiększania lesisto-

ści Miasta Krakowa na lata 2018–2040” 

czy poprzez nowe nasadzenia parkowe 

i przyuliczne. Ogromne znaczenie ma 

również angażowanie w ten proces 

mieszkańców. 

Nowe lasy
W lasach zarządzanych przez Kra-

kowski ZZM od 2016 r. prowadzona 

jest poprawa jakości lasów polegająca 

m.in. na odnawianiu luk, halizn a także 

poprzez wykonywanie poprawek 

w uprawach leśnych rodzimymi 

gatunkami drzew dostosowanymi 

do lokalnie występujących w lasach 

siedlisk określonych w dokumenta-

cji urządzeniowej (UPUL, PUL, ISL). 

W ramach tych działań pojawiają się 

takie gatunki, jak: olsza czarna, buk zwyczajny, modrzew 

europejski, dąb szypułkowy, klon jawor czy wiąz szypułko-

wy wyhodowany z nasion pozyskanych z wiązów rosnących 

w krakowskim Lesie Mogilskim. 

Od 2018 r. realizowany jest również wspomniany wyżej 

program zwiększenia lesistości miasta. Wyznacza on zasady 

i warunki zwiększenia powierzchni lasów na terenie Gminy 

Miejskiej Kraków – docelowo na poziomie nie mniejszym niż 

8% powierzchni gminy. Realizacja Powiatowego Programu 

Zwiększania Lesistości to ujawnianie istniejących zadrzewień 

jako lasów, wykup gruntów pod zalesienia, a także zalesianie 

i dolesianie gruntów, zgodnie z opracowanymi, szczegóło-

wymi planami zalesień. 

Jednym z podstawowych celów realizacji Programu jest 

zwiększenie powierzchni i ochrona zbiorowisk leśnych (la-

sów, parków leśnych). Uzupełnianie rodzimymi gatunkami 

drzew oraz wprowadzenie nowych nasadzeń realizowane jest 

z perspektywą pełnienia przez drzewostany funkcji społecz-

nych oraz ochronnych, zapewniających miejsce bytowania 

zwierząt, w tym gatunków związanych z martwym drew-

nem. Obumierające drzewa oraz te eliminowane w trakcie 

pielęgnacji, w sposób ciągły uzupełniają rezerwuar martwe-

go drewna. Projektowane do zwiększenia lesistości tereny 

stanowią bardzo istotne, lokalne uzupełnienie istniejących 

korytarzy migracyjnych zwierząt.

Tylko rodzime gatunki
W związku z realizacją programu zalesień w Krakowie 

wprowadzane są wyłącznie rodzime gatunki drzew – dęby 

szypułkowe, lipy drobnolistne, buki zwyczajne, graby pospo-

lite, olsze czarne, wiązy szypułkowe, klony jawory a tak-

że – w niewielkim zakresie – sosny zwyczajne i śliwy tarniny. 

W wielu miejscach nieużytki, na których postępuje sukcesja 

naturalna – głównie gatunków obcych (klon jesionolistny, 

orzech, robinia) – w ramach programu zostaną stopniowo 

przekształcone w zbiorowiska leśne oparte na rodzimych 

gatunkach odznaczających się dużymi walorami krajobra-

zowymi. Na terenie Nowej Huty ograniczają one dodatko-

wo ekspozycję w przestrzeni hałd, osadników, rurociągów, 

linii energetycznych, itp. Podczas wykonywanych dolesień 

i zalesień pozostawiane są wszystkie rodzime gatunki, które 

pojawiły się już w wyniku sukcesji naturalnej. Szczególną 

troską otaczane są dęby, wiązy i jawory. Nie usuwamy rów-

nież żadnych rodzimych topól, olch, wierzb. Każde drzewo 

rodzimego gatunku ma dla nas ogromną wartość. Rosnące 

Miejskie lasy  
w aspekcie  
zmian 
klimatycznych

Jedną z konsekwencji wzrastającej 
koncentracji CO2 (oraz innych gazów 
cieplarnianych) w atmosferze, jest 
odczuwalny wzrost globalnej 
temperatury. Skutki tego wzrostu – 
wielopłaszczyznowe i wieloaspektowe 
– mają bezpośrednie przełożenie na 
gatunki roślin, które mogą się przyjmować 
na terenach miejskich i zapewniać 
odpowiednie usługi ekosystemów.

ŁUKASZ PAWLIK – Zastępca Dyrektora 
Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie  

ds. Zieleni

DARIUSZ WNĘK – Kierownik Zespołu  
ds. Lasów i Przyrody

ALEKSANDRA MIKOLASZEK –  
Główny Specjalista w Zespole  

Kraków w Zieleni

już dębowe solitery są bardziej odporne na wszelkie czynniki, 

również te wynikające ze zmian klimatu. Jako czasowa osłona 

gleby pozostawiane są niekiedy pojedyncze klony jesiono-

listne i akacje, jednak z perspektywą usunięcia, gdy wzrost 

młodej uprawy nie będzie już narażony na zagrożenia (okresy 

suszy, podtopienia po nawalnych deszczach, uszkodzenia od 

zwierzyny itp.). 

Ograniczanie skutków miejskiej wyspy ciepła
PPZL przyczynia się do poprawy jakości powietrza, oddzia-

łując pozytywnie na wielu płaszczyznach – zwłaszcza w wa-

runkach miejskich, jako tło istniejącej i rozprzestrzeniającej 

się zabudowy. W Krakowie, mieście o jednym z najniższych 

wskaźników lesistości, jest to szczególnie ważne; również 

z punktu widzenia ograniczenia niekorzystnych efektów 

miejskiej wyspy ciepła. Jako tereny dostępne publicznie lasy 

są miejscem wypoczynku, rekreacji oraz edukacji ekologicz-

nej mieszkańców. Odgrywają także bardzo ważną rolę w cyklu 

obiegu i magazynowania wody. Po opadach deszczu woda 

gromadzona jest przez glebę, ściółkę, martwe drewno oraz 

rośliny, a w późniejszym czasie zostaje stopniowo uwalniana.

Biogrupy drzew – Zielony Plac Grzegórzecki 
Może się wydawać, że pojęcie biogrupy drzew dotyczy lasów 

i drzew tworzących leśne drzewostany. Jesteśmy jednak 

przekonani, że śmiało można wprowadzać nowe nasadzenia 

drzew miejskich w formie biogrup w zurbanizowanych czę-

ściach miasta. Takie rozwiązanie wprowadzono w realizowa-

nym przez ZZM projekcie Zielonego Placu Grzegórzeckiego. 

Biogrupa to drzewa rosnące razem w niewielkiej odległości od 

siebie. Taki układ lepiej wykorzystuje przestrzeń podziemną, 

ponieważ korzenie przenikają się wzajemnie, dochodzi nawet 

do ich zrastania. Wówczas drzewa lepiej wykorzystują zasoby 

wody oraz soli mineralnych znajdujących się w podłożu. 

Wprowadzenie biogrup jest uzupełnieniem opartych na na-

turze i wykorzystanych w tej inwestycji rozwiązań, takich jak 

ogrody deszczowe oraz zbieranie i retencjonowanie wody.

Redukcja śladu węglowego – rosnąca 
świadomość
Coraz szersze i bardziej odważne głosy dotyczące nega-

tywnych skutków zmian klimatycznych przekładają się na 

wzrost świadomości mieszkańców w tym zakresie. Potrze-

ba zwiększania ilości zieleni w mieście zaczyna wychodzić 

poza podstawowe rozumienie takich działań. Miejska zieleń 
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to nie tylko poprawa jakości życia oraz dbałość o wspólną 

i współtworzoną przestrzeń, ale również przekonanie, że 

nasze obecne działania mają konkretny wpływ na los planety 

i jakość życia przyszłych pokoleń. Pojawiające się w odnie-

sieniu do zmian klimatu pojęcie śladu węglowego wychodzi 

poza potoczne rozumienie tego zjawiska. Coraz więcej osób 

zdaje sobie sprawę, że nasz jednostkowy ślad węglowy (z ang. 

carbon footprint) to nie tylko to, co wydobywa się z rur 

wydechowych samochodów i kominów na budynkach. Mowa 

tu bowiem o sumie emisji dwutlenku węgla związanego z na-

szym stylem życia, żywienia, rodzajem usług, z których ko-

rzystamy oraz wszystkimi codziennymi wyborami wpływają-

cymi na zwiększenie bądź zmniejszenie popytu na konkretne 

produkty. Świadomość w tym zakresie przekłada się na 

sposób myślenia o zieleni miejskiej, a liczenie śladu węglo-

wego i chęć jego niwelowania coraz częściej przyświeca dzia-

łaniom ekologicznym. Stosunek ilości produkowanego śladu 

węglowego do ilości zieleni, która mogłaby go zrównoważyć, 

staje się wyznacznikiem zielonych działań, w które angażu-

ją się mieszkańcy oraz prywatne firmy (CSR). Przykładem 

takich działań są m.in. środki pozyskiwane od sponsorów 

na zalesienia w ramach wprowadzonych przez ZZM pakie-

tów sponsorskich. W ostatnim czasie tego rodzaju działanie 

zostało wsparte w tym zakresie pilotażową akcją. Organiza-

tor krakowskiego festiwalu Unsound zaproponował swoim 

uczestnikom możliwość wniesienia dobrowolnej dodatkowej 

składki biletowej, z której zyski w całości zostały przezna-

czone na zakup sadzonek leśnych. Otwarta komunikacja 

w zakresie śladu węglowego festiwalu to ogromny krok 

w kierunku budowania społecznej świadomości, ale i również 

odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Pozytywny 

odbiór akcji stał się motorem napędowym kolejnych działań 

systemowych – do ceny przyszłych biletów festiwalowych 

dodana zostanie „cegiełka”, pozwalająca na zakup sadzonek 

drzew pozwalających ten ślad zniwelować. 

Festiwalowe konsorcjum wesprze zielone 
inicjatywy
Kraków planuje rozszerzenie tej inicjatywy i utworzenie 

festiwalowego konsorcjum zrzeszającego twórców i orga-

nizatorów, których ekologiczna świadomość przełoży się 

na konkretne, policzalne, zielone działania w przestrzeni 

miejskiej. Mowa tutaj już o bezprecedensowej akcji eduko-

wania odbiorców konkretnych usług. Obecnie coraz większe 

znaczenie ma nie tyle sam produkt, ile polityka marki, która 

za nim stoi. Kraków podejmuje analogiczne działania w kwe-

stii odbywających się w naszym mieście kongresów. Chcemy, 

aby wyprodukowany w ramach organizacji wydarzeń ślad 

węglowy był likwidowany w sposób systemowy, według 

jasno określonej ścieżki. Przyjazd zagranicznych prelegen-

tów czy organizacja wydarzeń w mieście to działania, która 

można przeliczyć na ilość dostarczonego do atmosfery CO2. 

Wiedza w tym zakresie pozwala na budowanie świadomości 

podziału odpowiedzialności między organizatorów a uczest-

ników. Możliwość zaangażowania uczestników kongresów 

w działania na rzecz miasta, takie jak sadzenie drzew, wo-

lontariat wykorzystujący zasoby merytoryczne uczestników 

czy współpraca z różnego rodzaju instytucjami miejskimi, to 

wymierne korzyści współdziałania w tym zakresie. 

Tak rozumiany CSR to globalne spojrzenie na problemy 

współczesnego świata, pozwalające na zintensyfikowane 

i wielopoziomowe działanie na rzecz niwelowania nega-

tywnych skutków zmian klimatycznych. Jako mieszkańcy 

globalnej wioski musimy czuć, znacznie szerszą niż lokalna, 

odpowiedzialność za podejmowane działania. To one bowiem 

ukształtują jakość życia przyszłych pokoleń. Cel ten może 

zostać osiągnięty, gdy prowadzone działania zyskają wymiar 

wielopłaszczyznowy. Z jednej strony systemowa aktywność 

miejskich jednostek, z drugiej – edukacja i współdziałanie 

z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami, których zaangażo-

wanie i świadomość są najlepszym podłożem dla przyszłych 

zmian w tym zakresie. 

Chcemy, aby 
wyprodukowany w ramach 
organizacji wydarzeń ślad 
węglowy był likwidowany 
w sposób systemowy, 
według jasno określonej 
ścieżki. Przyszłość należy do przestrzeni 

wspólnych. Przemyślanych, łączących, 

umożliwiających różne aktywności. 

Miejsca spotkań, choć mocno ucierpia-

ły w czasie zarazy, wróciły do nas ze 

zdwojoną mocą, gdy tylko stało się to 

możliwe. Dlaczego? Bo ludzie bardzo 

ich potrzebują. Bo człowiek to istota 

społeczna i bycie RAZEM i POMIĘDZY 

innymi to istota naszej cywilizacji. 

Pisząc „przestrzenie wspólne” 

można mieć na myśli hale widowisko-

we i obiekty sportowe, centra kongre-

sowe czy targowe, galerie handlowe, 

szkoły… i to wszystko będzie prawda. 

Ale tytułowe common spaces nowej 

jakości to z perspektywy Open Eyes 

Economy przede wszystkim prze-

strzenie mniej formalne, te, które nie 

służą po prostu wykonaniu konkretnej 

czynności, takiej jak zakupy czy nauka. 

Wymienione wcześniej obiekty mają 

już swoje know-how, swoje procedury, 

normy i zwyczaje. 

Nowe, ważne common spaces to 

miejsca dobrowolnych, nieformal-

nych spotkań ludzi w czasie wolnym 

od pracy i obowiązków, funkcjonu-

jące jako miejsca kontaktu z drugim 

człowiekiem i przestrzenie, w których 

przenikają się różne formy wspól-

nych aktywności. Dziś charakter 

takich miejsc ulega dynamicznym 

Common spaces, 
czyli przestrzenie 

wspólne
Miejsca spotkań, 

choć mocno 
ucierpiały w czasie 
zarazy, wróciły do 

nas ze zdwojoną 
mocą, gdy tylko 

stało się to 
możliwe. Dlaczego? 

Bo ludzie bardzo 
ich potrzebują.

przekształceniom – dzięki, na przy-

kład, pracy zdalnej stają się również 

strefami coworkingowymi. 

Takimi common spaces będą więc 

centra knajpowe, te z jedzeniem i te 

bardziej zabawowe, a najczęściej – 

uniwersalnie łączące obie te potrzeby. 

A może i więcej potrzeb – na czele 

z potrzebą towarzystwa, rozmowy, 

mieszania się, wymiany myśli, idei, 

a także przedmiotów – np. używanych 

ubrań, mebli czy narzędzi. 

Mam tu na myśli miejsca specjalnie 

po to wymyślone, mające jakąś myśl 

przewodnią, niewykreowane przypad-

kiem. Oparte na jakimś spostrzeżeniu, 

intuicji, często – analizie miejsca. 

Takim miejscem jest dla mnie 

na przykład gdański Waterfront nad 

Motławą i jej odnogami, zwłaszcza od-

cinek wzdłuż ulicy Szafarnia. Gdańsk 

na początku lat 90. był miastem, 

w którym po zmroku zapadała głucha 

cisza, a po smutnych ulicach hulał 

zimny wiatr. Spacer po Starym Mie-

ście kończył się nad Motławą – dalej 

nie było już nic. Dziś tę przestrzeń 

wypełniły retrowersyjne spichlerze 

na wyspie i przede wszystkim inicja-

tywy zrealizowane właśnie wzdłuż 

Szafarni i gdańskiej mariny. Jedną 

z pionierek była w tym miejscu Basia 

Ritz. Zwyciężczyni pierwszej edycji 
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programu „MasterChef”tworzyła w tym miejscu kapitalną 

restaurację – z niebanalnym widokiem, niejako odwrotnym 

od obowiązującego dotąd stereotypu. Z restauracji Ritz widać 

bowiem – z drugiej strony Motławy – gdańskie Stare Miasto. 

Wreszcie w całej okazałości i z najciekawszej, bo nadwodnej 

perspektywy. 

Obok jak grzyby po deszczu zaczęły wyrastać kolejne 

knajpy, tworząc nową przestrzeń spacerową – tytułowe 

common space – i Gdańsk w swoim zabytkowym centrum 

stał się wreszcie miastem kompletnym. 

Dziś szerzej rozumianą, gdańską przestrzeń uzupełniają 

nowe pomysły – tłumy ciągną na ulicę Elektryków, w stronę 

modnych lokali 100cznia i klub B90. 

Polskie miasta poddawane są jednej z najbardziej dy-

namicznych metamorfoz na świecie. Dynamika ta może 

zachwycać,  ale powinna też niepokoić. Deweloperzy chcą 

przede wszystkim robić interesy – możliwie dochodowe. A to 

oznacza często zachłanność i pośpiech – wyjątkowo nie-

wskazane w procesach rozwoju miast.

Rozmawiałem o tym z Filipem Springerem, piszącym 

właśnie o przyszłości Stoczni Gdańskiej dla „Pisma”. Nasza 

rozmowa doprowadziła do kilku ciekawych konkluzji – 

z mojej perspektywy najważniejsze pytanie architektonicz-

ne „o stocznię” to pytanie o przyszłość portowych żurawi. 

Osobiście uważam, że powinny one pozostać magicznym 

kluczem do skyline’u tego miasta. Zawsze, gdy widzę je z od-

dali, cieszę się i czuję, że naprawdę wiem, gdzie jestem. Czuję, 

że jestem WE WŁAŚCIWYM MIEJSCU. 

Ewentualne plany demontażu żurawi i zastąpienia ich po 

prostu jakąś dochodową zabudową zupełnie (mi osobiście) 

nie pasują do wizji Gdańska – wspaniałego miasta, które 

opowiada sobą wielkie historie. Jedną z nich opowiadają 

żurawie w stoczni.  

Dyskutując o wizji przyszłości takiej szczególnej prze-

strzeni wspólnej, doszliśmy do wniosku, że być może 

najlepszą drogą jest pozwolić działać potędze pieniądza (na 

zasadzie „nie walcz z prądem, gdy jest on zbyt silny”) – ale 

stawiając na ustalenie z inwestorami kilku zasad. Po pierw-

sze – w kompleksie powinien być obecny kampus wyższej 

uczelni wraz z akademikami. Miasto musi być dostępne dla 

młodych, jeszcze niemajętnych ludzi. Po drugie – obowiąz-

kiem inwestora będzie spektakularne podejście do zieleni 

i bioróżnorodności całej przestrzeni. Po trzecie – prioryte-

tami całej inwestycji powinny być trzy szczytowe potrzeby 

z hierarchii Maslowa: wysokojakościowa sztuka współcze-

sna, kultura i nauka. Po czwarte – nowo powstające serce 

miasta powinno wypowiedzieć się okrętowo, stoczniowo 

i morsko – na miarę wielkiej historii miasta. Po piąte – am-

bitnie – w przestrzeni wspólnej powinno wydarzyć się coś 

na absolutnie światowym poziomie, coś porównywalnego 

do singapurskich wiszących ogrodów, czy praskiego „Top 

Tower” autorstwa Davida Černego. Wreszcie – po szóste – 

nowa gdańska przestrzeń wspólna powinna być możliwie ca-

łoroczna, ogrzewana i oświetlona na długie, zimowe, surowe 

morskie wieczory. Może te nasze przemyślenia do czegoś się 

przydadzą w Gdańsku? 

Najciekawsze przestrzenie wspólne są źródłem inspiracji 

i kuźnią kolejnych pomysłów – każdy jest inny, ponieważ 

kształtuje go lokalizacja, architektura, układ urbanistyczny, 

unikalny charakter całej przestrzeni. 

Klasycznym takim miejscem była łódzka Off Piotrkow-

ska – z knajpami, jedzeniem i zabawą, ale też kultowymi 

sklepami na czele z „Pan tu nie stał” i hiperaktywną prze-

strzenią wystawową w postindustrialnych wnętrzach. 

Swoją specyficzną atmosferę wytwarza krakowskie 

Forum Przestrzenie, korzystające z klimatu porzuconego 

przez swą pierwotną funkcję budynku dawnego hotelu. I z – 

jak sama nazwa wskazuje – Przestrzeni, jaka rozpościera 

się przed nim. Widok na Wisłę, oddech jaki daje dolina rzeki, 

mieszczące się w kadrze Wawel i klasztor Na Skałce – to 

magiczny miks, który w dni z ładną pogodą przyciąga tutaj 

tłumy żądne gwaru, towarzystwa i to koniecznie w takich 

właśnie okolicznościach – niepowtarzalnych. Wielofunk-

cyjność Przestrzeni Forum tworzy tutejszy common space – 

wraz z indywidualnym stylem artystycznym miejsca, które 

wypowiada się wizualnie za pomocą murali, designu wnętrz, 

menu, neonów takich jak „LATO” i oczywiście mebli, rów-

nież tych miejskich, na zewnątrz – wśród nich kontrapunk-

tem dla pozostałych atrakcji jest m.in. modna, chromowana 

przyczepa campingowa o obłym kształcie. Przestrzeń żyje, 

ewoluuje – stopniowo przybywa zacumowanych na rzece 

barek z knajpami i hotelami, a nad wszystkim unoszą się wa-

goniki koła widokowego i stacjonarny balon obserwacyjny.   

W warszawskiej Hali Koszyki wybrzmiał koncept este-

tycznego miejskiego miejsca spotkań, skomponowanego 

z wielu dopracowanych lokali i na swój sposób spójnego, 

spełniającego wymagania mieszkańców, przy okazji stając 

się trochę archetypem takiego głównie kulinarnego  

common space.

Na wrocławskiej Wyspie Słodowej do tradycyjnego, nie-

formalnego miejsca spotkań dodane zostały nowe funkcje 

na czele z budynkiem Concordia Design. Strefy cowor-

kingowe wprowadzają zupełnie nową jakość do common 

spaces – w popandemicznym nowym świecie odnajdą się 

wręcz idealnie. 

Praojcem współczesnych polskich common spaces jest 

krakowski Kazimierz.  Nie mylmy jednak tej kategorii „prze-

strzeni wspólnych” ze zwykłymi miejskimi dzielnicami – te 

są zupełnie innym zjawiskiem. 

W latach 90. Kazimierz był zasiedloną głównie przez 

wątpliwej proweniencji grupy społeczne przestrzenią, 

w której dominowały przemoc i obłażący tynk; na ulicach 

walały się wraki zardzewiałych aut i ogólnie – było dość 

postapokaliptycznie. Dzielnica emanowała jednak tak silną 

magią, że szybko znalazła swoich pionierów – pierwszy-

mi miejscami nowej generacji były kolejno Singer, potem 

Alchemia, teatr Łaźnia, no i poszło, fala ruszyła. Dołączyły 

francuskie „Kolory”, dziś funkcjonalność dzielnicy uzupeł-

nia m.in. Hevre, które poza knajpowym parterem dysponuje 

również dwiema kondygnacjami dla organizowanych licznie 

wydarzeń kulturalnych. 

Po drugiej stronie Wisły, za kładką Bernatka, zaczyna 

się przestrzeń wspólna Podgórza. Kultowe miejsca, takie 

jak Cawa i Drukarnia, umożliwiają praktycznie całodobo-

wą aktywność. W knajpkach toczy się życie towarzyskie, 

ludzie nauczyli się również w nich pracować. Od pionierów 

fala rozeszła się wzdłuż ulic Nadwiślańskiej i Brodzińskie-

go – i teraz ludzie z laptopami okupują już miejsca takie 

jak kawiarnia w Cricotece, plotkarze zaludniają cały ciąg 

komunikacyjny do Rynku Podgórskiego, miejsce tętni życiem, 

które polega na spędzaniu czasu z innymi – na knajpianych 

dyskusjach, towarzyskich kolacjach, poznawaniu nowych 

twarzy. Wygląda na to, że po 30 latach społecznych i miej-

skich metamorfoz w polskich metropoliach powstał zupełnie 

nowy, bardzo śródziemnomorski i otwarty styl życia – bie-

gunowo odmienny od spędzania czasu wolnego na kanapie 

przed telewizorem. Rozmawiamy o tym stylu życia i atmos-

ferze Podgórza z Rafałem i Agnieszką: Rafał jest barmanem, 

Agnieszka pracuje w kuchni w Cawie, mojej ulubionej knajpie. 

Wygląda na to, że przepis na sukces wymaga w tym przy-

padku po prostu wspaniałej lokalizacji, świetnego jedzenia 

z krótkiego menu, dostępnego „na szybko”, prawie od ręki. 

Do tego dobra muzyka, wnętrze z kwiatami i dopełniającymi 

klimat detalami. Od siebie, jako stały klient, dodam – najwię-

cej zależy od zespołu ludzi, którzy w Cawie pracują. Częścią 

magii tego miejsca jest fakt, iż znamy się od dłuuuugich lat – 

i oni ciągle tu pracują. 

Zupełnie inna atmosfera panuje w nowym miejscu na 

mapie Krakowa – w Hype Parku. Tu jest głośniej, bardziej 

foodtruckowo i DJ-owosko. Przestrzenie wspólne potrzebne 

są różne – klubowe, muzyczne, artystyczne. Hype Park jest 

konceptem estetycznie spójnym, wypełnia w mieście lukę po 

zlikwidowanym innym zagłębiu czasu wolnego, jakim było 

skupisko inicjatyw przy ulicy Dolnych Młynów 10, w dawnej 

fabryce cygar.
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Tropienie common spaces to ciekawy pomysł na życie, 

jeszcze lepszy, gdy próbujemy takie przestrzenie wspólne 

zrozumieć. Nie powstają one przypadkiem, każde jest inne – 

to już wiemy. 

Co jednak składa się na dobrej jakości zagłębie czasu wol-

nego? Jakie czynniki są kluczowe, jak zestawia się je ze sobą, 

tak, by powstała mieszanka budząca odpowiednie emocje? 

Rozmawiałem o tym w Bielsku-Białej z twórcami jednego 

z takich niezwykłych miejsc, Robertem i Maksem.  

Na Koziej Górze, nad miastem, na wysokości 683 m. 

n.p.m., znajduje się kolejna, zupełnie niepowtarzalna prze-

strzeń wspólna. Na dość rozległej, otoczonej płotem, za-

dbanej górskiej polanie czeka na gości mnóstwo mniejszych 

i większych atrakcji. Jest plac zabaw, jest samoobsługowy 

serwis dla rowerów górskich i stojaki dla nich, mnóstwo 

kwiatów, stolików, ław, jest schronisko górskie i jest Koliba – 

niepozorna na pierwszy rzut oka knajpka, która jest tu game 

changerem: surferskie klimaty na szczycie góry, wyrafino-

wany, tłusty bit z głośników, piękne i pyszne, hipsterskie 

ciasta i ciastka, dania dnia rodem jak z Hali Koszyki; wszyst-

ko świeże i eko, ale nie kwaśnica i żur, tylko azjatycki street 

food, krewetki i piwo Brooklyn Lager z kija, prosecco i inne 

ulubione puzzle środowiska naturalnego dla tzw. Middle 

& Upper Class. Schronisko też nie jest PTTK, to prywatna, 

rodzinna pasja, nie konkurencja Koliby. W schronisku rządzą 

rodzice Roberta, więc tamże dostępne są bardziej tradycyjne, 

równie dobrej jakości smaki. Koliba jest młodsza duchem, 

tworzy alternatywne możliwości. Wszystko to w połączeniu 

ze wspaniałymi widokami na leżącą w dole, jedyną w Polsce 

górską metropolię i otaczające z wszystkich stron Beskidy, 

tworzy niezwykłe miejsce, do którego chce się wracać. 

Ciekawe są też – po kilku wizytach – coraz bardziej zna-

jome twarze gości. Kozia Góra to nie jest typowo turystyczne 

miejsce. Uwagę od niej skutecznie odwracają oblepione tłu-

mem Szyndzielnia i Skrzyczne, dostępne bez wysiłku dzięki 

kolejom linowym i wyciągom. Na Kozią Górę trzeba wyleźć 

na nogach lub wyjechać na rowerze. Związany z tym wysiłek 

działa jak cudowny filtr społeczny – czyniący z Koliby i jej 

otoczenia miejsce spotkań ludzi, którzy kochają góry, spor-

towców, rowerzystów MTB i downhillowców z pobliskich 

Enduro Trails. Powtarzające się, znajome twarze to efekt 

„miasta w górach” – po prostu bywają tu miejscowi, których 

dobrym zwyczajem jest po pracy wyskoczyć w góry z buta czy 

na rower. Wielu gości Koziej to najmłodsi – i to jest nad-

zwyczaj przyjemna, typowa dla tych okolic scena: tworzący 

pozytywny stereotyp klasycznej bielsko-bialskiej rodziny 

widok ubranych górsko rodziców i ich często bardzo małych 

dzieci, wspinających pod górę o własnych siłach, od małego 

przyuczanych do gór, wysiłku i samodzielności.

Sądząc z naszych rozmów w Kolibie i w innych, najcie-

kawszych PRZESTRZENIACH WSPÓLNYCH, uogólniony 

przepis na sukces jest więc pozornie prosty: 

1.  Weź dobre miejsce, najlepiej z takimi murami, które mają 

do opowiedzenia ciekawą, własną historię. 

2.  Z ludźmi wrażliwymi artystycznie i architektonicznie, 

zaprojektuj i zaaranżuj całą przestrzeń, wykorzystując 

kreatywnie możliwości, jakie ona stwarza. 

3.  Dobry projekt tworzy tożsamość miejsca – powinna ona 

harmonijnie wynikać z charakteru i historii przekształca-

nej przestrzeni. 

4.  Zagłębie życia społecznego zaprasza do siebie części 

składowe: knajpy, kluby, food truckii, zespoły muzyczne, 

środowiska artystyczne, często też organizacje pozarzą-

dowe. Powinny one mieć jakieś wspólne mianowniki, ale 

też własną niezależność, autonomię, dające w efekcie 

naturalną różnorodność. 

5.  Całość powinna być doprawiona dobrej jakości smaka-

mi – jedzenie to zupełnie inna czynność, gdy odbywa się 

społecznie, w towarzystwie innych, stając się częścią pro-

cesu komunikacji międzyludzkiej, fragmentem procesów 

integracyjnych. 

6.  Niezwykle ważnym elementem miksu jest oczywiście 

muzyka. Najlepiej – na żywo, zawsze – starannie dobra-

na, wyjątkowa dla miejsca i czasu. 

7.  By w przestrzeni ludzie czuli się dobrze, powinna ona być 

możliwie szeroko zdywersyfikowana – nie chodzi o to, 

by zapewnić jej wąską specjalizację, raczej odwrotnie – 

multifunkcjonalność jest mile widziana. Miejsce może 

zresztą służyć do różnych rzeczy w różnych porach dnia 

i tygodnia – stając się nie tylko atrakcyjniejszym, ale też 

lepiej wykorzystującym swój potencjał i najlepiej przy 

okazji – bardziej dochodowym. 

8.  Common spaces powstają dla konkretnych grup ludzi – 

zwykle więc śledzą lub wręcz same tworzą poszukiwane 

czy pożądane przez nich trendy. Zagłębia czasu wolnego 

są więc modne, i to najczęściej na wiele różnych sposo-

bów. 

9.  Common Spaces zawsze tworzą ludzie. Wiele zależy od 

inicjatorów, pomysłodawców danej przestrzeni – potem 

również od pracowników, jakich goście spotkają w tej 

przestrzeni. Kultowy barman z sopockiego SPATiF-u nie-

chaj będzie patronem tej zasady. 

Ciekawą cechą common spaces jest ich ewolucyjność: 

jedne na przestrzeni lat zmieniają się, dopasowując się do 

kolejnych pokoleń, morfując z pokolenia na pokolenie, idąc 

z duchem czasu i wiecznie uciekając do przodu, przed ciągłą 

falą modowych i trendowych zmian. Inne – wręcz przeciw-

nie – krzepną w swojej formie, stając się siedzibą dla kon-

kretnego środowiska, często dla całego pokolenia. Bywa, że 

są po prostu tak udane, że nie należy ich zmieniać – kolejne 

pokolenia przybywają, by je podziwiać, odkrywać, zaludniać 

i po swojemu oswajać. 

Takie „miejsca niezmienne” to najczęściej żywe legendy, 

jak wspomniany sopocki SPATiF. Obrosłe w scenografie, czę-

sto również zaludniane przez dekady przez wiernych, stałych 

klientów. Miejsca takie mają też często międzypokoleniowo 

aktywny, niezmienny lub bardzo wolno rotujący personel. 

Dlaczego? Bo takie miejsca to styl życia. Pomysł na życie. 

Miejsca nie są wieczne. Zależą od wielu czynników, 

zwłaszcza ludzkiego. Gdy ten odchodzi, bywa, że odchodzą 

i miejsca. Tak stało się ze słynną krakowską Piwnicą pod Ba-

ranami – po śmierci Piotra Skrzyneckiego tętniące wcześniej 

niepowtarzalną energią i atmosferą środowisko artystyczne 

straciło swoją rację bytu. Miejsce pozostało, ale już bez ma-

gicznej zawartości. 

Podobnym wspomnieniem jest niedaleka knajpa – Jama 

Michalika; będąca podobnym tyglem w poprzedniej epoce, 

dziś raczej pełniąca funkcję scenograficzną i historyczną. 

Modne i pełne dziś ludzi miejsca kiedyś opustoszeją, 

zmienią się. Śpieszmy się zatem, by czerpać z nich radość 

życia – tak szybko niektóre odchodzą.  

Odwiedzajmy uważnie również te, które opierają się 

upływowi czasu – w tych genius loci nawarstwia się, potęgu-

je, stawia opór zmianom. 

Takie miejsca spotkać można zwłaszcza tam, gdzie 

kultura bycia razem ma długą tradycję. Na jednym biegunie 

będą więc takie miejsca jak ulica Elektryków w Gdańsku, a na 

drugim – stare, londyńskie puby, czynne nieprzerwanie, 

często od trzech i więcej wieków, czy mój ulubiony madrycki 

tapas bar „Stop Madrid”, w którego wystroju wnętrza nikt 

nie grzebał od ponad 100 lat. 

Common spaces. Świetna muzyka, pyszne jedzenie, do-

bre piwa, wina, drinki, rozbawione towarzystwo, większe 

i mniejsze grupy ludzi, pogrążonych w plotkach, dyskusjach, 

żartach, tańcach, czerpiących z przestrzeni i ożywiających je 

swoją energię. To tu poznasz swoją drugą połowę, znajdziesz 

przyjaciół, wpadniesz na najlepsze pomysły, zainspirujesz 

się, spotkasz partnerów do biznesu, zintegrujesz społecznie. 

Przestrzenie wspólne tworzą społeczeństwo obywatel-

skie, sprzyjają aktywności artystów, budując najważniejszą 

społecznie tkankę oraz żywą i z założenia angażującą kulturę. 

Dlatego common spaces to najważniejsze miejsca – nie tylko 

w mieście, ale i w dobrze pojętym życiu społecznym. 

Warto je współtworzyć, wzbogacać, rozwijać. To wokół 

nich kręci się rzeczywistość, w nich wykuwają się idee. 

Bardzo je lubię. I współtworzyć, i odwiedzać. 

Mateusz Zmyślony

Przestrzenie wspólne tworzą społeczeństwo 
obywatelskie, sprzyjają aktywności artystów, 

budując najważniejszą społecznie tkankę 
oraz żywą i z założenia angażującą kulturę. 
Dlatego common spaces to najważniejsze 

miejsca – nie tylko w mieście, ale i w dobrze 
pojętym życiu społecznym.
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Seriale są ciekawym nurtem w szeroko pojętej kulturze 

(i popkulturze). Ich znaczenie gwałtownie wzrosło wraz 

z pojawieniem się platform streamingowych. Możliwość ich 

oglądania w pandemii okazała się, w warunkach lockdownu, 

jedną z najpopularniejszych rozrywek na świecie. Wolność 

i możliwości, jakie daje streaming, zrewolucjonizowały i na 

zawsze odmieniły świat popularnej rozrywki – obok gamingu 

streamowane seriale są dziś chyba najbardziej rozwojową 

częścią tzw. showbiznesu. 

Nowe geneRACJE grają w gry i tworzą widownię szeroko 

pojętej, streamowanej treści wideo. Seriale zajmują w niej 

poczesne miejsce: dają bowiem szansę na stworzenie długo-

trwałej więzi, o którą coraz trudniej w rozpędzającym się bez 

opamiętania świecie (i Internecie). 

O fenomenie jakim jest serial warto napisać w miarę 

możliwości syntetyczny materiał – takiego właśnie zadania, 

dwuosobowo i międzygeneracyjnie postanowiliśmy się pod-

jąć, a efekty prezentujemy poniżej oraz podczas Open Eyes 

Economy Summit 2021. 

***

Przygoda z serialami ma długą historię. Dzielenie fabuły 

na odcinki wiąże się z ciekawymi emocjami – są wśród nich: 

przyzwyczajenie do bohaterów, oczekiwanie na kolejny 

odcinek, przeżywanie ciekawej opowieści, budowanie dłu-

gofalowej narracji. Więzi jakie tworzą się między serialem 

a jego widzami, bywają niebywale silne. Wystarczy wspo-

mnieć masowe zachowania na granicy histerii, związane 

z popularnością serialu „Czterej pancerni i pies” w latach 

siedemdziesiątych, czy równie masowe szaleństwo, zwią-

zane z brazylijską operą mydlaną „Niewolnica Isaura” pod 

koniec lat osiemdziesiątych. 

Historia seriali zaczyna się jeszcze wcześniej – ichpra-

przodkiem są powieści sprzed ponad stu lat, drukowane 

w odcinkach w prasie. Bezpośrednio jednak nasza historia 

rozpoczyna się (umownie oczywiście) od przygód załogi 

„Rudego” z numerem bocznym 102.  

„Czterej pancerni i pies” są w zasadzie popularni do dziś: 

fenomen tego serialu zdaje się być w dużym stopniu odporny 

na upływ czasu. Uwielbienie dla tej pierwotnie czarno-białej 

superprodukcji wynika z kilku czynników: mimo niewątpli-

wych motywów propagandowych jest to po prostu dobrze 

napisany scenariusz (autorstwa Janusza Przymanowskiego). 

Widzowie szybko przywiązują się do głównych bohaterów. 

Schemat tej więzi jest prosty: czterej pancerni są jak rasowy 

boys band. Przystojny Janek, romantyczny Grigorij, mądry 

Olgierd i silny Gustlik – dla każdego (i każdej) coś dobre-

go. Do tego maskotka w postaci Szarika, wehikuł w postaci 

bohaterskiego czołgu z wielką lufą i II wojna światowa w tle – 

lepiej być nie może. Czarno-białe są nie tylko barwy seria-

lowego oryginału, ale również moralne wybory: źli Niemcy 

kontra dobrzy Nasi. Klasyki gatunku dopełniają śliczne Lidka 

i oczywiście Marusia, do których wzdychały przez dekady 

miliony zakochanych telewidzów. To wszystko uzupełnia 

rozmach produkcji i bardzo dobre role bohaterów drugiego 

planu (Wichura, Magneto, Czereśniacy, Honorata). Wisienką 

na torcie jest kapitalna piosenka w czołówce, napisana przez 

Fascynujący świat 
seriali
Maria Zmyślony (16 l.) i Mateusz Zmyślony (48 l.),  
czyli Córka i Tata o współczesnym fenomenie seriali  
i wspólnym, międzygeneracyjnym eksperymencie,  
który nazywa się „Baltica”. 

Do tego dochodzi 
moda na serialowe 

maratony – dziś już nie 
trzeba się męczyć czy 

zadręczać emocjonalnie 
w oczekiwaniu na 

kolejny, nowy odcinek. 
Wyprodukowany w całości 

serial można obejrzeć 
w jeden weekend, odcinek 

po odcinku. Zamknięci 
w domach, inaczej niż 

dotąd doceniliśmy taką 
możliwość spędzania 

(nadmiaru) wolnego czasu.

Agnieszkę Osiecką, skomponowana przez Adama Wala-

cińskiego i zaśpiewana przez Edmunda Fettinga. „Ballada 

o pancernych”, znana powszechnie jako „Deszcze niespo-

kojne”. To jeden z najpopularniejszych polskich utworów 

muzycznych w historii. 

Sprawna reżyseria Konrada Nałęckiego i wybitny casting 

oraz jakość gry aktorskiej – a wystąpiła w „Pancernych” 

absolutna aktorska elita tamtych czasów – dały niesamowity 

efekt końcowy. Serial, który dosłownie „przeorał” rzeczywi-

stość, stał się marzeniem i inspiracją milionów ludzi. 

„Czterej pancerni” wspaniale pokazują, jaka może być 

kulturotwórcza siła serialu. Na fali popularności tego dzieła 

powstał, być może największy w powojennej Polsce, ruch 

społeczny: w nieco dziś zapomnianych „Klubach Pancernych” 

angażowało się około 3 milionów ludzi, więcej niż w czasach 

Solidarności czy harcerstwie w ich najlepszych latach. 

Oczywiście nie każdy serial zyskuje taką siłę oddziały-

wania: większość tego, co możemy dziś oglądać na platfor-

mach streamingowych i w tradycyjnych telewizjach to tak 

zwane produkcyjniaki. Historie niskobudżetowe, niższej 

jakości, nastawione na dość prostackie eksploatowanie fun-

damentalnych potrzeb masowej publiczności – taka wła-

śnie była „Niewolnica Isaura”, którą jednak – jako totalną 

nowość – oglądała dosłownie cała Polska. Nie ma w tym nic 

dziwnego – podobnie było z pierwszą edycją programu Big 

Brother – takie nowości dają wielką publiczność oglądającą 

„z ciekawości”. Isaura taką ciekawość wzbudziła – w porze 

emisji kolejnych odcinków ulice dosłownie pustoszały, a na-

pięcie rosło w przestrzeni całego kraju. Dziś wydawać się to 

może zabawne, a nawet absurdalne, ale pierwsza w historii 

emisja brazylijskiej soap opery była wówczas naprawdę wiel-

kim i uniwersalnym przeżyciem. 

Zanim przyjrzymy się bliżej fenomenom współczesnej 

branży serialowej, rzućmy okiem na kilku wybranych jej 

protoplastów. 

Nie wnikając w jakość fabuły, gry aktorskiej czy produkcji, 

ogromny wpływ na masową wyobraźnię wywierały pod ko-

niec ubiegłego wieku seriale takie jak „Dynastia” (ze słynną, 

niedobrą, czarnowłosą Alexis i anielską blondie Krystle), 

„Ptaki ciernistych krzewów”, „Szogun” i wiele, wiele innych. 

Odrębnym fenomenem jest „Moda na sukces” – ta 

amerykańska opera mydlana produkowana jest od ponad 

trzydziestu lat, składa się na nią grubo ponad 8 tysięcy od-

cinków i w czasach swojej świetności miała ponad 300-mi-

lionową widownię na całym świecie. Robi wrażenie? Dopiero 

pandemia dała radę zakłócić proces produkcyjny tego seria-

lu – czego złego nie mówiłoby się o jego jakości – na pewno 

jest to fenomen, skłaniający do pewnych refleksji. 

Skupmy się jednak nie na tym, co najpopularniejsze,  

ale na tym, co najlepsze. Seriale mogą być bowiem…  

bardzo dobre.  

Wiedzą o tym fani wysokojakościowych serii. Wystar-

czy wspomnieć emocje, jakie kilka lat temu wywoływała na 

całym świecie „Gra o tron”. Wysoki budżet, świetni aktorzy, 

zaskakująca, mocna fabuła. Do tego modne klimaty śre-

dniowiecza, smoki, mnóstwo przemocy i seksu – i sukces 

gwarantowany. Nie byłoby go bez kluczowego fundamentu 

w postaci dobrze napisanej serii książek George’a R.R. Mar-

tina. O fenomenie GoT nie trzeba specjalnie się rozwodzić: 

krwiste postaci, bezpardonowa walka o władzę, wielkie bitwy, 

zdrady i bezlitosne mordowanie ulubionych bohaterów stały 
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się cechami charakterystycznymi tej wielkiej serii. Warto 

wspomnieć o jej niechlubnym zakończeniu – miliony fanów 

tego najpopularniejszego serialu poprzedniej dekady odczuło 

zbiorowy zawód po emisji ostatniego sezonu. Przyczyną tego 

nieudanego finiszu był brak oryginalnej książki, dającej sce-

narzystom wskazówki, jak poprowadzić tę niezwykle skom-

plikowaną fabułę. Pisarz nie napisał, scenarzyści się pogubili.

Wróćmy teraz do lat  dziewięćdziesiątych. Z tego okresu 

zdecydowaliśmy się wybrać do tego opracowania dwa feno-

meny: „Przystanek Alaska” i serial „Przyjaciele”. Produkcja 

„Friends” trwała 10 lat i skutecznie zawładnęła wyobraźnią 

dziesiątek milionów ludzi na całym świecie. Paczka przyja-

ciół z nowojorskiego Manhattanu zaprzyjaźniła się bowiem 

nie tylko między sobą – ale zaprosiła do tej przyjaźni rzesze 

spragnionych takiego właśnie poczucia humoru, ciepła i spe-

cyficznej, dość wyrafinowanej atmosfery. Kameralny przekaz 

„Przyjaciół” sprawdził się na całym świecie i stworzył gwiaz-

dy takie jak Matt LeBlanc czy Jennifer Aniston. 

Z kolei „Przystanek Alaska” to klasyczny wręcz przykład 

dzieła kultowego. Inteligentna, przewrotna, zaskakująca fa-

buła czy niepowtarzalna atmosfera „Northern Exposure” nie 

sprawdziły się globalnie: z dość tajemniczych powodów serial 

został przyjęty entuzjastycznie w rodzimych USA i nieocze-

kiwanie emocjonalnie w… Polsce. W naszym kraju „Przysta-

nek” stał się dosłownie obiektem kultu – postaci takie jak 

Chris o Poranku, doktor Fleischman czy Maggie O’Connell 

doczekały się milionów oddanych fanów. Czemu akurat 

w Polsce? Socjolodzy tłumaczyli to m.in. sytuacją i specyfiką 

społeczeństwa: na początku lat  dziewięćdziesiątych Polki 

i Polacy byli nieco zagubieni w nowej, kapitalistycznej rze-

czywistości, podobnie jak w pewnym sensie odklejeni od rze-

czywistości byli bohaterowie „Przystanku”. Serial ten trafiał 

też w gusta wielu jako rzadki w tej dziedzinie przedstawiciel 

tak zwanego realizmu magicznego. 

Świat seriali to świat równoległy do bardziej chyba oczy-

wistego (przynajmniej do niedawna) dla większości widzów 

świata produkcji filmowych. Hollywood ze swoimi zwycza-

jami i nagrodami to świat filmów fabularnych. Do niedawna 

chodziło się na nie do kina, potem oglądało ponownie w te-

lewizji. O sukcesie w dużym stopniu decydowały oscarowe 

nominacje i statuetki. 

Dziś ten fabularny świat został całkowicie zaburzony 

przez pandemię. Kina zamarły i już nie powrócą – przynaj-

mniej nie w takiej postaci i nie na taką skalę, jakie znaliśmy 

jeszcze w 2019 roku. 

Ja osobiście (Mateusz) pamiętam jak dziś mój ostatni 

seans z wielkim ekranem – to było w kinie IMAX, tuż przed 

pierwszym lockdownem. Obejrzałem wtedy wspaniały, 

epicki film „1917”. Nakręcony serią trudnych do ogarnięcia 

wyobraźnią mastershotów (nieprzerwanych ujęć), wsparty 

potężnymi basowymi głośnikami, robił na ogromnym ekra-

nie nieprawdopodobne wrażenie. Dosłownie wbijał w fotel.   

Ale byłem na sali prawie sam. W wielkiej, pustej prze-

strzeni siedziało ze mną może jeszcze z 5 osób. 

To było epitafium. 

Potem zdążyliśmy jeszcze razem z Marią pójść do małego, 

studyjnego kina na koreański „Parasite” – również wyszli-

śmy pod wielkim wrażeniem wielkiego kina. 

Kino było super. 

Ale to se ne wrati. 

Jakieś kina oczywiście do nas powrócą: studyjne, samo-

chodowe, okolicznościowe. Ale cała branża fabularna jest 

dziś trochę jak czarna płyta gramofonowa skonfrontowana 

z płytami CD a potem plikami MP3 i wreszcie streamingiem. 

Świat się zmienia. 

Game changerem jest tym razem fuzja Internetu ze 

smartfonem. Totalna mobilność widzów, nieograniczona 

wolność wyboru, permanentna możliwość decydowania, 

gdzie i kiedy można pożądane wideo obejrzeć, opcja ogląda-

nia offline (w samolocie, pociągu, poza zasięgiem) – to tylko 

niektóre cechy rewolucji. 

Do tego dochodzi moda na serialowe maratony – dziś już 

nie trzeba się męczyć czy zadręczać emocjonalnie w oczeki-

waniu na kolejny, nowy odcinek. Wyprodukowany w całości 

serial można obejrzeć w jeden weekend, odcinek po odcinku. 

Zamknięci w domach, inaczej niż dotąd doceniliśmy taką 

możliwość spędzania (nadmiaru) wolnego czasu.

Jak w wielu innych dziedzinach (większości? wszyst-

kich?), również w świecie produkcji filmowych i telewizyj-

nych pandemia przekształciła świat. W pewnym uproszcze-

niu: teraz wszyscy chcą seriali, a nikt nie chce fabuł. 

W sytuacji tak dynamicznej zmiany postanowiliśmy (Tata 

Mateusz i Córka Maria) nie tylko bliżej przyjrzeć się temu 

wciągającemu zjawisku z pogranicza kultury, sztuk audiowi-

zualnych, popkultury, rozrywki i szeroko pojętej komunikacji 

społecznej oraz biznesu. 

Od pięciu lat prowadzimy pewien eksperyment, o którym 

zdecydowaliśmy się opowiedzieć w roku 2021 podczas Open 

Eyes Economy Summit oraz na łamach Open Eyes Magazine. 

Wszystko zaczęło się od zawodowej fascynacji fenomenem 

seriali nadawanych w streamingu przez platformy takie jak 

Netflix czy HBO GO. Od czasów młodości Tata nie oglądał 

żadnych seriali – uważał je za złodziei czasu, którego nie 

miał w nadmiarze. W dzieciństwie Tata był oczywiście – jak 

wszyscy – fanem „Czterech Pancernych”, nie ominęła go 

też zbiorowa histeria, jaką wywołała w latach osiemdziesią-

tych. brazylijska „Niewolnica Isaura”. Potem, już jako młody 

dorosły, Tata przeżył w połowie lat dziewięćdziesiątych- 

(jak praktycznie całe jego pokolenie) fascynację serialem 

„Przystanek Alaska”. Równolegle w życiu Taty pojawiły się 

gry komputerowe. Strzelał do potworów w „Wolfenstein’ie”, 

„Doom’ie” czy „Duke Nukem”. 

Ale potem Tata musiał zająć się poważniejszymi – zdało-

by się – sprawami. Przestał grać w gry i śledzić tasiemcowe 

serialowe historie. 

Nie miał racji. 

Na szczęście w jego życiu pojawiła się Córka. Córka po-

zwoliła zachować jakiś kontakt z bieżącą popkulturą. Razem 

budowali olbrzymie miasta w świecie „Minecrafta”. Razem 

bili kolejne rekordy w „Cywilizacji IV”. Potem Córka stała się 

prawdziwym ekspertem od gamingu.

Ojciec nie musiał więc osobiście przechodzić ani 

przez „Overwatch’a”, ani przez „Counter Strike: Global 

Offensive” – FPS-y go męczą, gdyż jest zbyt nerwowy. Córka 

przetestowała „Cyberpunka” i – zupełnie już służbowo – 

„Assassin’s Creed”.

W czasie, gdy Córka eksplorowała świat gamingu – od-

rzucając na bok wszelkie seriale – Ojciec  nagle zainteresował 

się nimi.

W tym okresie na rynku objawił się na pełną skalę feno-

men streamingu. Emocje, jakie wśród oglądających seriale 

znajomych budziły kolejne tytuły, zwróciły uwagę Taty na 

ten fragment nowej, społecznej rzeczywistości. Możliwość 

oglądania całych sezonów na raz, zatrzymywania w dowolnej 

chwili, planowania i kontrolowania tej rozrywki, jej mobil-

ność, możliwości oglądania offline: to wszystko okazało się 

głęboko interesujące, wręcz magiczne. 

Tata zapytał znajomych, które seriale ma KONIECZNIE 

zobaczyć, żeby zrozumieć fenomen. Znajomi stworzyli listę: 

jako że Tata miał jak zwykle mało czasu, nie mogło być ich 

zbyt wiele. Wybór padł finalnie na seriale „Dexter”, „Bre-

aking Bad” i „Wikingowie”. Postać Dextera zachwyciła Tatę – 

tak po raz pierwszy poczuł on magnetyzm zjawiska nazywa-

nego character driven story. 

W „Breaking Bad” zachwyciło to, że można oglądać 

z wypiekami na twarzy serial, którego bohaterów się nie lubi. 

Ten serial był scenariuszowo wyrafinowany, miał kapitalne 

postaci drugoplanowe, a – co najważniejsze – scenarzyści od 

początku wiedzieli, jak historia ma  się skończyć, co w świe-

cie serialowym nie jest normą i wiąże się m.in. z problemem 

spadku jakości kolejnych, pisanych na siłę pod presją sukcesu, 

często niezaplanowanych wcześniej sezonów. 

Większości seriali od III czy IV sezonu zwyczajnie nie da 

się oglądać. Robi się nudno, przewidywalnie, schematycznie, 

powtarzalnie. W końcu ilu seryjnych morderców może seryj-

nie i za każdym razem inaczej zabić sympatyczny Dexter? 

Trzecia analiza dotyczyła „Wikingów”: tu zaimponowała 

chropowatość, atmosfera brutalnej, mocnej przeszłości, kli-

mat epoki historycznej oraz oparcie scenariusza na praw-

dziwej historii, którą można było na bieżąco weryfikować, 

czytając w Internecie źródła historyczne. 

Do analizy trafić też musiała ta największa: „Gra o Tron”. 

Tu szczególnie inspirujące okazało się oparcie scenariusza 

na istniejącej książce, która była dla scenarzystów jak mapa 

drogowa. Pomysł George’a Martina, by bazować na średnio-

wiecznym modelu przypominającym nieco nasz świat sprzed 

700 lat, miał w sobie „to coś”. Do tego doszły ostre zwro-

ty akcji, brak sentymentów w mordowaniu czy katowaniu 
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najsympatyczniejszych postaci i gotowe – dla wielbicieli 

dzieło godne czci i wieloletniej wspólnej przygody, okraszo-

nej pięknem Królowej i jej smoków. Jak prawie wszystkich 

widzów, Tatę zaszokowała nieudolność sezonu finałowe-

go. Brak ostatniej części książki kompletnie pogrążył całą 

historię.     

Po trwającym ponad rok badaniu tematu „streaming” 

w odniesieniu do fenomenu emitowanych w nim seriali, za-

padła decyzja: chcemy się z tym zmierzyć. Na serio. Napraw-

dę. Na maksa. 

Postanowiliśmy stworzyć własny superserial. Nie jakieś 

tam tiru-riru, tylko wielką, epicką historię, kreowaną bez 

żadnych zahamowań, bez jakichkolwiek ograniczeń, ambitną, 

śmiałą, opartą na opisanych wyżej obserwacjach. 

I tak powstała „Baltica”. 

Nasz mega serial ma dziś 14 sezonów po 10 odcinków 

każdy. Finalnie może będzie więcej. Akcja zaczyna się w roku 

1371. Kończy się… w naszych czasach. Toczy się – w sezonie 

pierwszym – w średniowiecznej Europie. Ale potem akcja 

rozlewa się dosłownie na cały świat. Jest to historia typu 

„historical & political fiction”. Wymyśliliśmy tajne Bractwo, 

które nauczyło się podróżować w czasie, przekazując kaden-

cyjnie władzę nad sobą tajemniczej Radzie Pięciu. „Baltica” 

nie jest science fiction: wszystko jest realne, logiczne i zgod-

ne z nauką. 

Zgodnie z nauką płynącą z analizy seriali wzorcowych, za-

częliśmy od tego, by od początku wiedzieć, jak cała ta historia 

się skończy. Koniec ma być spektakularny – i taki będzie. 

Było to bardzo pomocne w pisaniu scenariusza od począt-

ku. Wiedza, co czeka na mecie, wiele podpowiada scenarzy-

ście na wszystkich wcześniejszych etapach jego pracy. 

„Baltica” w całości opiera się na prawdziwej historii, 

konsumuje realne wydarzenia. Scenarzysta spaja je tylko spi-

skową teorią dziejów, doprawia delikatnie fabularnie i stara 

się wybierać nie tyle najbardziej spektakularne zdarzenia, ile 

te najbardziej zapomniane.  

By nie stracić kontroli nad wielkim przedsięwzięciem, 

najpierw powstał fabularny szkielet scenariusza, porządku-

jący całą, olbrzymią, epicką historię, jaką mamy do opowie-

dzenia. 

Następnie powstały kolejne narzędzia porządkujące: oś 

czasu, pomagająca w pracy nad scenariuszem za pomocą 

wprowadzenia chronologii. Drugim narzędziem jest kar-

toteka bohaterów, zawierająca szczegółowe dane na temat 

poszczególnych postaci – zarówno tych historycznych, jak 

i fikcyjnych. Trzecia struktura to schemat i zasady działania 

tajnej organizacji, która jest narratorem tej historii. 

Mając do dyspozycji te narzędzia, wzięliśmy się do pracy. 

Naszym zadaniem było po pierwsze opowiedzieć niesamo-

witą, wciągającą historię (zasada „story is the king”). Potem – 

opanować trudną sztukę character driven story – takiego 

prowadzenia fabuły, by związać widza możliwie silną więzią 

z głównymi bohaterami. Kolejną umiejętnością okazało 

się zakładanie tzw. cliffhangerów – czyli zawieszanie akcji 

w jej kulminacyjnym momencie, co powoduje efekt zwięk-

szonego zainteresowania obejrzeniem następnego odcinka. 

Cliffhangery zakładamy również wewnątrz poszczególnych 

odcinków, zwiększając napięcie w wybranych momentach 

przechodzenia pomiędzy wątkami fabularnymi. 

Do tego dochodzi jeszcze zapewnienie ciągłości postaci, 

co w długim serialu wcale nie jest łatwe. 

Patrząc na najlepiej działające w branży przedsięwzię-

cia, takie jak uniwersum Marvela czy „Gwiezdnych Wojen”, 

postanowiliśmy również pójść tą drogą. Przy szerszym po-

dejściu okazało się, że nie pracujemy już tylko nad serialem, 

ale również serią powieści, komiksów, grą komputerową 

i popularnonaukową książką historyczną. Powołaliśmy do 

życia własne uniwersum, mające cechy kompletnej platformy 

rozrywkowej. Ambitnie postanowiliśmy również o „zaszyciu” 

w niej poważnej misji – poza świetną rozrywką, „Baltica” 

ma również ogromny potencjał edukacyjny. Cała platforma 

będzie bowiem świadomie uczyć widza/gracza/czytelni-

ka – poprzez swój wymiar „edutainmentowy” (nauka przez 

zabawę jest najlepsza) – zarówno historii, jak i geografii, 

biologii, fizyki i chemii. 

Jak nam to wszystko finalnie wyjdzie? Tego dowiemy 

się za jakiś czas, przedsięwzięcie jest bowiem rozpisane na 

ponad dekadę prac. Zespół pracujący nad „Baltiką” syste-

matycznie się rozwija, nie ukrywając zupełnie globalnych 

ambicji. 

Zanim jednak dojdzie do etapu produkcji, postanowili-

śmy wykorzystać zdobytą wiedzę tworząc kilka mniejszych, 

bardziej kameralnych historii. Tak powstały koncepty seriali: 

„Rachunki Makówy”, „Potrzeby Maslowa”, „Przystanek Zła 

Laska”, „Kaszubski Smok”, „Seven Fights”, a także prequel 

i sequel samej „Baltiki”. Wszystkie – poza platformą „Balti-

ca” – wchodzą na rynek jesienią 2021. Co i kiedy zobaczymy 

na ekranach? Przekonamy się w ciągu najbliższych 3-4 lat. 

Mateusz Zmyślony

Rola i znaczenie 
edukacji 

międzypokoleniowej 
w zmieniającym się 

świecie
Raport opublikowany w maju 2021 

przez ESPON i Komisję Europejską nie 
pozostawia złudzeń – za niecałe trzy 
dekady osoby powyżej 65. roku życia 

będą stanowiły jedną czwartą populacji 
w Europie. Nasz kontynent starzeje się od 

dawna – jednak w ciągu najbliższych lat 
proces ten będzie się pogłębiać.

KATARZYNA SANAK-KOSMOWSKA – 
adiunkt w Katedrze Marketingu UEK,  

doktor nauk ekonomicznych w zakresie 
nauk o zarządzaniu. Autorka kilkudziesięciu 

publikacji naukowych w języku polskim 
i angielskim poświęconych tematyce 
psychologii i reklamy oraz marketingu 
internetowego. Od 2011 roku związana 

z Uniwersytetem Dziecięcym działającym 
przy Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Krakowie.

Wpływają na niego między innymi ni-

ski poziom przyrostu naturalnego oraz 

wydłużanie średniej długości życia 

dzięki postępom zachodzącym w me-

dycynie. W opinii autorów przytoczo-

nego raportu starzenie się populacji 

dotyczy przede wszystkim obszarów 

o niskiej urbanizacji, mniej zaludnio-

nych, często zacofanych ekonomicz-

nie, z których młodzi ludzie emigrują 

w poszukiwaniu lepszej jakości życia. 

Zachodzące procesy demograficzne 

z pewnością stanowić będą w przy-

szłości duże wyzwanie dla rządów 

i społeczeństw. Warto wspomnieć, że 

idea „społeczeństwa dla wszystkich 

pokoleń” nie jest nowa, a jej historia 

sięga 1995 roku i Światowego Zgro-

madzenia Narodów Zjednoczonych 

dotyczącego rozwoju społecznego.  

Idea ta została następnie rozwinię-

ta w 2002 r. w Planie Madryckim, 
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w którym przyjęto, że: wszystkie 

działania są nierozerwalnie związane 

ze strategią rozwoju, prawa i poten-

cjał seniorów są kluczową kwestią 

społeczną, a sam proces starzenia 

się powinien być pojmowany przez 

społeczeństwo w aspekcie równowagi 

między wynikającymi z niego wyzwa-

niami i szansami

Ramy koncepcyjne idei „spo-

łeczeństwa dla wszystkich poko-

leń” koncentrują się wokół czterech 

kluczowych aspektów: sytuacji osób 

starszych, indywidualnego rozwoju 

w całym cyklu życia, relacji między-

pokoleniowych oraz rozwojowego 

podejścia do starzejących się populacji. 

W takim ujęciu relacje międzypoko-

leniowe w społeczeństwie o wciąż 

przedłużającym się cyklu życia ozna-

czają sytuację, w której różne pokole-

nia zgadzają się żyć razem i dążyć do 

wspólnych celów. W proces kształto-

wania relacji międzypokoleniowych 

wpisuje się w pełni koncepcja kształ-

cenia międzygeneracyjnego, podczas 

którego reprezentanci różnych gene-

racji uczą się nie tylko od siebie, ale 

także i o sobie. Tylko takie nastawienie 

może sprzyjać powstawaniu nowych 

form interakcji międzypokoleniowych 

w społeczeństwie. Są one konieczne, 

aby struktury społeczne były w stanie 

odpowiadać na wspólne potrzeby róż-

nych generacji. Współpraca między-

pokoleniowa sprzyja bowiem z jednej 

strony niezależności i samodzielno-

ści, z drugiej zaś – współzależności 

i wzajemnej odpowiedzialności. Należy 

podkreślić, że współzależność zwykle 

bywa kojarzona negatywnie, z zależ-

nością (podrzędnością) jednostki od 

innych. Tymczasem być może to jest 

właśnie pomost do samostanowienia 

i podmiotowego traktowania siebie 

i innych.

Aby lepiej zrozumieć relacje mię-

dzypokoleniowe i ich rolę w społe-

czeństwie, warto sięgnąć do dorobku 

amerykańskiej antropolog Margaret 

Mead. Autorka wyróżniła 3 koncepcje 

kultury: postfiguratywną, konfigura-

tywną oraz prefiguratywną. W ramach 

kultury postfiguratywnej wzory kultu-

rowe przekazują ludzie starsi, którzy 

są przewodnikami oraz pośredni-

kami między przeszłością a czasami 

obecnymi. Społeczność opiera się na 

tradycji, a zachowanie niezgodne 

z tradycją może skutkować wyklucze-

niem z danej grupy. Przeciwieństwem 

tej koncepcji jest kultura kofigura-

tywna, ukierunkowana na teraźniej-

szość, w której wzory kulturowe są 

przekazywane przez pokolenie średnie, 

w niej zaczynają dominować rówieśni-

cy, a pokolenie starszych jest margi-

nalizowane. W przypadku ostatniej 

z koncepcji, kultury prefiguratywnej, 

na skutek szybkich zmian i wielokul-

turowości starsze pokolenie nie nadąża 

za zmianami, w związku z czym dawne 

wzorce kulturowe już się nie spraw-

dzają i zaczyna dominować pokole-

nie młodych. Pomimo, że powyższa 

koncepcja ma tyle samo przeciwników, 

co zwolenników, co do jednej kwestii 

badacze nie mają wątpliwości: ciągłość 

wszystkich kultur opiera się na żywej 

współobecności co najmniej trzech 

pokoleń. Dynamiczny rozwój techno-

logii informacyjno-komunikacyjnych, 

intensywne procesy urbanizacyjne 

oraz zmiany społeczne sprawiły, że 

starsi członkowie społeczeństwa czują 

się wykluczeni i pozbawieni podmioto-

wości. Tym bardziej konieczne wydaje 

się uwzględnienie ich potrzeb w pro-

cesie kształtowania nowej rzeczywi-

stości społecznej opartej na dialogu 

międzypokoleniowym. Zwolennikami 

tej koncepcji są między innymi M.W. 

Riley i J.W. Riley Jr., którzy sugerują 

konieczność przełamywania barier 

strukturalnych i tworzenia zintegro-

wanych wiekowo społeczeństw, w któ-

rych mogą pojawić się nowe wartości, 

odnoszące się do jakości relacji spo-

łecznych, społecznego zaangażowania, 

dające osobiste poczucie satysfakcji.

Integracja międzypokoleniowa 

i edukacja międzygeneracyjna nie 

stanowią już wyłącznie utopijnych 

koncepcji, ale stają się koniecznością, 

niezbędną do utrzymania ciągłości 

kulturowej i społecznej integracji. Być 

może to także jeden ze sposobów na 

oswojenie młodych ludzi z zachodzą-

cymi zmianami – zarówno w skali 

makro, jak również w przypadku 

skali mikrospołecznej, w rodzinach 

i najbliższym otoczeniu. Należy jednak 

wyraźnie podkreślić, że prowadząc 

rozważania o edukacji międzypoko-

leniowej nie można utożsamiać tego 

pojęcia wyłącznie z niesieniem pomocy 

osobom starszym. W rzeczywistości 

korzyści płynące dla osób młodszych 

są równie duże. Istotą uczenia się 

międzypokoleniowego jest zatem 

wzajemność procesów zachodzących 

pomiędzy uczestnikami. Zdaniem 

Rogera Browna i Toshio Ohsako pro-

cesy uczenia mogą być realizowane na 

trzech płaszczyznach:

• uczenia się od siebie nawzajem, 

w sytuacji, gdzie przynajmniej 

dwie generacje dzielą się swoimi 

doświadczeniami z zakresu uczenia 

się, podejmują aktywności w celu 

zdobycia wiedzy i nabywają zróż-

nicowane kompetencje społeczne;

• uczenia się o sobie nawzajem, 

wymiany doświadczeń, swoich 

historii, wartości i sposobów po-

strzegania otaczającego świata;

• wspólnego uczenia się, odnoszące-

go się do wspólnie organizowanego 

i realizowanego procesu zdobywa-

nia wiedzy przynajmniej dwóch ge-

neracji o świecie, społeczeństwach 

czy wydarzeniach, które są istotne 

dla różnych pokoleń. 

Wiele polskich instytucji podejmuje 

próby realizacji edukacji międzypo-

koleniowej. Warto przytoczyć jedynie 

kilka spośród inspirujących inicjatyw 

prowadzonych przez polskie instytucje 

i organizacje pozarządowe. 

Jednym z przykładów dobrych 

praktyk jest aktywność podejmowana 

przez Centrum Aktywności Międzypo-

koleniowej „Nowolipie” w Warszawie. 

Centrum realizuje szereg projektów 

międzypokoleniowych związanych 

z wieloma obszarami aktywności 

życia codziennego. Warto pośród nich 

wyróżnić chociażby akcję „Czytanie 

bajek”, w trakcie której seniorzy 

i seniorki nagrywali dla dzieci bajki na 

dobranoc, a uczniowie warszawskich 

szkół przygotowali do nich ilustracje. 

Regularnie organizowane są również 

spotkania z planszówkami, lekcje an-

gielskiego oraz wspólne gotowanie. 

Wzruszającym i inspirującym 

przykładem jest działająca w Lublinie 

od 2008 roku Szkoła Super Babć i Super 

Dziadków. Podczas zajęć uczestnicz-

ki poznają nowe formy komunikacji, 

zdrowej diety, uczą się proponować 

ciekawe zabawy, poznają zasady 

bezpiecznego korzystania przez dzieci 

z nowych technologii. Uczą się wspie-

rać wnuki w pierwszych latach w szko-

le. Kilka razy w roku organizowane 

są też rodzinne zabawy z okazji świąt 

i wycieczki z wnukami. Prowadzone są 

też zajęcia angażujące starsze wnuki, 

na przykład gry miejskie i wycieczki 

szlakiem wielokulturowych zabytków. 

Absolwentki szkoły, które nie chciały 

zrezygnować ze wspólnych spotkań, 

założyły Klub Super Babci, gdzie or-

ganizują działania teatralne dla dzieci. 

Same zrobiły kukiełki i grają w sztu-

kach. Teatr ma wspaniałą scenografię, 

a na koncie ponad setkę spektakli dla 

lokalnych przedszkoli i szpitali dzie-

cięcych. Opiekunką teatru i reżyserką 

spektakli jest jedna z uczestniczek 

projektu.

Wart uwagi jest także międzyna-

rodowy projekt „Archipelag Poko-

leń”. Wspomniany program obejmuje 

kurs praktyk międzypokoleniowych 

realizowany w ramach partnerstwa 

strategicznego „Archipelag Pokoleń”, 

sfinansowanego w ramach Kluczowej 

Akcji 2 unijnego programu Erasmus+. 

Stworzyły go trzy organizacje zajmu-

jące się międzypokoleniowością: To-

warzystwo Inicjatyw Twórczych 

„ę” (Polska), Beth Johnson Founda-

tion i Linking Generations Northern 

Ireland (Wielka Brytania) oraz Kre-

isau-Initiative (Niemcy). Autorzy pro-

jektu postrzegają edukację międzypo-

koleniową jako narzędzie „służące do 

rozwiązywania problemów społecz-

nych, z których rozwikłaniem miałaby 

problem pojedyncza grupa pokolenio-

wa działająca w odosobnieniu. Umoż-

liwia to wprowadzanie produktywnych 

zmian społecznych poprzez zapewnie-

nie pośrednictwa między ścierającymi 

się tradycjami i innowacjami”. Na 

stronie projektu znaleźć można szereg 

inspirujących przykładów, a także 

praktyczne wskazówki oraz narzędzia 

dydaktyczne dedykowane edukacji 

międzypokoleniowej. 

Warto wspomnieć, że działalność 

Uniwersytetu Dziecięcego przy Uni-

wersytecie Ekonomicznym w Kra-

kowie również wpisuje się w tytu-

łowy problem. Tworząc społeczność 

najmłodszych studentów – i realizując 

zarazem Trzecią Misję Uniwersyte-

tu – przyjmujemy zasadę, że proces 

„odkrywania świata” ma charakter 

międzypokoleniowy i zintegrowa-

ny. Projekt „Nie psujcie nam świata” 

w pełni wpisuje się w tę filozofię. 

„Czy jest coś bardziej przyjemnego 

niż starość otoczona młodością, która 

chce się czegoś nauczyć?”. Podejmując 

polemikę z Cyceronem, możliwe jest 

zatem zaryzykowanie stwierdzenia, 

że jeszcze przyjemniejszy może być 

wzajemny dialog starości i młodości, 

wypełniony zrozumieniem i wzajem-

nym szacunkiem, a w konsekwencji 

wspólna nauka o zmieniającym się 

świecie i o sobie nawzajem. Inicjatywy 

edukacyjne i społeczne uwzględniające 

edukację międzygeneracyjną i dialog 

międzypokoleniowy mogą zatem sta-

nowić pewien pomost pomiędzy repre-

zentantami pozornie różnych światów, 

czerpiących z wzajemnych kontaktów 

obopólne korzyści. 

Integracja międzypokoleniowa 
i edukacja międzygeneracyjna 
nie stanowią już wyłącznie 
utopijnych koncepcji, ale stają 
się koniecznością, niezbędną do 
utrzymania ciągłości kulturowej 
i społecznej integracji.
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Konta na Instagramie prowadzone przez psycholożki, podca-

sty o zdrowiu psychicznym, wirtualne sieci wsparcia, liczne 

platformy i terapia online – cyfrowy świat oferuje wiele 

narzędzi, które ułatwiają dostęp i promują szeroko pojętą 

psychoedukację.

W trakcie pandemii nasze zdrowie psychiczne zyskało 

bardziej priorytetowy status niż kiedykolwiek wcześniej. Izo-

lacja, niepewność i kryzysy związane z COVID-19 negatywnie 

wpłynęły na nasze samopoczucie, zwiększając podatność 

na stres, lęk i depresję. W Polsce w 2020 roku na zwolnieniu 

lekarskim spowodowanym stresem lub depresją przebywało 

40% osób więcej niż w roku poprzednim. Łącznie na zwol-

nieniu Polacy spędzili 17,6 mln dni. Ten skok – choć nie tak 

ogromny – był jednak przewidywany. Z roku na rok wzrasta 

liczba osób cierpiących z powodu różnych zaburzeń psy-

chicznych. Specjaliści przewidują, że do 2030 roku depresja 

będzie najczęściej występującą chorobą na świecie. 

– Z jednej strony pandemia pokazała, jak kruche może być 

nasze poczucie bezpieczeństwa i zasoby do radzenia sobie 

z nagłymi sytuacjami – mówi Ania Cyklińska, psycholożka 

stojąca za portalem i profilem @psychoedu_. – Z drugiej 

strony pokazała, jak stres może wpływać na nasze zdrowie. 

Budujące dla mnie było to, jak wiele osób chciało sięgać po 

pomoc, dowiadywać się i edukować w temacie zdrowia psy-

chicznego.

Czy to oznacza, że pandemia sprawiła, że jesteśmy 

bardziej otwarci na rozmowę o zdrowiu psychicznym? Oby. 

COVID-19 zmusił nas do szukania pomocy zdalnej. Terapia 

online stała się konieczną, ale i wygodną alternatywą dla 

klasycznej psychoterapii. Jako społeczeństwo zaczęliśmy 

słuchać o wiele więcej podcastów, a jednymi z czołowych 

kategorii w tym segmencie były wellness, zdrowie i rozwój. 

Na Instagramie zaczęły mnożyć się treści psychoedukacyjne. 

Cyfrowy świat przybliża tę tematykę zdecydowanie lepiej niż 

Mamy więcej odwagi,  
by rozmawiać  
o zdrowiu psychicznym

Internet to cenny aparat 
w obliczu globalnego kryzysu 
zdrowia psychicznego, 
szczególnie w kontekście 
edukowania młodszych 
pokoleń, które mają szansę 
– nie tylko w tej dziedzinie – 
zmienić świat na lepsze.

MAGDA STANISZEWSKA –  
obserwatorka społeczeństwa, dziennikarka, DJ-ka 
i aktywistka. Członkini wrocławsko-warszawskiego 

kolektywu artystycznego regime brigade.

tradycyjne media, przesycone krzywdzącym językiem i stra-

chem przed chorobami psychicznymi. 

Psychoedukacja w Internecie często jest bardziej nowo-

czesna, otwarta, przystępna i atrakcyjna. Jednak nie niweluje 

to w pełni zjawiska, jakim jest stygmatyzacja osób korzy-

stających z pomocy psychologicznej i psychiatrycznej. I to 

z tą stygmatyzacją w dużej mierze psychoedukacja wal-

czy. – W pewnych kręgach, grupach społecznych, sytuacja na 

pewno się zmienia – mówi Ania. – Myślę, że można to zaob-

serwować wśród młodzieży czy młodych dorosłych. Częściej 

pojawiają się rozmowy dotyczące szukania psychoterapeuty, 

ataków paniki czy stanów lękowych. Gorzej jest w starszych 

pokoleniach, rodziców, seniorów. Z moich obserwacji wynika, 

że rozmowa na „te tematy” jest trudniejsza.

Wirtualna sieć wsparcia
– Wiele osób boi się psychoterapii, ponieważ w Polsce wciąż 

można się spotkać ze stygmatyzacją osób, które korzystają 

z pomocy psychoterapeuty czy psychoterapeutki – opowia-

dają Justyna Ciesielska i Marcelina Rosińska z Sieci Przyja-

ciół Zdrowia Psychicznego, fundacji, która funkcjonuje jako 

cyfrowa sieć wsparcia dla osób borykających się z problema-

mi natury psychicznej. – Nasi podopieczni często słyszą od 

swoich bliskich różne mity dotyczące profesjonalnej pomocy, 

np. „Jeśli pójdziesz na psychoterapię, to będziesz już mieć 

wpis w papierach i nie znajdziesz pracy” albo „Musisz być 

poważnie chory, bo tylko takie osoby chodzą na terapię”. To 

są oczywiście nieprawdziwe informacje, ale na tyle zako-

rzenione w myśleniu wielu osób, że wciąż są przekazywane 

i wzbudzają lęk. 

Sieć Przyjaciół Zdrowia Psychicznego powstała w 2019 

roku i jest efektem współpracy trzech stypendystek Huma-

nity in Action: Marceliny Rosińskiej (prezeski), Mary Franke 

i Krystal McLeod. Podczas stypendium dziewczyny wpadły 

na pomysł projektu Mental Health Buddies Network, który 

później każda zaczęła rozwijać we własnym zakresie. Projekt 

jest odpowiedzią na obserwacje, jakie dziewczyny poczyniły 

w swoim otoczeniu. Zauważyły, że osoby z problemami psy-

chicznymi wciąż są stygmatyzowane, często nie mogą liczyć 

na wsparcie najbliższych, a organizowanie sobie życia staje 

się dla nich problematyczne. 

– Dzięki pomocy przyjaciół-opiekunów takie osoby mogą 

zmierzyć się z tymi trudnościami, mogą liczyć na pomoc 

i dobre słowo. Warto podkreślić, że Sieć nie udziela profe-

sjonalnej pomocy jaką jest psychoterapia czy konsultacja 

psychologiczna. Staramy się jednak zachęcić podopiecznych 

do skorzystania z różnych form pomocy – opowiadają Justy-

na i Marcelina  

To świetna alternatywa dla osób, które nie mogą liczyć 

na wsparcie w swoim najbliższym otoczeniu bądź które coś 

powstrzymuje przed zwróceniem się o pomoc i rozmową 

o swoich problemach. Powody takiej blokady mogą być róż-

ne – od obawy przed wspomnianą stygmatyzacją, przez brak 

zrozumienia dla swoich zaburzeń, po negatywne doświad-

czenia związane z sięganiem po pomoc w przeszłości. 

– Głównym „narzędziem” pracy wolontariuszki bądź wo-

lontariusza jest przede wszystkim rozmowa – mówią Justyna 

i Marcelina. – Wolontariusze, po odbyciu szeregu szkoleń 

i konsultacji są odpowiedzialni za wsparcie i zorganizowanie 

pomocy podopiecznemu. Towarzyszą przy wizytach w pla-

cówkach zdrowia psychicznego, pomagają umawiać wizyty 

czy znaleźć specjalistkę. Czuwają i wspierają słowem, kiedy 

podopieczni tego potrzebują. Pomagają przy załatwianiu 

formalności – dodają dziewczyny. 

Do Sieci Przyjaciół Zdrowia Psychicznego osoba potrze-

bująca pomocy zgłasza się za pośrednictwem formularza. Ten 

w trakcie pandemii był komunikowany w Internecie przez 

edukatorki, aktywistki i profile związane bądź niezwiązane 

z psychoedukacją. W formularzu zaznacza się m.in. jaką for-

mę kontaktu się preferuje. Media społecznościowe odgry-

wają tu kluczową rolę, ponieważ taki kontakt jest możliwy 

chociażby przez Messengera, co może być sporym ułatwie-

niem. W pierwszej rozmowie z opiekunem podopieczna 

zostaje zapoznana z nieformalnym kontraktem i zasadami 

relacji, na które musi przystać. Nic nadzwyczajnego – za-

sady dobrowolności korzystania z kontaktu, dostępności 

czasowej, wzajemnego szacunku i komunikacji, poufności 

i odpowiedzialności. SPZP przewidują też sytuację, w której 

dany opiekun stwierdzi, że jego pomoc nie wystarcza, dlatego 

zakładana jest możliwość stworzenia teamu opiekunów albo 

wymiany opiekuna. Po zaakceptowaniu tych warunków moż-

na przejść do rozmowy. Bo rozmowa jest w tym wszystkim 

najważniejsza. 

To jedna z głównych nauk, która płynie z działań psy-

choedukacyjnych. Osoba, która boryka się z problemami 

natury psychicznej czy emocjonalnej, powinna wiedzieć, że 

powiedzenie o swoich problemach to pierwszy krok w stronę 

uzyskania narzędzi, które pomogą jej przezwyciężyć trudno-

ści. Nie chodzi tu tylko o rozmowę rozumianą jako podstawę 

psychoterapii, ale właśnie o rozmowę, która jest sednem 
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działań Sieci Przyjaciół Zdrowia Psychicznego. Działania psy-

choedukacyjne w sieci pomagają tę ideę rozpowszechnić. 

Terapia online
Każdy kryzys rodzi jakieś innowacje. Pandemia spopulary-

zowała format terapii online. W najgłębszych lockdownach 

kontakt telefoniczny i internetowy były jedynym dostępnym 

sposobem na korzystanie z różnorodnych usług medycznych. 

Wielu prywatnych terapeutów przeniosło swoją działalność 

do sieci. Rozwiązanie nie ominęło też sektora publicznego, 

jednak prywatne praktyki wykazały się bardziej nowocze-

snym podejściem do obecności w sieci. 

– Szczera rozmowa z najlepszymi intencjami to pod-

stawowe narzędzie pracy wszystkich specjalistów zdrowia 

psychicznego – mówi Paweł Chrzan, CEO Wellbee. 

Wellbee to platforma, której główną usługą jest płatna 

psychoterapia online, oferowana przez specjalistów pracu-

jących w różnych nurtach. Zespół ich psychoterapeutów jest 

wspierany przez Opiekunów Terapii, chociaż Opiekunowie 

tak naprawdę są wsparciem dla osób, które miałyby z tej psy-

choterapii skorzystać. Konsultacja z Opiekunem jest bezpłat-

na – w jej ramach osoba szukająca wsparcia dowie się, który 

z nurtów psychoterapii może być dla niej najlepszy i tym 

samym zostanie skierowana do odpowiedniego specjalisty, 

a także uzyska potrzebne informacje związane z psychotera-

pią online.

– Dla niektórych osób to jedyna opcja, aby dotrzeć do 

wysoko wykwalifikowanych specjalistów – opowiada 

Paweł. – Mowa tutaj szczególnie o osobach zamieszkujących 

małe miejscowości, osobach z trudnościami w przemieszcza-

niu się. Terapia online jest też po prostu wygodna i bez-

pieczna – nie trzeba opuszczać domowego zacisza, często 

zaoszczędzimy też czas poświęcony na dojazdy do gabinetu. 

Dlatego też chętnie decydują się na nią osoby, które mają 

wybór pomiędzy tą formą leczenia, a tradycyjną, w gabinecie. 

Co ważne, skuteczność terapii online nie różni się od sku-

teczności terapii odbywającej się stacjonarnie. Paradoksalnie, 

przeprowadzone dotychczas badania wskazywały nawet 

na delikatnie wyższą skuteczność terapii zdalnej aniżeli 

w przypadku podejścia tradycyjnego. Oczywiście nie wszyst-

kie problemy można leczyć w ten sposób, ale zdecydowaną 

większość – jak najbardziej. Osobiście bardzo wierzę w model 

hybrydowy – połączenie terapii stacjonarnej, online oraz 

interaktywnych programów terapeutycznych.

Jak już w końcu zostawimy za sobą rozdział pandemii 

COVID-19, popularność terapii online wcale nie zmale-

je (przynajmniej, jeżeli chodzi o opiekę prywatną), wręcz 

przeciwnie. Coraz szybciej zmierzamy w kierunku cyfryzacji 

wielu różnych usług, a pomoc w kryzysie psychicznym jest 

jedną z nich.

Social media to szansa 
W sieci istnieje jednak również wiele narzędzi pomocy 

i samopomocy, za które nie musimy płacić. To różnorodne 

portale, blogi, profile na Instagramie czy Facebooku, filmy na 

Youtube czy podcasty. Formatów ciągle przybywa. Niektóre 

są efektem pracy aktywistycznej bądź specjalistycznej, inne 

łączą rolę edukacyjną i promocyjną. Na Wellbee znajdziemy 

specjalistyczny blog pod hasłem „Psychoedukacja to nasz 

priorytet”, na którym pojawiają się artykuły, porady, recen-

zje książek. Blog ten ma zarówno wartość dla klientów, jak 

i pozwala do tych klientów dotrzeć. 

Sednem psychoedukacji jest otworzenie ludzi na całe 

spektrum problemów psychicznych i udostępnianie im spe-

cjalistycznej wiedzy, która pomoże podjąć im decyzję o tym, 

czy skorzystać z pomocy. Albo z innej strony – takie treści 

to ogromne wsparcie dla osób, które są w trakcie psychote-

rapii, odbyły leczenie albo zostały zdiagnozowane z jakimś 

schorzeniem. Obserwując odpowiedni profil na Instagra-

mie można poczuć się częścią danej społeczności. W Polsce 

profile dotyczące konkretnych zaburzeń nie są jeszcze dużym 

zjawiskiem, jednak i ten trend w końcu do nas przyjdzie. 

Ogólna psychoedukacja na Instagramie to jedno z działań, 

których podejmuje się Ania Cyklińska. Jej profil psychoedu_ 

obserwuje ponad 71 tys. osób. 

– W Instagramie najbardziej cenię dostępność - mówi. – 

Wielokrotnie słyszałam od mojej grupy odbiorców, że fajnie 

jest zobaczyć wartościowy i pomocny post pomiędzy innymi 

treściami na feedzie. Takie przemycanie wiedzy faktycznie 

się sprawdza. Często wchodzimy na media społecznościowe 

z nudów i trafiamy na jakiś temat, którego nawet nie szuka-

liśmy, lub opisany efekt psychologiczny, o którym nigdy nie 

słyszeliśmy. W social mediach można dotrzeć do większej 

liczby osób, dzięki łatwości udostępniania postów i przesyła-

nia treści – opowiada Ania Cyklińska. 

– Oczywiście istnieje dużo badań, które pokazują, że 

social media mają negatywny wpływ na psychikę, natomiast 

jednocześnie jest to efektywny kanał dotarcia do osób, które 

większość czasu online (czy czasu wolnego) jednak w nich 

spędzają – mówi Darek Milewski z Wellbee. – Dzięki temu 

możemy szerzyć świadomość wśród młodych osób, do któ-

rych ciężko jest dotrzeć innymi kanałami oraz możemy an-

gażować ich w dyskusję na temat tego, jak istotne jest dbanie 

o swoje zdrowie psychiczne, w tym, w jaki sposób korzystać 

z samych social mediów, aby nie miały negatywnego wpływu 

na kondycję psychiczną.

Psychoedukacja w sieci
– Internet jest doskonałym narzędziem do pracy, która 

ma promować samopomoc i psychoterapię – mówi Joan-

na Gutral, psychoterapeutka związana z blogiem, kontem 

instagramowym i podcastem Zdrowa Głowa. – Wszechobec-

nym, ogólnodostępnym. Cieszy mnie, że różne platformy 

social mediowe stają się nie tylko źródłem rozrywki, ale 

i wiedzy. Nadal jednak należy uważać na źródła, weryfikować 

te informacje. Niestety, nawet najpiękniejsze grafiki oparte 

o nierzetelną wiedzę nie będą skuteczną formą samopomocy. 

Dlatego istotne jest to, żeby wiedza o psychoterapii 

i zaburzeniach natury psychicznej była dostarczania przez 

specjalistów, których poglądy są zakorzenione w badaniach 

naukowych – wyjaśnia Joanna Gutral. 

Taką wiedzę dostarcza Zdrowa Głowa, którą razem 

z Joanną współprowadzi Arletta Szulwic. Ich projekt powstał 

w wyniku zorganizowania ogólnopolskiej akcji „Mam Tera-

peutę”, która została uruchomiona w 2013 roku. W jej ramach, 

począwszy od historii Arletty, ponad 100 osób podzieliło się 

swoim doświadczeniem psychoterapii.  – Sam pomysł z nad-

syłaniem zdjęć i historii nie był bardzo popularny – opowia-

da Arletta. – Zaprosiłyśmy do udziału kilku znajomych, ale 

większa liczba zdjęć zaczęła napływać, kiedy zaczęłyśmy 

psychoedukować. Początkowo nasz pomysł miał opierać się 

na kampanii ze zdjęciami osób korzystających z psychotera-

pii i opisem ich doświadczeń. Ale natychmiast po uruchomie-

niu kampanii zaczęłyśmy dostawać wiele wiadomości i pytań: 

czy to depresja? Czy to się da wyleczyć? Jaka jest różnica 

między psychologiem a psychoterapeutą? Wtedy wpadłyśmy 

na pomysł, że to psychoedukacja powinna być naszą główną 

osią działania. Wtedy „Mam terapeutę” pozostało kampa-

nią społeczną, a obok uruchomiłyśmy młodszą siostrę tego 

projektu, czyli portal Zdrowa Głowa. 

Dzisiaj Zdrowa Głowa to specjalistyczny blog z recenzjami 

książek psychologicznych, relacjami z wydarzeń, artykułami. 

W Polsce w 2020 roku 
na zwolnieniu lekarskim 

spowodowanym stresem 
lub depresją przebywało 

40% osób więcej niż w 
roku poprzednim.
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Arletta i Joanna współpracują z psychoedukatorką Joanną 

Gruhn-Devantier i redaktorką, studentką psychologii Kingą 

Bartkowiak. Ich konto na Instagramie śledzi 116 tysięcy osób. 

Na jego łamach wyjaśniają różne psychologiczne zjawiska – 

„Nie jesteś swoimi myślami”, „Czy bezradności można się 

nauczyć?”, „Jesteś w porządku i to naprawdę wystarczy”, to 

hasła z kilku ostatnich postów. Na tym kanale promują też 

podcast, który prowadzi Joanna. 

Porozmawiajmy 
W ciągu ostatnich dwóch lat podcasty zaliczyły ogromny 

wzrost popularności. W zeszłym roku danymi na ten temat 

podzielił się Spotify, wiodąca platforma streamingowa 

treści audio. W pierwszym półroczu 2020 roku popularność 

podcastów w Europie wzrosła o ponad 50% względem roku 

poprzedniego. Jeśli chodzi o Polskę i dane z samego Spoti-

fy, w tym samym okresie wysłuchano ponad 300 % więcej 

godzin podcastów niż w analogicznym okresie ubiegłego 

roku. Po podcasty sięgają ludzie w każdym wieku, o różnym 

pochodzeniu i zainteresowaniach. To atrakcyjny, wygodny 

i niezwykle przystępny format, zarówno dla odbiorców, jak 

i dla twórców. 

– W podcastach uwielbiam to, że mogę zapraszać 

ciekawych gości i gościnie z kraju i zagranicy – opowiada 

Joanna. – Poznałam wiele fantastycznych osób, miałam oka-

zję przeprowadzić rozmowy z największymi światowymi au-

torytetami w branży (np. prof. Steven Hayes czy prof. Robert 

Leahy). Bardzo cieszy mnie pozytywny odbiór, wiadomości 

od słuchaczy i słuchaczek, ich refleksje, spontaniczne reakcje 

w komentarzach. Może jedyne czego mi brakuje, to możliwo-

ści interakcji ze słuchaczami w czasie rzeczywistym. 

Podcasty to też szansa na pokazanie „normalnej”, czyli 

swobodnej rozmowy na pozornie trudne tematy. Swój pod-

cast, w duecie z Cleo Ćwiek, modelką i założycielką fundacji 

Można Zwariować (podcast nosi tę samą nazwę), prowadzi 

również Ania Cyklińska. –  W rozmowie na temat zdrowia 

psychicznego i w sięganiu po pomoc częstymi przeszkodami 

są wstyd i skrępowanie –  mówi. –  Pomysł na podcast wziął 

się z naszych luźnych rozmów, które prowadziłyśmy z Cleo. 

Dzięki temu, że zaczęłyśmy je nagrywać, w naszych domach, 

rozmawiając przez kamerki, inni mogą się „osłuchać” z te-

matami, takimi jak lęk, gaslighting, wrażliwość czy depresja 

i być może sami podejmą taką rozmowę ze swoimi bliskimi.

Przystępność i dostępność to słowa klucze w zrozumieniu, 

dlaczego psychoedukacja przy wykorzystaniu narzędzi takich 

jak social media czy streaming jest konieczna, jeśli chcemy 

trafić z nią do młodszych odbiorców. 

Promocyjny wymiar social mediów
W obliczu działań psychoedukacyjnych osadzonych w sieci, 

social media stają się też skutecznym narzędziem ich pro-

mocji. Promowanie edukacji i psychoterapii? Bardzo proszę! – 

Uważamy, że to właśnie media społecznościowe przyciągnęły 

do nas najwięcej podopiecznych – mówią Justyna Ciesielska 

i Marcelina Rosińska z Sieci Przyjaciół Zdrowia Psychiczne-

go. –  Wiele naszych wydarzeń i inicjatyw było nagłaśnianych 

właśnie za pomocą Facebooka czy Instagrama. Część naszych 

podopiecznych dowiedziała się o nas nie bezpośrednio, a np. 

od swoich znajomych, którzy natrafili na inicjatywę gdzieś 

w sieci.

–  Dzięki naszej misji, wartościom oraz jakościowym 

treściom psychoedukacyjnym udało nam się rozpocząć 

współpracę z wieloma organizacjami oraz influencerami – 

mówi Paweł Chrzan z Wellbee. – Bardzo aktywnie działamy 

w social mediach istotnie wspieranych przez performance 

marketing. Działamy szeroko i oryginalnie, od patronatu nad 

Kongresem Zdrowia Psychicznego po stworzenie strefy well-

beingowej na Fest Festival. Zwiększamy również świadomość 

wśród firm, którym kompleksowo pomagamy dbać o wellbe-

ing i zdrowie psychiczne swoich pracowników.

–  Niełatwo jest zaczynać karierę w zawodzie psycholo-

ga w Polsce – opowiada Ania Cyklińska. –  Studia w dużej 

mierze są teoretyczne (a przynajmniej były, kiedy kończyłam 

je 3 lata temu), zawód nie jest uregulowany prawnie, etatów 

w państwowych placówkach jest mało, a zapotrzebowanie, 

paradoksalnie, jest bardzo duże. Tworzenie konta @psycho-

edu_ pozwoliło mi wybić się i wyjść poza schemat. Pomogło 

nie tylko z otworzeniem gabinetu, ale również z rozwinię-

ciem działalności psychoedukacyjnej dla firm, marek, orga-

nizacji. Są jednak też zagrożenia. Wiele środowisk psycho-

terapeutycznych uważa za nieetyczne odsłanianie się przed 

potencjalnymi pacjentami/ klientami w przestrzeni interne-

towej. Jako psycholog nie powinnam ujawniać zbyt wiele pry-

watnych rzeczy, natomiast to właśnie te „offtopowe” tematy 

przyciągają wielu odbiorców i pozwalają utrzymać relację. 

Kogo edukują social media?
Social media jako narzędzie skrywają w sobie jeszcze jedną, 

ważną w kontekście tej dyskusji, funkcję, a mianowicie – 

możliwość analizy danych i grup odbiorców. Nie chodzi tu 

o zasięgi, a o zwykłą możliwość przeanalizowania, jakie tre-

ści interesują odbiorców i jak zmienia się grupa odbiorców na 

przestrzeni czasu. Wyniki nie dziwią – treściami psychoedu-

kacyjnymi najczęściej interesują się kobiety, jednak w trakcie 

pandemii liczby powoli zaczęły się zmieniać. 

– Dla mnie znaczące jest to, że na Instagramie z 5% ob-

serwujących deklarujących płeć jako mężczyzna w pierwszym 

pandemicznym roku zrobiło się 15% – opowiada Joanna 

Gutral.  

–  To wymowne, ale cieszy. Wśród mężczyzn wciąż poku-

tuje stereotyp „chłopaki nie płaczą”. 

A płaczą, zresztą, w pandemii płakaliśmy wszyscy. To 

bardzo budujące, że mężczyźni coraz częściej sięgają po in-

formacje w tym temacie, może to zwiastować dobry kierunek 

zmian. 

To samo mówi Paweł Chrzan: – 80% naszych follower-

sów na Facebooku to kobiety, na Instagramie to nawet ponad 

85%, ale widzimy też coraz większe zainteresowanie ze 

strony młodych mężczyzn.

Dyskusja o tym, że mężczyźni również mogą korzystać 

z pomocy psychologicznej, jest niezwykle potrzebna. We 

wrześniu tego roku ze sporą krytyką spotkała się kampania 

reklamowa H&M, który promował swoją nową aplikację 

Przystępność 
i dostępność to słowa 
klucze w zrozumieniu, 
dlaczego psychoedukacja 
przy wykorzystaniu 
narzędzi takich jak social 
media czy streaming jest 
konieczna, jeśli chcemy 
trafić z nią do młodszych 
odbiorców.

hasłem “Mężczyźni nie proszą o pomoc”. Wywołało to 

słuszną dyskusję w wielu środowiskach marketingowych 

i aktywistycznych. Pojawił się brak zgody na tego typu hasła 

w przestrzeni publicznej. H&M przeprosiło i wycofało kam-

panię. To dobry znak. 

–  Jako społeczeństwo zrobiliśmy ogromny postęp 

jeśli chodzi o mówienie o zdrowiu psychicznym – mówią 

dziewczyny z Sieci Przyjaciół Zdrowia Psychicznego. –  Na 

przestrzeni ostatnich kilku lat powstało wiele organizacji 

i ciekawych inicjatyw, które poruszają różne kwestie do-

tyczące problemów natury psychicznej. Dzięki temu ludzie 

coraz mniej obawiają się stygmatyzacji, łatwiej przycho-

dzi im też proszenie o pomoc; nie kryją się z trudnościami. 

Poprzez mówienie wprost o zdrowiu psychicznym znaczna 

część społeczeństwa przestaje być wykluczona. Zaczynamy 

dostrzegać wpływ psychiki na nasze codzienne funkcjo-

nowanie. To wszystko sprawia, że wiele problemów, do tej 

pory ignorowanych, wychodzi na światło dzienne, dzięki 

czemu mogą doczekać się rozwiązania. Dzięki tej otwartości 

na rozmowę o zdrowiu psychicznym skorzystamy wszyscy. 

Problemy psychiczne mogą przecież dotknąć nas w każdym 

momencie życia.

W temacie kryzysu zdrowia psychicznego do zrobienia 

jest dużo. Kluczowe są zmiany systemowe, takie jak zwięk-

szenie nakładów na publiczną pomoc psychiatryczną czy 

wprowadzenie psychoedukacji w szkołach. Cieszy fakt, że od 

2018 roku w Polsce działa pilotaż Centrów Zdrowia Psychicz-

nego. To program szeroko zakrojonej, środowiskowej pomocy 

psychologicznej i psychiatrycznej, który w przyszłości ma 

objąć cały kraj. Pomoc środowiskowa odchodzi od modelu 

azylowego, czyli szpitali psychiatrycznych, skupiając się na 

oferowaniu darmowej pomocy w placówkach skierowanych 

do mieszkańców konkretnej dzielnicy, miasta czy gminy. 

Chodzi o to, żeby placówka świadcząca doraźną pomoc psy-

chologiczną i psychiatryczną znajdowała się blisko miejsca 

zamieszkania osoby, która tej pomocy potrzebuje. Pilotaż 

programu ma zostać zakończony i podsumowany w 2022 

roku. Obok działań systemowych istotną kwestią pozostaje 

psychoedukacja – ta od ludzi dla ludzi, przekazywana tyloma 

kanałami, iloma jest to możliwe. Młodsze pokolenia są przy-

kute do smartfonów. Trudno, stało się. Od wielu z nas jednak 

zależy, co w tych smartfonach będą miały szansę znaleźć. 
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– Dziś w świetle tego, co już wiemy 

o własnej chciwości, widzimy, że Ziemia 

pod wpływem działalności człowie-

ka niemal nie jest w stanie nadążyć 

z odbudową swoich zasobów. Pozostaje 

tylko pytanie, czy zdążymy wyhamować 

zanim wyczerpiemy zapasy nasze-

go „kosmicznego statku” – Ziemi. Bez 

żadnego powodu wmówiliśmy sobie, że 

jesteśmy najważniejsi i możemy eksplo-

atować planetę bez ograniczeń. To tylko 

brak wyobraźni i chciwość – uważa 

przedsiębiorca i filantrop, Piotr Voelkel.

Próbując spojrzeć na naszą sytuację 

z oddali – z kosmosu Ziemia jest małą 

„kosmiczną kapsułą”, dzięki której 

podróżujemy bezpiecznie w skraj-

nie groźnym środowisku. Już kilka 

kilometrów od powierzchni nie da się 

żyć bez skafandrów. Z tej perspekty-

wy nasz stosunek do zasobów Ziemi 

i jej umiejętności odradzania się jest 

absurdalny i zmierza do samozagłady. 

System gospodarczy, definicja dobro-

bytu i rozwoju oparte na konieczności 

stałego wzrostu PKB, produkcji, kon-

sumpcji, nieograniczonego wydobycia 

surowców i szybkiego pozbywania się 

wszystkiego, co przed momentem ku-

piliśmy, żeby móc kupować dalej, jest 

nie do utrzymania. 

Jak to ma działać w praktyce?
Praktyczne sposoby na lepsze wyko-

rzystanie zasobów planety proponuje 

profesor Steve Evans z Cambridge. 

Kiedyś pracował w fabrykach, projektu-

jąc optymalne systemy zarządzania, dziś 

prowadzi szeroko zakrojone badania nad 

przemysłem, opracowując koncepcje 

lepszego wykorzystania surowców przy 

założeniu maksymalizacji zysków firmy.

Prof. Evans zaczynał karierę zawo-

dową w przemyśle. – Miałem świet-

ną posadę, projektowałem systemy 

zarządzania dla firmy, która produ-

kuje 90 proc. foteli katapultujących 

na świecie. To produkt, który pracuje 

przy prędkości tysiąca kilometrów 

na godzinę i ratuje życie. Niezwykle, 

niezwykle seksowny rodzaj inżynierii – 

opowiada prof. Evans w wywiadzie dla 

„Gazety Wyborczej”.

Jak sam mówi, kiedy zaczynał pro-

wadzić badania nad przemysłem, po-

mysł, by badać sposób funkcjonowania 

fabryk w ich aspekcie środowiskowym, 

był wyborem raczej nietypowym. – 

Większość ludzi uważała, że jestem 

szalony – mówi dziś prof. Evans.

Problem pod koniec lat 80. wyda-

wał się odległy, dotyczący przyszłych 

pokoleń – także pokoleń studentów 

i badaczy.  

Dziś prof. Evans mówi o sobie 

żartobliwie “fucking genius” i równo-

cześnie frasuje się, że odległość do me-

taforycznego urwiska stale się skraca.

Profesor twierdzi, że można po-

prawić zyski firm zwiększając liczbę 

miejsc pracy i równocześnie zmniej-

szając koszty środowiskowe.Niestety 

naukowiec nie jest najlepszego zdania 

o prezesach firm. Uważa, że zasada 

maksymalizacji zysków w biznesie 

to tylko teoria. Dla prezesów liczy się 

przede wszystkim czas. Jeśli mają 

do wyboru zwiększenie zysków na 

poziomie 900 tys. dolarów za pomo-

cą krótkiej kampanii reklamowej lub 

zyskanie 1 mln dolarów za pomocą 

długofalowego oszczędzania ener-

gii elektrycznej w fabryce, wybiorą 

pierwsze, łatwiejsze i szybsze rozwią-

zanie. Evans nawołuje do zmiany tego 

paradygmatu myślenia.  

Przykład firmy, która to robi
Jedna z najgłośniejszych zmian 

w przemyśle dotyczy firmy Patagonia, 

Dwa pomysły na 
to, jak ograniczyć 
eksploatację naszej 
kosmicznej kapsuły – 
Ziemi

Bez żadnego 
powodu 
wmówiliśmy 
sobie, że jesteśmy 
najważniejsi 
i możemy 
eksploatować 
planetę bez 
ograniczeń. To tylko 
brak wyobraźni 
i chciwość.

ANNA 
WRÓBLEWSKA – 

założycielka 
Metaphor, firmy 
zajmującej się 
tworzeniem 
strategii dla 
firm i marek 

oraz rozwojem 
i wdrażaniem 
innowacyjnych 

produktów 
i usług. Jedna 
z pierwszych 

w Polsce 
konsultantek 
holistycznej 
koncepcji 

zarządzania 
Innovation&Design 

Management.

KAROLINA 
KOZIOŁEK – 
absolwentka 

kulturoznawstwa 
na Uniwersytecie 

im. Adama 
Mickiewicza 
w Poznaniu. 

Pracowała jako 
kierownik literacki 
w Teatrze Nowym 

im. Tadeusza 
Łomnickiego 
w Poznaniu, 
dziennikarka 

w „Głosie 
Wielkopolskim”. 
Obecnie Prezes 

Fundacji VoX Artis.

PIOTR VOELKEL – 
współwłaściciel 

Grupy Kapitałowej 
Vox oraz 

Collegium Da 
Vinci w Poznaniu, 

współtwórca 
Concordia Design 

oraz Prezes 
Wielkopolskiego 

Towarzystwa 
Zachęty Sztuk 

Pięknych. 
Założyciel 

Uniwersytetu 
SwPS. Odznaczony 

Krzyżem 
Kawalerskim 

Orderu Odrodzenia 
Polski.

PIOTR 
WRÓBLEWSKI – 

strateg 
marketingowy, 

trener i konsultant 
Design 

Management 
oraz Design 

Thinking. Zajmuje 
się budowaniem 

strategii firm 
i marek, rozwojem 

i wdrażaniem 
nowych 

produktów 
i usług oraz 

usprawnianiem 
pracy zespołów 
projektowych.

produkującej odzież i akcesoria outdo-

orowe.

Patagonia nie chce już rosnąć. – 

Klienci powinni nam odsprzedawać 

nasze produkty – mówi jej prezes Ryan 

Gellert.

Pomysł Patagonii na oszczędzanie 

energii i surowców jest prosty. Firma 

oczekuje, że klienci będą jej odsprze-

dawać używane ubrania. Patagonia 

zatrudni sztab ludzi (zgodnie z teorią 

prof. Evansa) do naprawiania i czysz-

czenia używanych rzeczy, po czym 

ponownie będzie je sprzedawała.

Rayan Gallert w niedawnym wywia-

dzie dla „Design Alive”, zapewniał, że 

firma pracuje nad programami, które 

wkrótce będą stopniowo wdrażane, są 

łatwo skalowalne i staną się istotną 

częścią biznesu Patagonii.– Stawanie 

się większym i większym niekoniecznie 

oznacza stawania się bardziej wydaj-

nym. Obecnie chcemy oddzielić nasze 

ambicje od konieczności wzrostu. W tym 

momencie wzrost przestaje być naszym 

celem – deklaruje Rayan Gallert. 

Patagonia chce otwierać zakłady 

recyklingu na całym świecie, jednak, 

jak przyznaje jej prezes, jest to zagad-

nienie niezwykle trudne logistycznie – 

o czym mówi też prof. Evans. Okazuje 

się, że we wprowadzeniu tzw. gospo-

darki obiegu zamkniętego jednym 

z największych wyzwań i przeszkód 

jest logistyka. 

Patagonia zmianę zaczyna od USA. 

Firma prowadzi obecnie 35 punktów 

napraw na całym świecie, włączając 

w to centrum w Reno w Nevadzie, 

które jest jednym z największych 

w USA. Można tam naprawić stary 

produkt, odesłać go lub wypożyczyć 

od firmy nowy.

Szef Patagonii zakłada, że firma 

sama dla siebie tworzy nową definicję 
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sukcesu, w którym nie chodzi już 

o sukces finansowy, ale o zysk kompa-

tybilny ze środowiskiem naturalnym.

– Musimy pozostać dochodowi. Bez 

zysków nie będziemy mogli realizować 

naszej misji. A ile pieniędzy powinni-

śmy zarabiać? Powiedziałbym, że musi 

być to ilość akceptowalna i konkuren-

cyjna. Ale nie większa – mówił Rayan 

Gellert w wywiadzie dla „Design Alive”.

Zaprojektować świat na nowo. 
Rola projektanta
Świat jutra zostanie zaprojektowa-

ny. Pytanie brzmi: przez kogo i czy 

będziemy mogli i chcieli w nim żyć? 

Transformacja ku nieznanemu i zmia-

ny systemowe powinny mieć swoich 

przewodników: czułych projektantów. 

Bez nich obudzimy się w świecie, któ-

rego wolimy sobie nie wyobrażać.

Wydaje się, że jednym z kluczo-

wych znamion zmiany systemowej jest 

wieloaspektowość (zmiana wyłącznie 

jednego aspektu nie rozwiązuje pro-

blemu całego systemu). Zgoda na takie 

podejście jest zarazem szansą, ale 

i zmorą współczesnych projektantów.

Od wielu lat dobre kształcenie pro-

jektantów osadzone jest w paradygma-

cie „wielości”: projektując czerp wie-

dzę z wielu dziedzin nauki, korzystaj 

z szerokiego zakresu inspiracji, sięgaj 

do odmiennych doświadczeń, eksplo-

ruj różnorodne perspektywy, sięgaj po 

zróżnicowane metodyki i narzędzia, 

łącz tam, gdzie inni widzą „rozłącz-

ne”. Projektant przyszłości musi – jak 

gąbka – nasiąkać światem, by móc 

postawić trafną diagnozę i zaofero-

wać rozwiązania. I tu szansa, zawarta 

w szerokim horyzoncie poznawczym, 

spotyka się z zagrożeniem: stawianiem 

diagnozy i projektowaniem rozwią-

zania.

Prof. Roberto Verganti powiada, że 

współczesny świat jest przepełniony 

ideami. Gdziekolwiek spojrzysz, znaj-

dziesz idee: wręcz kipi nimi Internet. 

Wyzwaniem nie jest ich generowa-

nie. Wyzwaniem projektantów jest 

umiejętna praca z nimi. Praca, która 

coraz częściej oznacza przesiewa-

nie przez sito i rozdział ziaren idei 

wartościowych od plew; ponownege 

„odkrywanie” i definiowanie wartości, 

które mogą mieć potencjał zmiany; 

które zostaną usłyszane, zauważone 

i „kupione”.

Diagnoza i projektowanie rozwią-

zania – sens bycia projektantem i rów-

nocześnie zmora tej roli – urastają do 

rangi do fundamentalnych wyzwań, 

z jakimi musi zmierzyć się współ-

czesny projektant, by móc myśleć 

o projektowaniu świata na nowo. Jaki 

powinien być język, który pozwoli po-

stawić diagnozę, ale i zbudować wokół 

niej konsensus? Jakich narzędzi użyć, 

gdy w przestrzeni dyskusji zatarły się 

kategorie prawdy i fałszu, gdy dowód 

naukowy spotyka „kontrdowód”, pod-

ważający sens pierwszego, gdy nie ma 

odwołania do autorytetu, gdy niekiedy 

jedyną odpowiedzią jest Siła/Przemoc?

„Czuły”, empatyczny projektant 

przyszłości doskonale wie, czym 

jest diagnoza wieloaspektowa, czym 

jest projektowanie wieloaspektowe. 

Wie, jak tworzyć rozwiązania i coraz 

częściej potrafi wskazywać skutki ich 

wdrożenia (butelka PET vs mikroślady 

pochodnych „plastiku” w organizmach 

zwierząt, stanowiących podstawę diety 

człowieka). Już nie tylko potrafi powie-

dzieć, jak powinno być, ale też wskazać 

długofalowe konsekwencje owej wizji.

Pogoń za ideami – nowym, inno-

wacyjnym – cudownie skorelowana 

z mitem nieustannego wzrostu, to 

trudny przeciwnik projektanta przy-

szłości. Pogoń ta stworzyła samo-

napędzające się mechanizmy, które 

owocują światem, jaki znamy: światem 

chaosu, niepewności, klimatycznych 

katastrof. Mogłoby się zdawać, że 

„czuły” projektant stoi na straconej 

pozycji. Byłoby tak, gdyby nie to, że 

najtwardsi wyznawcy mitu wzrostu nie 

obędą się bez projektanta…

Wróćmy zatem do wieloaspekto-

wości jako fundamentu systemowej 

zmiany. Przed projektantem stoi 

wyzwanie wyposażenia siebie w ho-

listyczną wiedzę oraz umiejętność 

korzystania z jej wielowymiarowo-

ści, lecz przede wszystkim zdolność 

efektywnego wykorzystania jej w pracy 

projektowej – i tu pojawia się kategoria 

czułości: konieczne jest rozpoznanie, 

ale też zdolność budowy konsensusu 

wokół faktów i wizji. Czułość jawi się 

jako narzędzie pozwalające usłyszeć 

argumenty przeciwnych stron, jako 

narzędzie umożliwiające wychwycenie 

spośród lęków, obaw i niepewności – 

nadzieję. Może stać się płaszczyzną 

spotkania i otwartego spojrzenia 

w twarz drugiej osoby.

Transformacja ku nieznanemu, 

przynajmniej w tej części świata, którą 

zdominował mit nieustannego wzro-

stu, wymaga zaprojektowania nowych 

mitów i wizji, które będą miały równie 

uwodzącą moc, ale położą nacisk na 

życie w zgodzie i równowadze z pla-

netą oraz istotami, które ją zamieszku-

ją. Wieloaspektowi, „czuli” projektanci, 

chcąc nie chcąc, zmierzą się z koniecz-

nością zaprojektowania nowych mitów, 

stworzenia nowych wizji o magne-

tycznej sile i urodzie, które, prowadząc 

ku nieznanemu, wyposażą nas w siłę 

i optymizm.

Bez czułości pozostanie przemoc.

Jak wdrożyć innowacyjne 
projekty?
Siedem wskazówek, jak wdrożyć in-

nowacje: 

1. Zweryfikujcie definicję innowacji.

Według podręcznika Oslo Manu-

al (międzynarodowy podręcznik 

metodologiczny z dziedziny badań 

statystycznych innowacji)„Innowacja 

jest to wdrożenie nowego lub istotnie 

ulepszonego produktu (wyrobu lub 

usługi), nowego lub istotnie ulepszo-

nego procesu, nowej metody marke-

tingu lub nowej metody organizacji, 

w zakresie praktyk biznesowych, 

organizacji miejsca pracy bądź relacji 

ze środowiskiem”.

W 2021 roku ta definicja powinna 

brzmieć: 

Innowacja jest to wdrożenie nowe-

go produktu (wyrobu lub usługi), usłu-

gi, procesu, nowej metody organizacji 

obowiązkowo włączając w ten proces 

relacje ze środowiskiem. 

W każdym innowacyjnym projek-

cie ważne są relacje ze środowiskiem. 

Obowiązkowe jest zadanie sobie pytań 

o to, w jaki sposób projektowany 

produkt wpłynie na środowisko? Jak 

go zapakujemy? Pytań o długość życia 

produktu i sposoby jego przetworze-

nia zaraz po tym, gdy przestanie być 

użytkowany.  O możliwości ponownego 

wykorzystanie materiałów, z których 

został stworzony.

2. Włączcie do grupy najważniejsze-

go interesariusza-ZIEMIĘ.

Proces projektowania, w którym 

stawiamy użytkownika w centrum za-

interesowania i opieramy rozwiązania 

na jego potrzebach, nie jest już niczym 

odkrywczym. Odkrywcze jest to, że 

równie  ważne są dla nas w projekto-

waniu potrzeby osób, dla których pro-

jektujemy, jak i potrzeby Ziemi. Jeśli 

w procesie projektowym wykorzystu-

jecie Persony (my w Concordii rzadko) 

lub Mapy Empatii, stwórzcie Personę 

Ziemi w waszym projekcie lub Mapę 

Empatii. Tym samym uczłowieczacie ją 

i odkrywacie jej potrzeby – z zupełnie 

z innej perspektywy. 

3. Rozwijajcie kompetencje liderów, 

którzy wdrażają innowacje w fir-

mie. Ucz się oduczać.

– W przyszłości analfabetami nie będą 

ludzie, którzy nie umieją czytać i pisać, 

ale tacy, którzy nie potrafią się uczyć, 

oduczać i ponownie uczyć” – swierdził 

Alvin Toffler.

W pierwszej kolejności zastanów-

cie się, czego muszą oduczyć się wasi 

liderzy. Obserwujemy, że często jest to 

przywiązanie do tego samego sposobu 

pracy, „zawsze działało, więc dlacze-

go mamy to zmieniać” – czyli brak 

otwartości na zmiany i inspiracje.

Jest wiele raportów dotyczących 

kompetencji przyszłości – z perspek-

tywy Concordii warto zwrócić uwagę 

na rozwój takich kompetencji, jak: 

myślenie krytyczne, improwizacja, 

rezyliencja, inteligencja emocjonal-

na, kreatywność (która jest otoczona 

wieloma mitami), udzielanie informa-

cji zwrotnej (osławiony feedback, który 

my w Concordii nazywamy za Kim 

Scott radykalną szczerością).

4. Budujcie różnorodne zespoły 

wdrożeniowe. Innowacje nie są 

wdrażane w izolacji.

Dużo słyszycie o zespołach interdy-

scyplinarnych. Tymczasem bada-

nia dwóch brytyjskich wykładowców 

szkół biznesowych – Alison Reynolds 

i David Lewis – po 12 lat doprowa-

dziły do bardzo ciekawych wniosków.  

Okazało się, że zespoły, które najle-

piej rozwiązywały zadany problem, 

to te najbardziej zróżnicowane pod 

względem stylów poznawczych.  Klu-

czowym aspektem okazał się sposób 

reagowania na sytuacje nowe, niejed-

noznaczne i skomplikowane. Powsta-

wanie innowacji i wdrażanie innowacji 

wiąże się z dobrze dobranym i zakon-

traktowanym zespołem.

5. Zapewnijcie firmie oburęczność.

Co znaczy oburęczność? To realizacja, 

z jednej strony, tzw. business as usual 

oraz, równolegle, pracy nad poszu-

kiwaniem nowych produktów, usług 

i sposobów działania. Według Ste-

ve’a Blanka, jeśli firma chce wdrażać 

innowacje, musi łączyć realizację 

z poszukiwaniem. Coraz więcej firm 

wydziela wewnątrz organizacji działy 

wewnętrzne, start-upy i laby, żeby 

zabezpieczyć poszukiwania. 

6. Nieustannie pracujcie nad kulturą 

organizacyjną.

Kultura organizacyjna wspiera inno-

wacje? Czy innowacja jest kulturą or-

ganizacyjną? Zdecydowanie innowacja 

to kultura organizacyjna. Żeby wdrażać 

z powodzeniem innowacje, należy 

stworzyć klimat do jej wdrażania. 

Przede wszystkim trzeba przyjrzeć się 

wartościom firmy, na ile one wspierają 

ten klimat. 

7. Zwinnie zarządzajcie projektami. 

Standardowe, często kaskadowe, 

zarządzanie projektami nie działa 

we wdrażaniu innowacji. Wdrażanie 

innowacji to nie zamknięty, sztywny 

harmonogram. To nie jest jeden wielki 

obiekt, który dzieli się na zadania ani 

to nie jest dowiezienie określonego 

produktu. Wdrażanie innowacji to 

zwinny proces, postrzegany jako zbiór 

krótkich etapów, podążanie za zmie-

niającą się potrzebą biznesową i sku-

pienie się na dostarczeniu wartości dla 

klienta i Ziemi. 
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Niestety nie przetrwał dziewiętna-

stowieczny optymizm, ukształtowany 

w czasach wielu odkryć i wynalazków, 

w czasach, w których ludzie wierzyli, 

że większość problemów trapiących 

społeczeństwo będzie można wcze-

śniej lub później skutecznie rozwiązać. 

Po traumatycznych doświadczeniach II 

wojny światowej optymistyczne wizje 

przyszłości świata wydawały się jesz-

cze mniej uzasadnione, choć z czasem, 

w związku ze wzrostem gospodarczym, 

przemianami społecznymi i politycz-

nymi, nadzieje powracały.

Dziś przedstawiciele młodego 

pokolenia w wielu krajach obawiają 

się (słusznie), że ich życie, z różnych 

powodów, może być gorsze i uboż-

sze niż życie ich rodziców. Na nowe 

wynalazki i odkrycia patrzymy jako 

na szanse rozwiązania problemów 

i jednocześnie jako źródło nowych 

zagrożeń. Wzrostowi gospodarczemu 

towarzyszą coraz głośniejsze pytania 

o społeczny sens tego procesu, o cele 

rozwoju gospodarczo-społecznego, 

a wreszcie – o cenę jaką za ten wzrost 

płacimy i będziemy płacić w przyszło-

ści. Co więcej, częściej niż w ubiegłych 

stuleciach dostrzegamy nierówność 

szans, nierówność dostępu do korzyści 

rozwojowych oraz zadajemy pytanie 

o sprawiedliwe rozkładanie zarówno 

korzyści, jak i kosztów rozwoju.

Wśród tematów wywołujących 

gorące dyskusje znajdziemy, między 

innymi, radykalne zmiany klimatyczne 

i zagrożenia dla równowagi środowi-

skowej. Zastanawiamy się, jak świat 

będzie wyglądał za kilkadziesiąt lat, 

czy nadal będzie „domem człowie-

ka”, a także wielu innych organizmów 

zwierzęcych i roślinnych, z którymi 

wiążą nas wielorakie połączenia i bez 

których nasza egzystencja byłaby 

utrudniona lub niemożliwa. Tymcza-

sem bioróżnorodność, tak ważna dla 

przetrwania planety jako miejsca do 

życia, jest zagrożona. W ciągu ostat-

nich 50 lat człowiek swoją działalno-

ścią doprowadził do sytuacji, w której 

populacja dzikich zwierząt na Ziemi 

zmniejszyła się o 58 %. Ludzie nie 

tylko polują na zwierzęta, ale także 

Nie psujcie  
nam świata  
(projekt 
międzypokoleniowy)

Projekt „Nie psujcie nam 
świata” powstał z obaw 
i nadziei związanych z refleksją 
nad współczesnym światem. 
W świetle ostatnich wydarzeń 
oraz przemian coraz częściej 
zastanawiamy się nad jego, 
a także swoją przyszłością. 
I wielu z nas odczuwa coraz 
mocniejszy niepokój.

ANNA 
KARWIŃSKA –  
profesor nauk 

humanistycznych 
w zakresie 

socjologii. Autorka 
około 300 

prac z zakresu 
socjologii 

w języku polskim 
i angielskim, 

z których znaczna 
część dotyczy 
problematyki 

miejskiej, 
ujmowanej 

wieloaspektowo. 
Jest 

pełnomocnikiem 
Rektora UEK ds. 
Uniwersytetu 

Dziecięcego przy 
tej uczelni.

niszczą ich siedliska, m.in. wycinając 

lasy. Wzrost CO2 w atmosferze dopro-

wadza do katastrofalnych w skutkach 

zmian klimatycznych, które zaburzają 

równowagę środowiskową i pociągają 

za sobą śmierć całych populacji róż-

nych gatunków zwierząt. Cała ludz-

kość, liczona jako biomasa, to zaledwie 

0,01% bioróżnorodności. Nasze dzia-

łania i zachowania powodują jednak 

olbrzymie zmiany. W znaczący sposób 

zmieniliśmy już ponad ¾ środowi-

ska lądowego i ok. 66 % środowiska 

morskiego, a ponad ⅓ powierzchni 

ziemi i prawie 75 % ziemskich zaso-

bów słodkiej wody są dziś zużywane na 

potrzeby produkcji rolnej lub hodow-

li. Zmieniamy naturę – zaledwie 9 

gatunków roślin stanowi dziś ponad ⅔ 

globalnych zbiorów. Naukowcy twier-

dzą, że dopuszczamy się ekologicznego 

samobójstwa (ekocydu), a jedynym ra-

tunkiem jest oddanie naturze znacznej 

części zarówno lądu jak i oceanów i za-

przestanie wyniszczającej eksploatacji. 

Obrazowo mówiąc: „dzika przyroda” 

powinna dysponować co najmniej 

połową planety Ziemi, wliczając w to 

morza i oceany. Czy będziemy potrafili 

zdobyć się na to? Zostało nam już nie-

wiele czasu, choć ciągle mamy szansę, 

żeby zapobiec niebezpieczeństwu za-

głady. Powinniśmy przemyśleć i ocenić, 

jak wiele już zmieniliśmy w naszym 

środowisku życia, kształtując nową 

epokę, zwaną antropocenem, nazwaną 

w ten sposób dla podkreślenia jej ge-

nezy i rozmiarów ingerencji człowieka 

w procesy przyrodnicze. Niestety jest 

ona również nazywana „kapitałoce-

nem” – zarówno ze względu na nasze 

motywy (zwłaszcza chciwość i dążenie 

do eksploatacji wszelkich zasobów), 

jak i ze względu na nierówny podział 

zasobów i ponoszonych strat. Często 

bywa tak, że największe straty ponoszą 

ci, którzy w najmniejszym stopniu ko-

rzystają z zasobów. Eksperci podkre-

ślają: – Najbiedniejsi ludzie mieszkają 

w najbardziej zniszczonych i środowi-

skowo trudnych rejonach świata.

Ta nierówność warunków życia 

i szans na przetrwanie to także jeden 

z wymiarów społeczno-ekonomicz-

nej polaryzacji, która jest kolej-

nym ważnym tematem do dyskusji 

i jednocześnie sygnałem ostrzegaw-

czym wskazującym, że świat zmierza 

Cała ludzkość, liczona jako biomasa, 
to zaledwie 0,01% bioróżnorodności. 

Nasze działania i zachowania 
powodują jednak olbrzymie zmiany.
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w niewłaściwym kierunku. Narastające 

głębokie podziały to niewysychające 

źródło aktualnych i potencjalnych 

konfliktów. Tym bardziej, że owe 

podziały mają tendencję do kumulo-

wania się i tworzenia niekorzystnych 

syndromów położenia społecznego. 

Narastanie w skali globalnej obszarów 

„problemowych” sprzyja poczuciu 

zagrożenia, braku stabilności i wresz-

cie głębokim frustracjom – już nie 

tylko w skali indywidualnej, ale także 

zbiorowej. To z kolei sprzyja narasta-

niu kolejnych niepokojących zjawisk 

takich jak terroryzm, upowszechnia-

nie się ekstremistycznych ideologii, 

wywoływanie niepokojów społecznych 

i konfliktów wybuchających w różnych 

częściach świata.

Inne megatrendy wpływające na 

kierunki zmian w skali świata takie jak 

przemiany technologiczne (a zwłasz-

cza rozwój nowych technologii in-

formacyjnych) powstawanie wielkich 

zurbanizowanych obszarów (czasem 

większych od  państw), globaliza-

cja czy nowe odkrycia w dziedzinie 

inżynierii genetycznej zmuszają do 

poszukiwania nowych odpowiedzi na 

kluczowe pytania dotyczące przyszło-

ści homo sapiens, organizacji życia 

społecznego i najważniejszych warto-

ści, wokół których będzie skupiać się 

aktywność zbiorowa i wiele innych.

Rzeczywiście można odnieść 

wrażenie, że ktoś (coś!?) psuje nam 

świat, odbierając przekonanie, że jako 

ludzkość zmierzamy we właściwym 

kierunku. Nawet jeśli żyjemy dłużej niż 

poprzednie generacje, potrafimy leczyć 

dotąd nieuleczalne choroby, mamy 

skuteczne technologie pozwalające na 

loty w Kosmos i eksploatacje zasobów 

naszej planety, na zaspokajanie po-

trzeb na coraz wyższym poziomie…

Pytania: KTO (CO) psuje nam 

świat? Czy to rzeczywiście jacyś ONI? 

Czy może jednak nie? Czy można jakoś 

zapobiec negatywnym zjawiskom, 

które dostrzegamy wokół siebie? Jaki 

będzie świat w najbliższej przyszło-

ści – na przykład w roku 2040? Czy 

będzie taki jakiego chcielibyśmy? Co 

nam zagraża? Czy możemy zrobić coś, 

aby te zagrożenia powstrzymać? – To 

z grubsza punkt wyjścia do warsztatów, 

które realizujemy w ramach naszego 

projektu „Nie psujcie nam świata”.

Zastanawiając się nad uczestnikami 

takiego projektu należy zwrócić uwagę 

na fakt, że w różnych społeczeństwach, 

także w skali globalnej, istnieją grupy 

wykluczone czy marginalizowane 

w pewnych sferach życia społecznego. 

Są one nieobecne, pomijane, niewi-

dzialne i niesłyszalne w procesach 

dyskursu społecznego, choć wiele 

(większość) tych dyskursów dotyczy 

bezpośrednio ich życia i szans realizo-

wania potrzeb. Podstawą tej margina-

lizacji może być płeć, przynależność 

etniczna, status społeczno-ekono-

miczny, ale także wiek –  zarówno 

zbyt młody, jak i zbyt zaawansowany. 

Wspomniany projekt dotyczy właśnie 

przedstawicieli tych dwóch ostatnich 

grup. Jego zadaniem jest umożliwienie 

im wyrażenia swoich idei pod hasłem 

„Nie psujcie nam świata”.

W pewnym sensie te dwie grupy 

znajdują się w życiu społecznym w po-

zycji opisywanych przez Zygmunta 

Baumana „ludzi społecznie zbędnych” 

w danej sferze życia zbiorowego. Tym-

czasem, jak wskazują analizy rozwoju 

gatunku homo sapiens, obie te grupy 

posiadają unikatowe zasoby, bez któ-

rych ewolucja kulturowa człowieka nie 

byłaby możliwa.

Z jednej strony mamy doświad-

czenie, zdolność do refleksji i zasób 

wiedzy pozwalające na rozwiązywanie 

rozmaitych problemów – zwłaszcza 

dotyczących sfery relacji społecznych 

(seniorzy). Z drugiej – zdolność do 

podejmowania ryzyka, eksperymen-

towania, podważania zastanych norm, 

a także do intensywnego uczenia się 

(dzieci i młodsi nastolatkowie). Pod 

tym względem jesteśmy wyjątkowi i to 

w dużej mierze umożliwia nam rozwój 

pozabiologiczny. Stąd wynika kon-

strukcja projektu zakładająca współ-

pracę pomiędzy dwiema generacjami 

i – w efekcie – wzajemne uzupełnienie 

posiadanych kompetencji i prezento-

wanych wizji świata.

Prezentacja projektu odbędzie się 

podczas OPEN EYES ECONOMY SUM-

MIT VI i obejmie trzy główne elementy 

przygotowane przez przedstawicieli 

obu pokoleń: wystawę, performance 

oraz sesję Q&A z ekspertami repre-

zentującymi różne dziedziny wiedzy 

(m.in. genetyka, informatyka, socjolo-

gia, ekonomia czy nauka o klimacie).

Pracując  międzygeneracyjnie nad 

tym projektem stawiamy więcej pytań 

aniżeli znajdujemy odpowiedzi. Jednak 

w drodze do nawet najbardziej odle-

głego i trudno dostępnego celu trzeba 

postawić ten pierwszy krok. Mamy 

poczucie, że to właśnie czynimy. 

Artysta  
nie chce być  

dzisiaj prorokiem

O tajemnicy, którą przenika artysta oraz roli i odpowiedzialności, 
która na nim spoczywa rozmawiają Bartosz Szydłowski, dyrektor 

artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska 
Komedia oraz reżyser teatralny Krystian Lupa.

Bartosz Szydłowski: Chciałbym z Tobą porozmawiać o tym, 

kim jest dzisiaj artysta i czy my jako artyści mamy w ogóle 

jakiś realny wpływ na zmianę świata. Z drugiej strony 

obserwuję tak wielu ludzi, którzy chcą wprowadzać swoje 

pomysły, że jakimś dobrem wydaje się zaprzestanie zmian. 

Zwłaszcza, że część z nich okazuje się finalnie poronionym 

pomysłem szaleńca i to na bardzo wielu płaszczyznach. Co 

Ty na ten temat myślisz?

Krystian Lupa: To jest bardzo prowokacyjne pytanie. To 

oczywiste, że pomysły szaleńców owocowały choćby w mi-

nionym wieku już niejedną katastrofą. Więc może, jak mówią 

inni – pozwólmy, żeby ten nasz świat zmieniał się sam. 

A jednak ten inercyjny proces prowadzi nas nieuchronnie 

do ostatecznej katastrofy, która coraz wyraźniej majaczy 

na horyzoncie… Z drugiej strony… Kiedy mówimy o możli-

wościach człowieka zamieszkującego tę planetę, o niezwy-

kłych szansach tej tajemniczej ewolucji i roli artystów w tej 

nawigacji przemian pomiędzy katastrofą i możliwym boskim 

człowieczeństwem jutra, to nie chodzi o pomysły szaleńców. 

Profetyczna intuicja artystyto w uproszczeniu azymut do-

brej – to znaczy skierowanej w stronę zgodną z genem moż-

liwości danym człowieczeństwu – nawigacji w tej tajemniczej 

i przerastającej nas otchłani przemian. Artysta jako noktowi-

zor możliwości i niebezpieczeństw…

Myślę, że powołaniem i aspiracją każdego artysty jest 

zmieniać świat w tym duchu i nam ciągle się wydaje, że tego 

faktycznie dokonujemy. Ale czy tak jest w rzeczywistości? 

Kilkanaście lat temu pojawiła się fala odnowy teatru w Pol-

sce. Byliśmy w pewnego rodzaju euforii, która dawała nam 

poczucie, że faktycznie zmieniamy teatr, a razem z tą zmianą 

wpływamy w jakiś sposób na zmiany w świecie. Możliwe, że 

to poczucie siły, mocy i wiary było tylko złudzeniem, ale da-

wało nam jakiś napęd. Myślę, że gdyby ta energia nie została 

zabita przez zmiany społeczne i polityczne, w środku impetu, 

to mogłaby zaowocować dalszym udziałem w kształtowaniu 

tej humanistycznej przemiany społecznej, która się wtedy 

zaczęła.

A może to jest tak, jak z pożarami w buszu australijskim 

i samozapłonami w lasach eukaliptusowych, może się nagle 

okazać, że ta bujność nie współgra z tempem i zmianami 

polityczno-społecznymi? W efekcie dokonuje się jakaś 

anihilacja tej energii i następuje rodzaj oczyszczenia, który 

powoduje jeszcze bujniejszy wzrost, z zupełnie nową per-

spektywą?

Działania ph. „Nie psujcie nam świata” są częścią projektu „GeneRacje: mają swoje 

racje” dofinansowanego ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych 

„Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021
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Może również ten impet przemian narzucony zbyt szybko 

spowodował regres i przerażenie, które stały się początkiem 

konfliktów społecznych na bazie tolerancji, tego nowego, co 

artyści chcieli wnieść.

Czy te zmiany zaszły również na poziomie języka? Jak on 

sobie – Twoim zdaniem – poradził?

Nie zgadzam się z poglądem, że przemiana artystycz-

nego języka jest tylko „zabawą formą”, która nie ma nic 

wspólnego z rzeczywistością, ludźmi i światem, którego 

ma dotyczyć. W gruncie rzeczy wszyscy poruszamy się 

w przestrzeni zmian, które dotykają języka i często nawet nie 

mamy świadomości, do jakiego stopnia to się odbywa, bo ten 

proces bywa enigmatyczny i nieuchwytny. Kiedy próbujemy 

wyrazić nasze intuicje, tropy pierwotnych myśli przy pomocy 

któregoś z dostępnych nam języków (nie myślę tu wyłącznie 

o językach, którymi mówimy!), mamy zawsze poczucie, że 

posuwamy się drogą okrężną i tracimy w tym tłumaczeniu na 

dostępny język znaczną cześć naszej wewnętrznej praw-

dy. Więc wszystkie te intuicyjne zmiany dotyczą właściwie 

uproszczenia drogi i ocalenia wewnętrznej prawdy – oczy-

wiście i tu wiele jest poronionych poszukiwań i szaleńczych 

pomysłów, ale i to widocznie należy do ludzkiej kondycji – 

dążymy do swojego celu drogą błędów! A jeśli zmiany języko-

we dotyczą uchwytności wewnętrznej prawdy, to pośrednio 

dotyczą rzeczywistości. W gruncie rzeczy przecież chodzi 

o wewnętrzny obraz rzeczywistości – ten obraz dostępny 

człowiekowi, dostępny artyście... Zmiany językowe rodzą się 

z przemian mentalnych i mają oczywiście wpływ na zmiany 

mentalności poszerzających się grup społecznych. To chyba 

o taką możliwość przemiany świata przez artystę nam chodzi.

Myślę, że artysta powinien być z jednej strony czujnikiem 

i prekursorem, a z drugiej profetą nadchodzących zmian, 

również na poziomie języka. Te reakcje są czasem dla odbior-

cy trudno uchwytne, ale niejako osmotycznie konsumowa-

ne. Człowiek napełniony tą strawą kulturową idzie w świat, 

realizując swoje zainteresowania, pragnienia, decyzje, itd. 

Nie uważam, że jedynie teatr polityczny jest medium prze-

mieniającym świat i że w ogóle teatr jest do przemieniania 

świata w dyskursie politycznym. W jakimś sporze o poglądy 

i postawy.

Bo wtedy powiela pewną dogmatykę, która jest obecna na 

co dzień...

Mnie się wydaje, że właśnie w tej sferze nastąpiła najwięk-

sza dewaluacja. W tej chwili prawda artysty nie ma żadnego 

znaczenia, bo natychmiast trafia do rynsztoka. Trudno mó-

wić o jakiejś czystej wodzie, kiedy przez całe społeczeństwo 

płynie ściek. Ten brud cały czas spływa do naszych społecz-

nych komórek i tych wszystkich świętych rodzin. W takiej 

sytuacji trudno o jakieś inicjacyjne monoświaty. Nawet jeśli 

uda się je stworzyć, to bardzo szybko zostają skażone. Mocno 

to odczuwam przy okazji pracy nad spektaklem „Imagine 2” 

w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Im dłużej się do niego 

przygotowuje, tym bardziej rozpuszczam swoją pierwszą 

intuicję założycielską, płynącą z tego koniecznego i nieodwo-

łalnego powrotu ocalenia do społeczności nietradycyjnie 

religijnej, nienarodowej – społeczności, która tworzy religię 

planety, pokazując, że ocalenie człowieka może stać się pew-

nego rodzaju bóstwem.

Nie wiem, czy wiesz, ale „Imagine” było lifemotivem 

myślowym, cytowanym muzycznie w moim „Hamlecie”. 

Bazowałem na figurze Ofelii i Hamleta jako powidokach 

Lennona i Yoko Ono.

Cieszę się, że to hasło zaczyna znowu funkcjonować w młod-

szym pokoleniu. To daje jakąś nadzieję, że młodzi ludzie 

budzą się z upiornego snu, w który pozwolili sobie wpaść.

Dla mnie to „Imagine” młodego pokolenia jest głosem 

zniecierpliwienia wobec tych wszystkich, którzy układają 

nam świat według własnych wyobrażeń – wizjonerów z bo-

żej łaski, którzy zaledwie administrują światem, czyniąc 

z niego masę upadłościową marzeń. To samo dotyczy – 

moim zdaniem – sztuki, której siłą jest to, że pragma-

tycznie niczemu nie służy, a dotyka istoty sprawy i staje 

się dowodem na nasze człowieczeństwo, za którym idzie 

potrzeba wolności i empatia.

Być może istnieje ten gen, o którym mówiłem przed chwilą, 

gen niezależny od świadomości i intencji artysty, który spra-

wia, że sztuka nie chce się poddać tym „wizjonerom z bożej 

łaski” o których mówisz. Z drugiej strony musimy sobie dziś 

szczególnie jasno i możliwie bez powtórki minionych błędów 

i jałowych bezdroży zdać sprawę z tego, że są epoki progresu 

i regresu. Te pierwsze nazwijmy marzycielskimi, bo dzięki 

nim ludzkość mobilizuje się w myśleniu o tym, co twórczego 

i kreatywnego można zrobić, również w sensie organizacji 

i budowli naszego ludzkiego społeczeństwa. Ale te progre-

sywne momenty powstają tajemniczo i samorzutnie, choć 

jednak z nas. Można je przeczuć, nosić w sobie. Tu jest rola 

artysty... Nie można ich zaplanować, tak jak to opisał Musil 

w „Człowieku bez właściwości”, że się zbiorą najprzedniej-

sze umysły i wymyślą jakiś godny naszej epoki czy naszego 

cesarza projekt.

Ciągle tacy są.

Tak, takie pomysły ciągle się pojawiają i artyści też w nich 

niestety uczestniczą. Dobrze, że Musil umiał w tym swoim 

upiornie uporczywym całożyciowym dziele w jakiś sposób 

ten absurd prześwietlić. Niemniej jest coś takiego, że epoki 

progresu dają sztuce paliwo, to jest po prostu żyzna gleba 

i dobre powietrze dla tej rośliny, którą ludzki świat nazywa 

sztuką. Jeśli chodzi o twórczość w czasach regresu, to wy-

starczy się zastanowić nad tym, jakie wybitne dzieła powsta-

wały w epoce nazizmu. Okazało się, że to odczłowieczanie 

i horror ludzkiej istoty pozbawił nas boskiego prądu. To samo 

jest w tej chwili, PiS szuka artystów i znajduje jedynie oszu-

stów, tzn. ludzi, którzy wewnętrznie ich udają, bo nie można 

być artystą regresu, tak jak nie można być piewcą kroków 

wstecz. To się nie udaje albo owocuje kiczem.

Szkoda, że ci sami artyści w okresie, gdy dominowały, jak 

mówią, narracje lewicowe i liberalne – jest to dyskusyjna 

teza, ale używam skrótu – nie byli w stanie stworzyć dzieł 

przejmujących, będących świadectwem jakiejś kondycji 

duchowej.

No tak... Chcę jeszcze kontynuować myśl. Można sobie 

powiedzieć, że przecież ten okres lat 40., okres wojny, poza 

nielicznymi wyjątkami, był w gruncie rzeczy okresem arty-

stycznej stagnacji, nawet w tych krajach, których nie dosięgła 

ideologia nazistowska. Potęga tego regresu zabiła sztukę i nie 

powstało żadne dzieło, które mogłoby podjąć tematy, które 

wstrząsnęły światem. Nie było artysty, którego by ta rzeczy-

wistość nie przerosła. Tomasz Mann próbował to jakoś ująć, 

pisząc swojego „Doktora Faustusa”. Dopiero ta powojenna 

epoka nagłego skoku w postaci rewolucji obyczajowej i wysy-

pu drugiej awangardy sprawiła, że ludzkość zaczęła trawić to, 

czego nie potrafiła wcześniej nawet nazwać. Zresztą zrobiła 

to w niedostatecznym stopniu. W tej chwili powstaje trzecia 

fala, na którą się załapuje, która na nowo próbuje spojrzeć – 

choćby w otchłań Holokaustu.

Chciałbym jeszcze wrócić do roli artysty. Dzisiaj przez 

przypadek, jadąc tutaj do ciebie, zobaczyłem mem pod-

pisany Samuel Beckett „To be an artist is to fail”. Moim 

zdaniem to rozczarowanie światem pojawia się tam, gdzie 

sprawczość mają strategie – przewidywalne i zawsze bar-

dziej wadliwe niż myślą ich autorzy. W tym sensie i z tym 

właśnie przegrywa kondycja artysty.

Próbowałem zaprzeczać temu podziałowi na poszukiwania 

artysty formalne, na jego dążenia i intuicje językowe na te-

mat przemiany naszego języka ludzkiego, bo to nie polega na 

języku, którym się porozumiewamy. Artysta jest kreatorem 

jeszcze jednego rodzaju języka – metajęzyka czy podjęzyka. 

Często, kiedy zaczynam warsztaty z aktorami, mówię dużo 

o tzw. języku psa, czyli o naszym wewnętrznym, bardzo 

skomplikowanym języku, w którym tworzymy nasze własne, 

intymne odbiory świata, a także ten świat, który nosimy 

w sobie – nasze wyobrażenia, pomysły, rojenia na temat tego, 

w jaki sposób się zachować, obronić swoją godność i tworzyć. 

Na ostatnim warsztacie, który prowadziłem we Włoszech 

podczas jednego z takich procesów, przyszło do nas słowo 

„mia cosa”, czyli po polsku „moja sprawa”. Odczytywaliśmy 

to w taki sposób, że moja sprawa jest energią, z którą idę jako 

jednostka, ale również medium społecznego procesu, który 

odbywa się w głębi świadomości i buduje nowe intuicje do 

tego, co jako stający się człowiek chcę powiedzieć.
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Dążymy w tej chwili do tego, żeby nie opowiadać jakiejś 

historii w teatrze, ale tworzyć pewne zdarzenia ludzkie owo-

cujące „mia COSA”. Po to wpuszczamy człowieka na scenę, 

żeby w pewnym momencie wydał z siebie ten owoc! Kiedy 

próbuję to uchwycić i mówić o tym w języku polskim, w ję-

zyku dyskursu, czyli już wypowiedzianym, to mam poczucie, 

że tłumaczę na język polski coś, co jest wewnątrz zrozumiałe 

i dostępne jedynie w języku psa. Ten język, którym się na co 

dzień posługujemy, w rzeczywistości nie daje rady wyrazić 

naszego wewnętrznego świata. Tak jak powiedział Wittgen-

stein, jesteśmy więźniami naszego języka. Dlatego uważam, 

że prawdziwy artysta jest również pracownikiem przemiany 

języka.

Mam wrażenie, że traktowanie sztuki w kategoriach lite-

ralnych, dosłownych, właśnie po to, żeby znaleźć znak rów-

ności pomiędzy nią a działaniem politycznym i społecznym, 

jest największą porażką. Ta porażka pojawiła się w koń-

cówce lat 90., gdy całe gremia animatorów i managerów 

kultury w Europie poddały się politycznej presji, ta z kolei 

wynikała jak zwykle z nieustających prób oszczędzania 

na czymś, czego politycy nie rozumieją. Zaczęli szukać 

kategorii ewaluacyjnych i pytać, do czego ta kultura jest 

tak naprawdę potrzebna. Wchodząc w tę dyskusję ludzie 

kultury podpisali cyrograf. Powinni uparcie powtarzać, że 

wartość kultury jest po prostu wartością „in se”.

I zaczęliśmy główkować i kombinować, co powinniśmy 

zrobić, tworząc najbardziej kretyńskie pomysły. Wiele rzeczy 

zabiliśmy, a wielu innych nie donosiliśmy albo je zaniedba-

liśmy. Na tym to właśnie polega. Artysta powinien mieć taką 

pieczarę, w której będzie mógł uwolnić się od tych wszyst-

kich mądrali, którzy mu mówią, jaki ruch pędzla powinien 

wykonać jako następny. Pamiętam taką sytuację ze swojego 

własnego życia. Na studiach artystycznych byłem w bardzo 

głębokiej przyjaźni… jakby to powiedzieć… melanżu przyjaź-

ni i miłosnego związku ze Zbyszkiem Maciejewskim, który 

był intuicjonistą w najwyższym stopniu. Za to miał spory 

problem z wysławianiem się, co nie jest wcale takie rzadkie 

u malarzy. Kiedy zabierał głos, to wszyscy milkli z konster-

nacją, bo wydobywał z siebie jakieś kompletnie niezrozu-

miałe zdania. Mimo, że był uważany za zwierzę malarskie 

i hołubiony jako cud malarz z bożego… jakby to powiedzieć..

… nadania.

Dzięki za słowo!

Podążam za tobą.

No więc bardzo się ze Zbyszkiem zaprzyjaźniliśmy i tak dalej... 

Ta relacja pozwoliła mi z powrotem uwierzyć w moją dzie-

cięcą intuicję, którą zabiłem w szkole średniej, przez to, że 

próbowałem jakoś dostosować się do wzorców, które zasta-

łem. Te, które wniosłem jako ten tzw. nowy, nie były w tym 

środowisku respektowane albo były wręcz wyśmiewane. Na-

tomiast na studiach dość szybko stałem się mózgiem tej pary 

ze Zbyszkiem. Przyszedł moment tzw. prac dyplomowych. Ja 

przygotowywałem swoją pracę na grafice, a on na malarstwie 

i kiedy nagle stanął przed wyborem, co namalować, poczuł 

ogromny lęk przed odpowiedzialnością. To jest ten próg, 

z którym wszyscy jako artyści musimy się mierzyć. No i usta-

liliśmy, że będziemy malować wspólnie, żeby on się mniej bał 

tego „nie wiem”. W praktyce to wyglądało w ten sposób, że ja 

siedziałem na kanapie, a on malował. Co jakiś czas mówiłem 

„to teraz daj trochę czerwonego” albo „tam daj zielone i może 

bardziej wydłuż tę plamę i trochę zaostrzyj”. Zbyszek słuchał 

i malował, wydłużał i zaostrzał... Potem zaniósł te obrazy do 

profesora Taranczewskiego, a prof. Taranczewski wrzasnął 

„Na miłość boską, co to jest?! Pan był zawsze taki intuicyjny! 

Co się z panem stało?! Niech pan to zabiera z powrotem do 

domu, ale już!”. Zbyszek te wszystkie dzieła ponownie za-

gruntował i w ciągu czterech dni i nocy stworzył swoją pracę 

dyplomową od nowa, beze mnie.

Jak zapewne pamiętasz, w końcówce lat 90., jeszcze jako 

student reżyserii, założyłem Łaźnię na Paulińskiej 28 – 

podziemny teatr z wizją inkubatora energii i idei wokół 

których zgromadziło się całe pokolenie młodych ludzi. Ta 

wiara była równocześnie bardzo sprawcza, bo zaowocowa-

ła Łaźnią Nową w Nowej Hucie, Boską Komedią i Domem 

Utopii, ale pamiętam też, że z roku na rok teatralne życie 

w Polsce zaczęło się orientować jako punkt odniesienia. 

A przecież dla artysty to rzeczywistość powinna być punk-

tem odniesienia, a nie on sam.

Myślę, że w tej chwili jesteśmy na etapie jakiejś rewizji 

i dostrzegania swojej nadmiernej pychy czy niedorośnię-

cia z tamtego okresu. Może kiedy dopadnie nas świado-

mość, że zwiększamy grono fałszywych proroków, którzy 

bardziej przyczynili się do upadku niż do postępu, nastąpi 

jakieś otrzeźwienie. Z drugiej strony mamy za sobą krytykę 

wszystkich kreacji utopijnych. Od komunizmu, socjalizmu 

i faszyzmu. Siedzimy w tej chwili w zupie najlepszego, moż-

liwego ustroju, czyli demokracji, a równocześnie widzimy, że 

ta demokracja sprzyja marnieniu, że wytwarza coraz słabsze 

generacje rządzących. Dopuszcza do władzy coraz mierniej-

szych i głupszych ludzi.

Słynne hasło Beuysa „Everybody is an artist” w kontekście 

twórczości internetowej, zalewu plagiatów, bylejakości 

i „influenserki”, brzmi jak mroczna przepowiednia, a nie 

wyzwalający siły kreatywne manifest.

Internet tak, ale co tam Internet. Nasz skomputeryzowany, 

zmechanizowany i zelektronizowany świat dopuszcza mier-

notę do coraz bardziej niebezpiecznych zabawek.

Złudzenia doprowadzały do zbrodniczych strasznych ka-

tastrof i wynaturzeń. Idea komunizmu i faszyzmu prowadziła 

do strasznych wynaturzeń. A przecież u ich narodzin były jak 

najlepsze intencje i wizje świata sprawiedliwości i prawdy. 

Tam nie można już wracać! A jednocześnie zegar tyka i mó-

wimy sobie, że bez kolejnej utopijnej kreacji ludzkości nie 

uchronimy naszej planety od zagłady. Demokracja tego nie 

zrobi. Nasz industrialny świat pieniądza i biznesu tego nie 

zrobi. Można zapytać, kto w takim razie to zrobi?

Sloterdyck ma na to pewną odpowiedź. Od wielu lat jest 

jednym z najbardziej wątpiących w demokrację jako system, 

który nie jest w stanie obronić tego, co sam w jakimś sensie 

zrodził. Przecież wszystkie te projekty poczynając od Pla-

tońskiego państwa, gdzie rządzą filozofowie, a kończąc na 

„Grze szklanych paciorków” Hessego, gdzie rządzi i dyktuje 

zasady sprawdzona mądrość, okazywały się kompletnymi 

porażkami. Jakoś same się dehumanizowały. Jego zdaniem 

potrzebny jest nam jakiś rodzaj oświeconego autorytary-

zmu, ale czy w takim przypadku można mieć gwarancję 

jakiejkolwiek odpowiedzialności?

Mówiąc nawet najbardziej elementarnie i głupawo, może to 

jest niedobrze, że prawo wyborcze ma każdy człowiek? Może 

powinno się zdać jakiś egzamin, żeby mieć prawo wybor-

cze? Dlaczego można jeździć samochodem dopiero wtedy, 

kiedy zda się egzamin na prawo jazdy, a do urny wyborczej 

dopuszczamy wszystkich?

Coraz bardziej czujemy, że w gruncie rzeczy staliśmy się 

analitykami błędów poprzednich pokoleń, natomiast ciągle 

jeszcze nie znamy własnego błędu, który jest!

To jest – moim zdaniem – opowieść o naszych fantomach 

wewnętrznych, o tym czego się boimy i musimy to inte-

rioryzować. Uznać, że to jest część nas samych, a nie obce 

ciało, które ma z nami niewiele ma wspólnego.

Zarówno ustrój, w którym żyjemy, jak i nasz dorobek świato-

poglądowy, który w tej chwili jest spolaryzowany, są w grun-

cie rzeczy polemiką dwóch opcji. Żadna z nich nie ma racji 

albo każda ma rację na swój własny sposób, natomiast synte-

zy nikt nie zdołał – jak dotąd – wyprowadzić. Po raz pierwszy 

jesteśmy w sytuacji, kiedy nie mamy dowolnego limitu czasu 

jako ludzkość. Ziemia do tej pory była cierpliwą znosicielką 

naszej niedojrzałości, a w tej chwili nasze osiągnięcia, które 

służą, nazwijmy to, kontynuowaniu naszych błędów, dopro-

wadzają Ziemię do rzygu i – prędzej, czy później – ta planeta 

nas wyrzyga, tzn. pozbędzie się nas i w końcu odpocznie.

Może tak jesteśmy zaprogramowani, aby na koniec prze-

trwało coś ważniejszego?

Jedną z najbardziej destruktywnych figur jest w tej chwili 

Bóg, rozumiany w kategoriach religii i religijności. Wszystko 

jedno czy chodzi o islam, czy o katolicyzm, w tym momencie 

jest wyłącznie figurą kanalizacji ludzkiej nienawiści. Podob-

nym celom służy dzisiaj – moim zdaniem – patriotyzm i tzw. 

narodowa struktura. 95 procent energii, którą ludzie na nią 

przeznaczają, służy wyłącznie kanalizowaniu nienawiści.

W dodatku jest to dość cyniczne.

A ja myślę, że my w demokracji, przynajmniej tu w Polsce, 

przyzwyczailiśmy się już do tego, że być demokratą to znaczy 

stać i patrzeć, jak wszystko się pierdoli! Tak właśnie więk-

szość z nas tę demokrację postrzega.

Co na to artysta?

Widzę rozmaite spazmatyczne odruchy np. w postaci książek 

Houellebecqa, ale mam wrażenie, że to, co było kiedyś dla 

artysty czymś oczywistym, organicznym i naturalnym, co 

sprawiało, że przenikał jakąś tajemnicę, od tej tajemnicy 

coraz bardziej go oddala. Może w tej chwili wstyd jest być 

prorokiem i wieszczyć, że ulegniemy katastrofie? Z drugiej 

strony w chwilach wielkiego lęku i zagrażającej katastrofy, 

ludzkość zawsze czekała na jakiegoś proroka i on się w końcu 

pojawiał.

Liczysz na to, że tak będzie i tym razem?

………………………………………………............................ 
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Najciekawsze rzeczy 
rodzą się  
na marginesach
O solidarności społecznej, rozwoju lokalnym,  
wolnej przestrzeni rynkowej i wzroście gospodarczym  
z prof. dr hab. Cezarym Obracht-Prondzyńskim 
rozmawia Anatol Witkowski

Anatol Witowski: Nurtuje mnie kwe-

stia związana z Pana karierą naukową. 

Jak to się stało, że lokalny patriota 

i profesor zwyczajny, którego ogrom-

na część dorobku jest poświęcona 

Kaszubom i Pomorzu, włączył się 

w działalność ruchu ekonomicznego?

Cezary Obracht-Prondzyński: Jako 

człowiek z pogranicza, nie tylko 

terytorialno-etniczno-kulturowe-

go, ale również pogranicza różnego 

rodzaju dyscyplin, podążam za tym, 

o czym antropologowie mówili od 

zawsze – najciekawsze rzeczy rodzą 

się na marginesach, na pograniczu, 

na styku. Więc ja, jako antropolog, że 

tak to ujmę, buszuję sobie po mar-

ginesach. I w związku z tym trafiam 

czasem w różne nieoczywiste środowi-

ska – czy to z punktu widzenia mojego 

PROF. DR HAB. CEZARY OBRACHT-
PRONDZYŃSKI – 

socjolog, antropolog i historyk. Prezes 
Instytutu Kaszubskiego. Kieruje Zakładem 

Antropologii Społecznej w Instytucie 
Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa 

Uniwersytetu Gdańskiego.

wykształcenia – a jestem historykiem – 

czy z punktu widzenia tego, gdzie pra-

cuję – a habilitowałem się z socjologii. 

Chyba najlepiej definiuję się jako 

antropolog, jednak gdy przychodzi mi 

mówić, w jakich dyscyplinach się wi-

dzę, to wymieniam również inne. I to 

jest ta część odpowiedzi o charakterze 

akademickim, pokazująca, że podej-

ście interdyscyplinarne jest mi bliskie. 

Jednak akademickość, rozumiana 

tradycyjnie, to nie wszystko. Zawsze 

powtarzam, że miałem dwa uniwersy-

tety: pierwszy - Uniwersytet Gdański, 

na którym się wykształciłem, a drugi 

- „uniwersytet życiowy”. To dla mnie 

ważna rzecz. „Uniwersytet” związa-

ny z ruchem pomorsko-kaszubskim, 

w którym przewijali się różni ludzie, 

dzięki któremu od samego początku 

byłem uczony aktywności społecznej. 

Myślę, że to doświadczenie wpłynęło 

na to, że od jakiegoś czasu definiuję 

swoją rolę jako człowieka między-

światowego, tzn. funkcjonującego 

między różnymi światami społeczny-

mi. I w efekcie organizuję, przewodni-

czę, uczestniczę – w spotkaniach, do 

których zaproszeni są ludzie z bardzo 

różnych kręgów: akademicy różnych 

dyscyplin, animatorzy kultury, ludzie 

związani z biznesem, samorządem, 

mediami – można tak wymieniać. Bo 

widzi Pan, chodzi o to, żeby ci ludzie 

spotykali się w różnych miejscach – to 

daje świetny efekt poznawczy – za-

równo w takim sensie, że ludzie się 

poznają, jak i w takim, że często mają 

okazję zdobyć inny punkt widzenia, 

inną perspektywę. A to ma naprawdę 

dużą wartość. Wracając do Pańskiego 

pytania – tak też właśnie trafiłem do 

Open Eyes Economy. W ramach kon-

taktów ze światem biznesu zostałem 

zaproszony na Forum Firm Rodzin-

nych. Tam, nieświadomy tego, że kręcę 

na siebie bicz, udzieliłem wystąpienia, 

które spodobało się prof. Hausnero-

wi. A jednocześnie od czasów studiów 

znałem się z Pawłem Adamowiczem, 

prezydentem Gdańska, i kiedy Paweł 

Adamowicz wraz z prof. Hausnerem 

tworzyli koncepcję „Solidarnych 

w rozwoju”, zostałem zaproszony 

przez Pawła na pierwsze spotkanie 

koncepcyjne. I znów nieświadomy 

tego, co mnie czeka – sądziłem, że 

pojadę tam, posłucham, ewentualnie 

powiem co myślę. No, ale finalnie jak 

już wysłuchałem i powiedziałem co 

o tym myślę, to nie mogłem sobie tak 

po prostu pójść (śmiech). 

AW: Do tematu „Solidarnych w Roz-

woju” wrócimy za chwilę, ponie-

waż chciałbym jeszcze na moment 

pozostać przy Panu. Na swojej 

stronie internetowej umieścił Pan, 

pół żartem pół serio, 10 prawd Cezara. 

Drugie z tych praw dotyczy wszelkich 

adwersarzy i wrogów idei. Kto, we-

dług pana, jest wrogiem solidarności 

społecznej?

CP: To jest całkiem długa lista… Roz-

różniłbym trzy grupy. Tych, którzy 

rozumieją, czym jest idea solidarności, 

ale się nią nie przejmują. Tych, którzy 

jej nie rozumieją i prezentują zupełnie 

inne podejście – przeciwieństwem 

solidarności jest egoizm społeczny, 

zarówno w wymiarze indywidualnym, 

jak i ideologicznym, prezentujący 

przekonanie, że nie istnieje solidar-

ność między narodami i należy dbać 

wyłącznie o swoje interesy. Dotyczyć 

to może chociażby grup społecznych, 

przykładowo – grupy uprzywilejo-

wane uważają, że wygrywa ten, kto 

jest lepszy – i tu brakuje miejsca na 

zrozumienie solidarności, gdyż pod-

waża ona ich pozycje bądź co najmniej 

mobilizuje do tego, aby się podzielili – 

nie tylko dobrami materialnymi, ale 

też np. informacjami czy prestiżem. Są 

też tacy, którzy doskonale rozumieją 

ideę solidarności, ale są jej wrogami, 

tzn. uważają ją za niebezpieczną. To 

całkiem osobliwe, dlatego że usta 

takich ludzi  jednocześnie często 

wypełnione są słowami o solidarności. 

To jest paradoks świata, w którym ży-

jemy – werbalnie mamy bardzo dużo 

zaklęć, które niestety nie znajdują 

potwierdzenia w czynach. Są ludzie, 

którzy wywodzą się z ruchu Solidarno-

ści, ale dzisiaj w nich tej solidarności 

jest bardzo niewiele bądź – osobi-

ście identyfikuję solidarność także 

jako poczucie lojalności wobec ludzi 

z różnych względów słabszych – takiej 

solidarności w nich nie ma. I wręcz 

przeciwnie – uważają, że należy te 

grupy stygmatyzować, np. z powodów 

ideologicznych. Takie grupy znajdzie-

my w nurcie populistycznym, nacjona-

listycznym, autorytarnym – tego nie 

da się pogodzić z duchem solidarności, 

nawet jeśli ci ludzie mają usta peł-

ne peanów o solidarności. Ale to jest 

przecież dobrze znane zjawisko, kiedy 

słowa służą zamaskowaniu tego, co 

następuje w czynach. I to jest, nie tylko 

w Polsce, sytuacja paradoksalna. I tutaj 

wrócę do kategorii życia, której jestem 

częścią, a mianowicie uniwersytetu – 

jednym z zadań środowiska akade-

mickiego jest demaskowanie owych 

sprzeczności. Sprzeczności pomiędzy 

tym, co się mówi, a tym co się robi.

AW: Wydaje mi się, że środowisko 

akademickie, oprócz tej roli demas-

katorskiej, powinno także szukać ar-

gumentów, które można skierować do 

tych dwóch pierwszych grup. Szukać 

sposobu na otwarcie i prowadzenie 

dialogu.

CP: Dotknął pan bardzo czułego punk-

tu, ponieważ nieustannie nurtuje mnie 

kwestia społecznej odpowiedzialności. 

Jestem przedstawicielem środowiska 

akademickiego, dlatego interesuje 

mnie przede wszystkim społeczna od-

powiedzialność tego środowiska  – nie 

tylko z tej wewnętrznej strony – tzn. 

żeby nie dopuszczać do dyskryminacji 

w środowisku akademickim – ale rów-

nież zewnętrznej, wobec społeczności. 

Uważam, że środowisko akademickie 

w Polsce w tej kategorii nie wywiązuje 

się ze swoich obowiązków w takim 

stopniu, w jakim mogłoby i w jakim 

powinno. Gdy rozmawiałem z Pawłem 

Adamowiczem, zdarzało się, że z pew-

nym żalem mówił: „akademia milczy”, 

sugerując, że środowisko akademickie 

nie wypowiada się publicznie, nie jest 
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aktywne w swojej funkcji publicznej. 

I to niestety prawda – spora część śro-

dowiska akademickiego nie angażuje 

się w sprawy publiczne, np. związane 

z solidarnością, inkluzją społeczną, 

z podziałami społecznymi, demokra-

cją. A to jest także rola oświeceniowa, 

czyli edukacyjna. Dzisiaj bywa ona 

dyskredytowana, mówi się, że eksperci 

akademiccy chcą odgrywać role tych 

„lepiej wiedzących”, a z drugiej strony 

przecież takie jest oczekiwanie wobec 

środowiska akademickiego. Rola tłu-

maczenia świata jest jedną z najważ-

niejszych ról pracownika naukowego. 

Gdy ktoś mnie pyta, jak skutecznie 

tłumaczyć różne zagadnienia, ja za-

wsze mówię – jeżeli tylko masz wiedzę 

w danym temacie – idź, rozmawiaj 

z ludźmi. Bądź obecny wśród nich. 

Spotykaj się z nimi. W pracy naukowca 

nie chodzi tylko o publikowanie arty-

kułów naukowych, warto także aktyw-

nie uczestniczyć w debatach, warszta-

tach, wypowiadać się publicystycznie. 

Okazji ku temu jest naprawdę bardzo 

wiele. Oczywiście trzeba robić to od-

powiedzialnie, bo czasami, ze względu 

na wiedzę i stanowisko, pojawia się 

pokusa manipulacji ludźmi – ta poku-

sa jest bardzo niebezpieczna. To bycie 

wśród ludzi jest ważne, bo to daje nam 

reakcję zwrotną. Kiedy rozmawiamy 

o ideach typu solidarność, my musimy 

mieć feedback, wiedzieć, jak ludzie to 

rozumieją. Bo czasami może okazać 

się, że nasze wyobrażenia w danym 

temacie są różne, że inaczej definiu-

jemy swoje przekonania, swój świat 

wartości, swoje interesy. Ja, od kilku 

lat, co roku, wczesną jesienią orga-

nizuję Bytowskie Forum Animatorów 

Kultury. W wydarzeniu uczestniczy 

kilkadziesiąt osób z zachodniej części 

województwa pomorskiego. Rozma-

wiamy na różne tematy, zderzamy 

poglądy, prowadzimy działania w te-

renie – to są dla mnie niezwykle ważne 

spotkania. Czasem spotykam ludzi 

z takich miejscowości, o których 

stereotypowo mówi się, że nic tam 

nie ma – ale przecież tam są ludzie! 

Ludzie, którzy często tworzą coś na-

prawdę wartościowego. Oni dzielą się 

ze mną swoimi doświadczeniami i dla 

mnie – zarówno ze strony poznawczej, 

ale też emocjonalnej – jest to jedno 

z najważniejszych dorocznych świąt. 

Daje mi bardzo dużo – do pomyślenia 

i przemyślenia.

AW: Z tego co Pan mówi naprawdę 

warto być aktywnym - przede wszyst-

kim poza uniwersytetem. Bez wąt-

pienia dobrą okazją do takiej aktyw-

ności jest uczestnictwo w Open Eyes 

Economy Summit. Jedna ze ścieżek 

tematycznych podczas tegorocznego 

szczytu dotyczy ulokalniania gospo-

darki. To ulokalnianie ma prowa-

dzić do rozwojowej okrężności. Aby 

skierować rozmowę w interesujący 

nas region, czyli w okolice Trójmiasta, 

Pomorza – czy przychodzi panu na 

myśl jakiś przykład działań degloba-

lizacyjnych z obszaru województwa 

pomorskiego?

CP: Tak naprawdę dotykamy jednej 

z kluczowych kwestii, która stawia py-

tanie: na ile możliwy jest rozwój endo-

geniczny, czyli oparty o zasoby lokalne, 

które są tutaj – zwłaszcza na obsza-

rach peryferyjnych, które znajdują się 

daleko od metropolii i o których można 

powiedzieć, że nie korzystają z „renty 

położenia”, tj. metropolia nie obejmu-

je ich swoim oddziaływaniem. Czy te 

obszary są skazane na np. pogłębiającą 

się peryferyzację czy implozję ekono-

miczną, a w związku z tym i społecz-

ną? Mogę opowiedzieć o własnym 

doświadczeniu, ponieważ mieszkam 

w Bytowie – 100 km od Gdańska. Tutaj 

oddziaływanie impulsów dużego mia-

sta praktycznie nie istnieje – głównie 

z powodu bariery transportowej. Nie 

mamy połączenia kolejowego, z Gdań-

skiem łączy nas jedynie nienajlepsza 

droga. Jednocześnie w Bytowie zlokali-

zowana jest jedna z największych firm 

na Pomorzu, największy producent 

okien w Polsce, a mianowicie – firma 

Drutex. Miasto ma około 16 tysięcy 

mieszkańców, sam Drutex zatrudnia 

4 tysiące ludzi. I nie ma w tej kategorii 

monokultury, ponieważ jest kilka-

dziesiąt firm, które zatrudniają po 

50-200 osób, czasem więcej. Skąd się 

to wzięło? Z tradycji rzemiosła, które 

rozwijało się tu po wojnie (jesteśmy 

miastem po niemieckiej stronie gra-

nicy) i właściwie to rzemiosło dźwi-

gnęło gospodarkę w bardzo trudnej 

sytuacji transformacyjnej. Sytuacji, 

która bardzo mocno nas doświadczyła, 

ponieważ przez długi czas w całym 

powiecie mierzyliśmy się z ponad 20% 

bezrobociem. Z drugiej strony jesteśmy 

dobrym przykładem tego, jak można 

sensownie się rozwijać. U nas są ludzie, 

jest dobry klimat społeczny, pomysły 

na to, jak mnożyć potencjał dając pracę 

lokalnie, będąc jednocześnie powią-

zanym z gospodarką światową. Mamy 

też rolnictwo i turystykę – swoją drogą 

muszę przyznać, że mieszkam w na-

prawdę pięknej okolicy. W promieniu 

jedynie kilku kilometrów znajduje się 

kilkanaście mniejszych i większych 

jezior i jeziorek, w tym np. niezwykle 

rzadkie jeziora lobeliowe. Ale wraca-

jąc do tematu – zawsze byłem zdania, 

że jeżeli w Polsce chcemy rozwiązać 

problemy bezrobocia czy rozwoju, to 

przede wszystkim dbając o miasta 

powiatowe, czyli te małe i średnie 

miasta. One tworzą lokalne rynki. To 

element ulokalnienia, który jest dla 

mnie niezwykle istotny. Ludzie nie 

będą pokonywali (a przynajmniej 

większość z nich) codziennie długich 

dystansów, żeby dotrzeć do pracy. Po-

trzebują tej pracy lokalnie. Nawiasem 

mówiąc, moja córka napisała pracę 

doktorską, która bada poruszony przez 

pana temat na obszarze województwa 

pomorskiego. W skład pracy wchodzi 

m.in. analiza bardzo różnych danych, 

big data, etc., dotycząca 30 różnych 

miast. Pokazane są w niej zarówno 

miasta, które znajdują się przy me-

tropoliach i świetnie się rozwijają, jak 

i te, które dopadła stagnacja, a nawet 

regres. Można w niej znaleźć także 

miasta, które nie są objęte zasięgiem 

metropolii, a które świetnie się rozwi-

jają, jak i również te, które mają z tym 

spory kłopot, nawet jeśli są z nią do-

brze skomunikowane. Są bardzo różne 

sytuacje. Kłopotem, moim zdaniem, 

jest brak indywidualizacji polityki 

z poziomu regionalnego – my tego nie 

lubimy i nie potrafimy robić. 

AW: Czy więc czynnikiem sprzyjają-

cym rozwojowi lokalnemu byłoby np. 

przenoszenie siedzib firm do mniej-

szych miast?

CP: Ja w to nie wierzę. Wierzę nato-

miast w tworzenie i rozwój firm, które 

są tutaj. Oczywiście są przykłady firm, 

np. szwajcarskich, które produkują 

farby do malowania mechaniczne-

go – ten produkt wykorzystują później 

lokalne firmy metalowe, przemysło-

we, etc. W naturalny sposób tworzy 

się lokalny łańcuch. Firmy świadczą 

dla siebie nawzajem usługi, to tworzy 

swego rodzaju mikroświat, mikroko-

smos wzajemnych usług. Oczywiście 

ważnym dla jego funkcjonowania są 

zasilenia zewnętrzne. Bywa jednak tak, 

że firmy zewnętrzne, które pojawiają 

się w danym mikroświecie, mają do 

niego stosunek ekstensywny, kolo-

nialny. A przecież chodzi o to, żeby 

te firmy potrafiły zrozumieć lokalne 

warunki, specyfikę danego miejsca. 

Myślę, że nie tylko ja znam przypadki, 

w których firma rozpoczyna działal-

ność w danym miejscu, kompletnie 

ignorując przy tym warunki lokalne. 

I to powoduje problemy, np. środo-

wiskowe bądź transportowe. Przed-

siębiorstwo potrzebuje koegzystencji 

z otoczeniem. To w naturalny sposób 

prowadzi do wzajemnych korzyści. 

Ale do tego potrzeba zarówno przed-

siębiorstwa z odpowiednią misją oraz 

zrozumieniem otoczenia, ale także np. 

sprawnego samorządu, który stwarza 

sprzyjający klimat. Często powtarzam 

lokalnym biznesmenom, że barierą 

rozwoju dla lokalnych środowisk jest 

jakość życia. Firmy często potrzebują 

specjalistów, których nie ma wśród 

miejscowej społeczności. Można ich 

tam sprowadzić, ale trzeba przy tym 

zapewnić im dobrą jakość życia – fi-

nanse nie są jedynym warunkiem. Lu-

dzie przecież zwracają uwagę na takie 

kwestie, jak: szkoła, opieka zdrowotna, 

instytucje kultury, dostępność różnych 

usług czy towarów. Te warunki w dużej 

mierze wpływają na decyzję o podjęciu 

zatrudnienia w danym miejscu. I jeżeli 

przedsiębiorcy myślą, że te warunki 

zostaną zapewnione wyłącznie wysił-

kiem władzy publicznej, to są w dużym 

błędzie. Firmy powinny angażować się 

i inwestować w poprawę jakości życia 

lokalnych społeczności. Tu dotykamy 

tej mitycznej społecznej odpowiedzial-

ności biznesu. Ona – i jej kondycja – 

zwłaszcza w tych lokalnych społeczno-

ściach jest podana jak na tacy.

AW: Lokalność, relacja metropolii 

i peryferii – to zagadnienia związa-

ne z programem kongresu Solidarni 

w Rozwoju. Pomówmy chwile o jego 

założeniach. Zastanawia mnie kwe-

stia wolnej przestrzeni działalności 

gospodarczej. W tekstach teoretycz-

nych gdańskiego kongresu znajdu-

jemy treści, które mówią, że warun-

kiem dostępności tej przestrzeni dla 

każdego jest to, aby nie została ona 

w pełni sprywatyzowana. Niejeden 

uznałby to za paradoks. Chciałbym, 

żeby przedstawił pan swoją wizję 

tej gospodarczej umowy społecz-

nej, w ramach której rezygnujemy 

z pewnej wolności rynku, aby był on 

bardziej otwarty.

CP: Absolutnie nie rezygnujemy, wręcz 

przeciwnie – uznajemy realistycznie, 

że na rynku znajdują się różne pod-

mioty. Na rynku w rozumieniu ekono-

micznym nie są, nigdy nie były i nigdy 

nie będą wyłącznie podmioty prywatne. 

Twierdzenie, że tylko prywatne pod-

mioty są podmiotami rynkowymi, jest 

jedną z dziwniejszych funkcjonujących 

hipostaz, która nijak ma się zarów-

no do historii kapitalizmu, jak i do 

panujących realiów. Dążenie do tego, 

aby cały obszar rynku stał się prywat-

ny, jest wyjątkowo ideologiczne, i też, 

powiedziałbym, idealistyczne. I raczej 

nigdy się nie zrealizuje. Ale wróćmy 

do samego rynku – zobaczmy, jakie 

podmioty na nim funkcjonują. Mamy 

np. podmioty spółdzielcze – owszem, 

możemy powiedzieć, że czasem tworzą 

je prywatne osoby bądź podmioty 

prawne, ale na pewno nie powiemy, 

że są one bliźniacze do firm prywat-

nych. Zresztą Polska ma niezwykle 

bogate tradycje spółdzielczości, które 

niestety zostały wykoślawione. W 1950 

roku całe mienie spółdzielcze zostało 
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przejęte przez państwo i to dalej na-

zywało się spółdzielnią, choć w istocie 

było własnością państwową. Nigdy też 

nie udało nam się w pełni odtworzyć 

spółdzielczości w takim rozumieniu, 

w jakim powstała ona w XIX wieku. 

A przecież, chociażby w Wielkopol-

sce czy na Pomorzu, spółdzielczość 

w okresie międzywojennym (a także 

wcześniej) była podstawową formą 

własności gospodarczej – bez względu 

na to, czy mówimy o przemyśle, czy 

sektorze rolno-spożywczym. Podam 

inny przykład – inkubatory przed-

siębiorczości. Podmioty w gruncie 

rzeczy prowadzone przez stowarzy-

szenia bądź fundacje będące podmio-

tem samorządowym – a korzystają 

z tego firmy prywatne. To jest dobry 

przykład na to, jak władza publiczna 

i podmioty prywatne współpracu-

ją w jednej przestrzeni. Czy lepiej 

byłoby, gdyby to wszystko zostało 

sprywatyzowane? Wątpię. Również 

z tego względu, że te różne podmio-

ty prezentują różne interesy, w tym 

różne interesy społeczne – a przecież 

świat społeczny jest niezwykle złożony. 

W moim przekonaniu najlepiej jest, 

gdy świat rynku odpowiada realiom 

świata społecznego. Trudno wyobrazić 

sobie rynek wyłącznie indywiduali-

styczno-prywatny, podczas gdy świat 

społeczny jest światem grupowym. 

Oczywiście – jest również światem 

indywidualistycznym. Ale jest także 

światem różnych instytucji, podmio-

tów. Mamy firmy, które są firmami 

komunalnymi. Ta sieć powiązań 

jest bardzo złożona i zróżnicowa-

na – i z tego względu, w mojej opinii, 

postulat, aby przestrzeń rynkowa, czy 

to rozumiana dosłownie czy meta-

forycznie, nie ulegała zawłaszczeniu 

przez firmy indywidualne, to bardzo 

istotna kwestia. A już zwłaszcza, aby 

nie została podporządkowana przez 

firmy, których jedyną logiką jest logika 

zysku. Oczywiście w tych firmach 

pojawiają się też inne logiki, np. 

wspomniana logika odpowiedzialności 

społecznej. Jednak ona nigdy nie po-

winna być jedynie logiką biznesu. Jeżeli 

firma zatrudnia 4 tysiące pracowników, 

dodajmy do tego ich rodziny – to jest 

już kilkunastotysięczna społeczność. 

Przedsiębiorcy powinni zdawać sobie 

sprawę z tego, że to nie jest tylko 

kwestia odpowiedzialności społecznej, 

ale także sprawa odpowiedzialności za 

życie tych ludzi. Świetnie, gdy jest zysk, 

ale gdy myślimy wyłącznie o zysku 

i pomijamy w tym myśleniu ludzi, 

bywa bardzo źle. Ktoś może powie-

dzieć, że to ideologiczne założenie, 

a w mojej opinii jest ono jak najbar-

dziej realistyczne, ponieważ wynika 

z realnej obserwacji tego, co dzieje się 

w życiu społecznym.  

AW: W postulatach kongresu Soli-

darni w Rozwoju czytamy m.in., że 

„wzrost gospodarczy, który prowadzi 

do pogłębiania nierówności społecz-

nych, jest nieakceptowalny” – czy 

uważa Pan, że w tendencji globalnej 

jest szansa na odejście od gospodarki 

opartej na nieustannym wzroście, czy 

powstrzymać może to jedynie jakaś 

globalna katastrofa?

CP: Wie Pan, wcale nie chodzi o to, 

żeby nie było wzrostu gospodarczego, 

tylko o to, aby wzrost gospodarczy nie 

prowadził do rosnących dysproporcji. 

W gruncie rzeczy to jest dylemat uni-

wersalny, od zawsze. Już Arystoteles 

mówił, że lepiej jest, gdy jest bardzo 

dużo tych, którzy mają coś, niewielu 

tych, którzy nie mają nic i niewielu 

tych, którzy mają bardzo dużo. Ten 

system jest stabilny, przewidywalny. 

Może być też tak, że jest bardzo wielu 

tych, którzy nie mają nic, niewielu, 

którzy mają coś oraz bardzo dużo tych, 

którzy mają dużo. Wtedy klasa średnia 

się zawęża, tak jak to się dzieje w obec-

nym kapitalizmie – jest bardzo dużo 

tych, którzy mają nic albo niewiele 

i dużo tych, którzy mają dużo. I to 

prowadzi do poważnego zaburzenia 

równowagi. Już Arystoteles wiedział, 

że w takim świecie nie ma stabilno-

ści. I my właśnie kroczymy ścieżką 

prowadzącą do takiego zaburzenia, 

w którym rośnie grono osób, którzy 

mają bardzo mało albo nie mają nic, 

a także rośnie grono tych, którzy mają 

bardzo dużo, ale zupełnie niewspół-

miernie i kumulują ogromny majątek. 

A środek coraz bardziej się zawęża. I to 

jest pierwszy problem w dzisiejszym 

modelu rozwoju, w którym taki scena-

riusz wydaje się konieczny. Do czego 

to prowadzi? Do rewolucji społecznej. 

I my już możemy zauważyć świadec-

twa takiego buntu. Niektórzy zadają 

pytanie, czy wzrost gospodarczy jest 

konieczny – czy nie powinniśmy raczej 

pójść w stronę takiego modelu rozwoju, 

w którym wzrost wcale nie oznacza 

więcej. Niektórzy mówią, że nie chodzi 

o to, żeby było więcej, a o to, żeby było 

lepiej. Sprawiedliwiej, efektywniej. 

My mówimy, że taki wzrost, który 

prowadzi do dysproporcji społecznych, 

a który w domyśle jest niesprawiedliwy 

i zasobochłonny, jest nieakceptowalny. 

I jeśli będzie kontynuowany, to prędzej 

czy później doprowadzi do gigantycz-

nych napięć społecznych, czy to na 

tle ekonomicznym czy klimatycznym. 

A jeżeli pojawi się problem uchodźców 

klimatycznych, to nie wytrzyma tego 

gospodarka i nie wytrzyma tego społe-

czeństwo. 

Model Wielkiego Wozu
Pociągowi, Woźnica, 

Pasażerowie i Hamulcowi

Współczesność jest skomplikowana, do pewnego stopnia – 

przewidywalna (teoria cykli, „historia lubi się powtarzać” 

wiele mogą nam podpowiedzieć na tzw. „przyszłość”), ale 

w kontekście niewiarygodnego wręcz przyspieszenia w roz-

woju nauki i technologii – jednak trudna do ogarnięcia jedną, 

w miarę możliwości prostą i jasną myślą. 

Dlatego właśnie warto naszkicować Model Wielkiego Wozu. 

W 2019 podczas Open Eyes Economy Summit 4 miałem 

przyjemność prezentować koncepcję Dynamicznej Relacji 

Antagonizmów. To próba uchwycenia istoty społecznych 

sporów, tej wręcz choroby dwubiegunowej, która na co dzień 

jest przez nas wszystkich obserwowana i u wielu z nas wywo-

łuje zazwyczaj frustrację. 

Dynamiczna Relacja Antagonizmów to proces społeczny 

o zupełnie naturalnym charakterze. Polega na równowa-

żeniu się spolaryzowanych poglądów. Dziś to np. relacja 

Wyobraźmy sobie dzisiejsze 
społeczeństwo przedstawione 
za pomocą metafory, jaką 
jest wielki, konny wóz – taki 
dosyć podobny do tych, które 
podróżują na słynnej trasie do 
Morskiego Oka. 

szczepionkowcy vs. antyszczepionkowcy. Ale podobnych 

perspektyw, z punktu widzenia których można by opisy-

wać dzisiejsze, napędzane konfliktami społeczeństwo, jest 

oczywiście więcej: prawica vs. lewica, homo vs. hetero, ateiści 

vs. katolicy (czy też szerzej – po prostu wierzący), psychofani 

nauki kontra płaskoziemcy, mięsożerni vs. roślinożerni, wy-

cinkowcy i obrońcy drzew… Długo by wyliczać – podobnych 

różnic jest całkiem sporo. 

Przyglądając się temu, co widać w Internecie, telewizji 

i polityce, można by odnieść wrażenie, że trwa jakaś prze-

rażająca, światopoglądowa wojna totalna wszystkich ze 

wszystkimi. 

Tymczasem, nawet pomimo podkręcającej liczne napięcia 

pandemii, w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Nasza 

cywilizacja wciąż dynamicznie się rozwija, a społeczeństwa 

w miarę skutecznie starają się dopasować do zdecydowanie 

zbyt szybko zmieniającego się stylu i warunków życia. W rze-

czywistości jest z nami znacznie lepiej (w sensie społecznym 

i ekonomicznym) niż sądzimy – jak zgrabnie opisuje to 

w książce „Factfulness” Hans Rosling z rodziną. 

Postęp, który to umożliwia, jest w gruncie rzeczy tak 

samo pozytywny, jak i groźny zarazem. Zwłaszcza, gdy jego 

dynamika generuje rosnące problemy z utrzymaniem nad 

nim kontroli. 

Dlatego dziś potrzebna jest idea Modelu Wielkiego Wozu, 

która, de facto, jest próbą stworzenia mechanizmu równo-

ważącego zbyt szybki i potencjalnie niebezpieczny postęp 

za pomocą narzędzi i refleksji pozwalających zapanować 

nad jego nieuchronnymi konsekwencjami. Zanim jednak 
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przystąpię do szkicowania modelu, przypomnę kilka elemen-

tów hipotezy Dynamicznej Relacji Antagonizmów. 

Budowaliśmy ją w oparciu o kilka cytatów, które w tym 

miejscu warto przypomnieć.

Prof. Jeffrey Sachs powiedział: – Musimy zadać sobie pyta-

nie, co w istocie nasze społeczeństwa dzieli. Może jednak więcej 

nas łączy, a to co dzieli, da się negocjować? Polska to przecież 

jeden z najbardziej jednorodnych krajów na całej planecie. Jak 

mało kogo prawie wszystkich w Polsce łączą język, religia, histo-

ria. A bardzo mało was dzieli. Powinno wam być łatwo osiągnąć 

konsensus, gdybyście przestali słuchać podzielonych elit. One się 

już nie pogodzą. Ale społeczeństwo może.

Pozostawanie w opozycji wobec siebie, trwanie w permanent-

nym konflikcie, to przecież naturalny stan w polityce. I nie tylko 

w niej – rywalizacja tkwi w istocie ewolucji, konkurowanie to 

rozwój, doskonalenie się. Czy zatem mój wróg to mój przyjaciel?

Z kolei Marta Siciarek, budująca Model Integracji Imi-

grantów w Gdańsku, mówi: – Czytam teraz „Listy do młodego 

kontestatora” – autor ChristopherHitchens cytuje izraelskiego 

aktywistę, działacza, który mówi: „ooo, następuje obiecująca 

polaryzacja”. On twierdzi, że konflikt to jest coś bardzo zdrowego, 

to wręcz jedyne, co jest po prostu konstruktywne.

Nie wpadajmy więc w depresję z powodu antagonizmów 

i wzajemnej niechęci stron rywalizujących o władzę. Tak było, 

jest i zawsze będzie, gdyż taka jest właśnie natura polityki. 

Z tej negatywnej relacji nie wynika zresztą wyłącznie samo 

zło – w gruncie rzeczy antagonizmy, rywalizując, wzajemnie 

się napędzają i wprawiają rzeczywistość w ruch. Warto starać 

się zrozumieć ten proces – być może byłby to klucz do uzy-

skania nad nim większej kontroli i wykorzystania go w celu 

osiągnięcia – w ostatecznym rozrachunku – dobrych efektów 

końcowych w procesach społecznych? Tak jak w biznesie – 

konkurenci rywalizują, zmuszając się wzajemnie do rozwoju, 

nie pozwalając sobie na spoczęcie na laurach.

Prof. Jerzy Hausner nazywa ten proces spiralą rozwoju. Ja ją 

dynamizuję, porównując do sprężyny. Jeśli sprężyna zostanie 

nadmiernie ściśnięta, przytrzymana, odda zatrzymaną 

energię w bardziej odczuwalny sposób (tak rodzą się wojny, 

zamieszki, protesty społeczne). Jeśli jednak sprężyna jest 

poddawana zrównoważonym przeciążeniom, zapewni społe-

czeństwu w miarę sensowny rozwój, działając jak samocho-

dowy amortyzator na wyboistej drodze. 

Z analizy takiego podejścia do opisywania procesów spo-

łeczno-ekonomicznych wynika m.in., że:

Oni JESZCZE nie mają racji.

Tamci JUŻ DAWNO jej nie mają.

Oni prą do przodu, dążą do rewolucji.

Tamci hamują, dając czas na refleksję

i dopracowanie prototypów rozwiązań.

Tak mówiłem w listopadzie 2019. Tuż przed pandemią, 

która wiele zmieniła i wiele przyspieszyła, na dobre i na złe. 

Dziś czas hipotezę Dynamicznej Relacji Antagonizmów 

poszerzyć i pogłębić, gdyż potrzebujemy szybko oswoić się 

z nową rzeczywistością i zapanować nad powstałą sytuacją, 

a ta jest niełatwa i w większym stopniu niż choćby 2 lata 

wcześniej – częściowo trudna do przewidzenia. 

Stąd pomysł na Model Wielkiego Wozu. 

Wyobraźmy sobie tę część społeczeństwa, która jest 

najbardziej innowacyjna i postępowa, jako zaprzęg silnych, 

zmotywowanych do ciężkiej pracy koni „pociągowych”. 

Teraz wyobraźmy sobie niewielką grupę społeczną, tę, 

która bierze na siebie odpowiedzialność za innych i podej-

muje trud, jakim jest zarządzanie rzeczywistością – tę grupę 

imaginujmy sobie jako „woźniców”. 

Konie pociągowe zaprzęgnięte są do wielkiego wozu, któ-

rym powozi woźnica. 

Następnie na ilustracji pojawią się „hamulcowi” – ucze-

pieni z tyłu wozu, zaparci stopami w ziemię wstecznicy 

wszelkiej maści – tu będzie miejsce dla w gruncie rzeczy nie-

zbyt licznych, ale bardzo aktywnych – hejterów, antyszcze-

pionkowców, religijnych fanatyków, homofobów i wszelkiej 

maści agresywnych piewców przeszłości. 

Jeśliby solidnie zastanowić się nad tym modelem , okaże 

się, że wóz do przodu (i pod górę, jedziemy w końcu w stronę 

marzenia, jakim jest Morskie Oko, w ujęciu makroskali 

społecznej – po prostu ładny widok na przyszłość) ciągnie 

niewielka w sumie część społeczeństwa, ta najsilniejsza, 

bardziej dynamiczna, odważna, otwarta na zmiany, zafascy-

nowana postępem, kreatywna i skłonna do podejmowania 

ryzyka.

Woźnica, jako metafora, skupia w sobie niewielką liczbę 

obywatelek i obywateli – w gruncie rzeczy ludzi rzeczywiście 

zarządzających dużymi grupami innych jest też stosunko-

wo mało, nie każdemu chce się babrać ręce polityką czy też 

użerać się z mniej lub bardziej kłopotliwymi społecznościami 

pracowników. 

Jak już wspomniałem, hamulcowych również w gruncie 

rzeczy jest niewielu – są bardzo wyraziści, świetnie ekspo-

nowani w Internecie i mediach tradycyjnych, ale tak napraw-

dę jest ich garstka. 

Gdzie zatem podziewa się reszta społeczeństwa?

Otóż, oczywiście, rozsiadła się na wozie. 

Zdecydowana większość społeczeństwa – i jest to za-

sadniczo norma dla całego świata – zadowala się w miarę 

możliwości wygodnym miejscem na wozie. 

Pociągowi ciągną, hamulcowi hamują, woźnica kieruje, 

a większość przygląda się tym procesom z jadącego – ostat-

nio coraz szybciej – wozu. Wóz to proces rozwoju, w którym 

koncentrują się efekty postępu naukowego i technologiczne-

go, przekładającego się na makroekonomię i procesy prowa-

dzące do dopasowywania się do nich społeczeństwa. Wóz to 

nieustająca, społeczna AKTUALIZACJA SYSTEMU. 

Niekoniecznie milcząca, ale niezmiennie przeważająca li-

czebnie WIĘKSZOŚĆ siedzi zatem na wozie, patrząc nieufnie 

na plecy woźnicy: ten bowiem nie jest do końca pewny, gdzie 

by tu pojechać. Jako że woźnica wybierany jest w demokracji 

przez większość – wybór kierunku jest dość koniunkturalny. 

W niektórych częściach świata wóz kierowany jest 

w bardziej zdecydowany sposób – gdy na koźle siedzi taki 

Łukaszenka, Kim Dzong Un czy Xi Jinping – wóz pozor-

nie jedzie równo, a kierunek wydaje się wyraźnie widocz-

ny. Z naciskiem na „wydaje się” – wóz prowadzony przez 

pewnego siebie woźnicę podąża bowiem zawsze prowadzony 

w gruncie rzeczy przez koleiny historii. A to zawsze – prędzej 

czy później – kończy się katastrofą, gdyż taki wóz nie jest 

w stanie dogonić uciekającej przed nim rzeczywistości (patrz: 

tekst „Chiny kontra reszta świata”). 

W demokracjach działa to inaczej – woźnica się zmienia, 

kierunek jazdy wozu jest mniej pewny, ale bardziej intuicyjny. 

Konie pociągowe, ograniczane przez woźnicę – bywa, że się 

wściekają. Z natury są narowiste. I często sfrustrowane, bo 

muszą ciągnąć za sobą całą resztę.

Pociągowi najbardziej nie znoszą hamulcowych, bo Ci są 

dla nich niezrozumiali – są synonimem głupoty i wstecznic-

twa, słusznie zresztą. Ich rola jest jednak również pożytecz-

na – gdyby nie oni, pociągowych być może by poniosło… 

Model Wielkiego Wozu wbrew pozorom nie jest niespra-

wiedliwy. Ten bowiem – wbrew wysiłkom hamulcowych 

i przeciwnościom losu – nie stoi w miejscu, jedzie do przodu, 

uparcie wspina się pod górę.

Pociągowi targają za sobą cały ten ambaras, nie zapo-

minajmy jednak, że na paszę dla nich zrzucają się wszyscy 

pasażerowie wozu, którzy za darmo na nim nie jadą. Kupili 

bilety, płacąc wszelkie daniny, podatki, akceptując ceny 

w sklepach, etc. Woźnica w demokracji jest dosyć humani-

tarny – nie wolno mu bić pociągowych, ma – przynajmniej 

w teorii – zapewnić im przyjazne warunki. 

Faktem jest, że pociągowi zazwyczaj są wystarczająco 

silni, by wóz uciągnąć. Woźnicę, jeśli wóz stanie (albo zacznie 

zsuwać się do tyłu), po prostu się zmienia. Jeśli dalej są 

Kraje o najbardziej zaawansowanym stopniu 
rozwoju technologicznego, społeczeństwa 
szczególnie postępowe oczywiście płacą 

za ten postęp cenę – testując na sobie 
największe zmiany, często boleśnie zderzają 

się z ich konsekwencjami. 
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problemy z jazdą, trzeba nadepnąć na paluchy przytrzymują-

cych wóz hamulcowych – oni nie kupili biletów, więc zostają 

z tyłu. Wóz znowu się rozpędza, a jego ciężar, waga pasaże-

rów, lejce woźnicy – powstrzymują przed nabraniem zbyt 

dużej prędkości. W razie takiego zagrożenia – znowu objawią 

się hamulcowi lub woźnica ściągnie lejce i powie „prr”. 

Oznaczałoby to, że pojawianie się hamulcowych jest 

oznaką zbyt szybkiego rozwoju – niezrozumiałego dla zna-

czącej części społeczeństwa. 

Pozostaje jeszcze kilka kwestii do opisania w Mode-

lu Wielkiego Wozu: tyczą się one zdrowia psychicznego 

pociągowych, woźniców i pasażerów. Że o hamulcowych nie 

wspomnę…

Pociągowi często okażą się oderwani od rzeczywistości, 

a ich pionierskie, odważne pomysły – często niepotrzebne, 

a czasem nawet zbyt groźne. 

Woźnice z kolei często mają skłonność do nadmiernego 

eksploatowania pociągowych, zatrzymywania dla siebie zbyt 

dużej części utargu z biletów oraz podlizywania się pasażerom. 

Pasażerowie – najbardziej istotna grupa z punktu widze-

nia wyboru woźnicy – to z kolei ta część społeczeństwa, która 

płynie z prądem. Nie ma potrzeby szerszej refleksji na temat 

kierunku jazdy, jest zainteresowana przede wszystkim wygo-

dą, spełnieniem potrzeb z dolnej części hierarchii potrzeb 

Abrahama Maslowa. Pasażerowie nie stanowią monolitu – 

z grubsza dzielą się na dwie prawie równe połowy, pozosta-

jące ze sobą w nieustającym sporze znanym z dynamiczniej 

relacji antagonizmów. Walkę tych dwóch generalnych 

narracji zgrabnie opisuje w swojej książce „Ludzkość” Ansary 

Tamim. Która narracja w danym momencie zwycięża, ta 

decyduje o wyborze woźnicy. 

Oczywiście, jest w tym układzie jeszcze jeden dość ważny 

składnik. 

Jest nim sam wóz. Symbolizuje on organizm państwowy, 

który oczywiście może być różnej jakości.  

W modelu wielkiego wozu, by ten skutecznie się toczył do 

przodu (czas) i do góry (rozwój), liczy się oczywiście każdy 

element całego zaprzęgu: ilość i jakość ciągnących koni po-

ciągowych, przygotowanej dla nich paszy, model wozu, po-

ziom jego zaprojektowania i wykończenia, nasmarowanie osi 

kół, komfort pracy woźnicy i wygoda miejsc dla pasażerów, 

ceny biletów (podatki), wreszcie również poziom aktywności 

hamulcowych (sfrustrowani wykluczeni). 

Zbyt szybka jazda wozem grozi wypadkiem, cofanie – re-

gresem. Jazda z rozsądną prędkością do przodu zdaje się być 

najbliższa ideałom zrównoważonego rozwoju. 

Kraje o najbardziej zaawansowanym stopniu rozwoju 

technologicznego, społeczeństwa szczególnie postępowe 

oczywiście płacą za ten postęp cenę – testując na sobie naj-

większe zmiany, często boleśnie zderzają się z ich konse-

kwencjami. Przykładem mogą być japońskie problemy ze 

starzeniem się społeczeństwa, dość dramatyczne zmiany 

związane z przeobrażaniem się modeli rodziny, stylem życia 

i patologiami – wynikającymi m.in. z kosmicznego poziomu 

rozwoju technologii i rozmachem ich wdrażania. Podob-

ne problemy nurtują też bardzo postępowe społeczeństwo 

szwedzkie, weryfikujące swoje eksperymenty z modelami 

integracji imigrantów i mierzące się z konsekwencjami upo-

wszechniania się jednoosobowych gospodarstw domowych. 

Z kolei kraje staczające się w regres generują problemy 

nie tylko dla samych siebie, ale również dla swoich sąsiadów. 

Dlatego powinniśmy być zainteresowani tym, by wszystkie 

wozy w miarę możliwości toczyły się solidarnie do przodu. 

Można przecież pożyczać sobie różne zasoby, które do tego 

toczenia są potrzebne.

Wozy toczące się w środku stawki będą szukały własnej 

drogi, stosując indywidualne taktyki przejazdu – trzeba mieć 

jednak świadomość, że drogi te coraz bardziej w globalnej 

gospodarce zbliżają się do siebie... Przed globalizacją każdy 

jechał, gdzie chciał i jak umiał. W dobie powszechnej między-

narodowej wymiany handlowej, przepływu wiedzy i stykaniu 

oraz mieszaniu się kultur – nasze wozy wjeżdżają na wspól-

ną, wielką autostradę. Lewym pasem śmigają szybsze fury – 

to kraje które pozbyły się hamulcowych i bardziej dbają 

o pociągowych, głównie dzięki lepszej edukacji i wychowaniu 

pasażerów, wybierających zręczniejszych woźniców. Pasami 

z prawej strony jadą wolniejsze wozy, na awaryjnym stoją 

uszkodzone, a w rowie leżą te rozbite. 

I tak mniej więcej wygląda nasz świat. Aktualnie nasza 

autostrada dość mocno się korkuje, ma też w planie się zazie-

lenić. Wśród wozów pojawia się coraz więcej rowerzystów, to 

m.in. cyfrowi nomadzi uciekający przed dyktaturą pasażerów 

i opresją woźniców. Co nie zmienia faktu, że kierunek dla 

wszystkich jest generalnie taki sam. 

Wozy narodowe są zresztą już dziś częściową iluzją – 

wszyscy bowiem jedziemy tak naprawdę na jednym, wspól-

nym wozie planetarnym. Wozy łączą się w konne pociągi – 

kraje czy stany stają się wagonami większych i mniejszych 

składów, takich jak Unia Europejska czy USA. Te większe 

konglomeraty również nawigują podobnie do siebie – doce-

lowo wszyscy mają podobne cele do osiągnięcia. Można więc 

mówić o wielkim, globalnym połączeniu kolejowym, o potęż-

nej wiązce szyn, po których konie pociągowe ciągną omni-

busy ze społecznościami. Cały ten exodus to ucieczka przed 

przeszłością, ucieczka do przodu, rozwój, postęp, dążenie 

do dobrobytu, pęd do przedłużenia dynastii, zapewnienia 

gatunkowi przetrwania. 

W tym miejscu warto zadać sobie pytanie o cel podró-

ży. W metaforze jest to Morskie Oko: marzenie o pięknym 

widoku. W modelu Wielkiego Wozu Morskie Oko to piękny 

widok na przyszłość. A przyszłość ta to uratowana przed 

nami samymi planeta, obroniony ekosystem, symbiocen, 

ekspansja w kosmos, a także Globalny Ład, czyli – miejmy 

nadzieję – coraz lepsza współpraca pomiędzy największymi 

składami. A żeby to wszystko nie brzmiało zbyt idyllicz-

nie – współpraca oparta jest na nieustannej dynamicznej 

relacji antagonizmów, jak dwubiegunowy silnik elektryczny 

napędzający cały ten proces. Czytaj: raczej nie przestaniemy 

się spierać, a konflikt będzie trwał – pytanie sprowadza się 

do zasad i jego przebiegu. Najważniejsze jest to, że mamy 

ten wspólny cel, a spór dotyczy doskonalenia metod jego 

osiągania. 

Cel wymaga od nas współpracy. Troska o pociągowych, 

empatia wobec hamulcowych, zrozumienie dla sytuacji woź-

niców, szacunek dla naturalnego konformizmu (skłonności 

do lenistwa?) pasażerów, wspólne dostosowywanie prędkości 

do warunków na jezdni oraz unowocześnianie przepisów 

o ruchu drogowym, zasada ograniczonego zaufania do in-

nych uczestników tegoż ruchu. Jeśli zachowamy się odpowie-

dzialnie – razem dojedziemy do celu. W osamotnieniu jest to 

raczej niemożliwe, a więc uczmy się współpracy. Wielki Wóz 

wiezie wszystkich, a zatem – wiśta, wio! 

Pewien rześko myślący recenzent Modelu Wielkiego 

Wozu zauważył, że może zaistnieć problem z okiełznaniem 

pociągowych – w nowej, mobilnej rzeczywistości i realiach 

pracy zdalnej mogą oni zdecydować się na uwolnienie od 

jarzma wozu. I tak jak ci na rowerach – zwyczajnie odjechać, 

rezygnując z holowania. I rzeczywiście taki proces można za-

obserwować – osoby wolnych zawodów coraz częściej opusz-

czają swój wóz i korzystają z uroków pracy w słonecznych 

krainach. Nie zmienia to jednak rzeczywistości na odczuwal-

ną skalę (jeszcze), gdyż zdecydowana większość ludzi jest od 

Modelu Wielkiego Wozu uzależniona (jak dotąd). Ucieczka 

„do ciepłych krajów” może też być społecznie niebezpiecz-

na – (non)konformizm jakim jest skupienie się na własnym, 

indywidualnym szczęściu usuwa bowiem uciekiniera ze 

starcia dwóch narracji, ułatwiając zwycięstwo drugiej stronie. 

Pamiętajmy więc o utrzymywaniu czynnego zaangażowania 

w dialog narracji – można to bowiem robić na wiele różnych 

sposobów, także na odległość. 

Mateusz Zmyślony

Jeśli zachowamy się odpowiedzialnie – 
razem dojedziemy do celu. W osamotnieniu 
jest to raczej niemożliwe, a więc uczmy się 
współpracy. Wielki Wóz wiezie wszystkich, 
a zatem – wiśta, wio! 
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świadczą o występowaniu poważnych zmian klimatycznych. 

Tragedie, które dotknęły te odległe z pozoru kraje, dotyczą 

jednak każdego z nas, ponieważ anomalie te nie oszczędzają 

nikogo i wszyscy prędzej czy później odczujemy ich skutki. 

Oznacza to, że cały świat solidarnie powinien walczyć ze 

zmianami klimatycznymi - wszyscy razem uczestniczymy 

w walce o klimat, której nie możemy przegrać. 

Dla wszystkich inwestorów – nie tylko tych zaniepokojo-

nych zmianami klimatycznymi – ważne jest, aby zrozumieć 

konsekwencje zmieniających się preferencji konsumentów, 

a także zmian w polityce oraz ich wpływu na aktywa finan-

sowe. Dlatego warto zwrócić uwagę na kilka pomysłów inwe-

stycyjnych, które łączą atrakcyjną, oczekiwaną stopę zwrotu 

z pozytywnym wpływem na środowisko i walką ze zmianami 

klimatu. 

Greentech łączy w sobie zarówno wzrost strukturalny, jak 

i zrównoważony rozwój. Swoim zasięgiem obejmuje szereg 

branż, w tym: energię ze źródeł odnawialnych, akumulatory 

i cyfryzację danych. Uważamy, że temat ten oferuje znaczące 

możliwości wzrostu. Aby zastąpić spalanie wszystkich paliw 

kopalnych, obecna produkcja energii solarnej i wiatrowej 

musiałaby zostać zwiększona niemal 17 razy, nie biorąc pod 

uwagę dodatkowego zapotrzebowania, wynikającego ze 

spodziewanego wzrostu popytu w przyszłości. Sektor czystej 

energii doświadczył ostatnio podwyższonej zmienności - 

po początkowym gwałtownym wzroście o 135% w 2020 r., 

indeks S&P Global Clean Energy spadł o około 17% w tym 

roku (na koniec sierpnia 2021). Jednak inwestycje w zdy-

wersyfikowane portfolio spółek powinny znacznie złagodzić 

Walka,  
której nie  
możemy przegrać

Według informacji Global Network Against 
Food Crises (GNAFC), liczba osób, których 
bezpieczeństwo żywnościowe jest 
poważnie zagrożone – osiągnęła w 2020 
roku najwyższy poziom od pięciu lat. 
Powodem tej sytuacji są konflikty, kryzysy 
gospodarcze – w tym ten spowodowany 
pandemią COVID-19 – oraz ekstremalne 
zjawiska pogodowe.

Widać to szczególnie w Afganistanie, gdzie według Świato-

wego Programu Żywnościowego, jeszcze przed przejęciem 

władzy przez Talibów, ponad 14 milionów ludzi, czyli około 

35% populacji tego kraju, stało w obliczu poważnego zagro-

żenia bezpieczeństwa żywnościowego. 

Kryzys w Afganistanie jest jednym z wielu, które rozgry-

wają się na naszych oczach. Widać to na podstawie danych 

zebranych przez NOAA. W zeszłym roku NOAA odnotowała 

22 anomalie klimatyczne, które przyniosły straty gospodar-

cze wynoszące ponad 1 mld USD. Rok 2020 był rekordowy pod 

względem liczby klęsk żywiołowych na świecie.  

Ogromna powódź w Europie Zachodniej oraz niszczy-

cielskie pożary w Grecji, Rosji, Turcji i Ameryce Północnej, 

DR MICHAEL BOLLIGER – 
Dyrektor ds. Inwestycji, Global Emerging 
Markets, UBS Global Wealth Management.

niestabilność indeksu. Dywersyfikacja w całym łańcuchu 

wartości jest równie ważna, jak właściwa kombinacja akcji 

cyklicznych i defensywnych oraz dywersyfikacja w różnych 

sektorach, w tym motoryzacyjnym, baterii i akumulatorów, 

użyteczności publicznej, przemysłowym i finansowym. 

Jednocześnie należy pamiętać, że wyzwania związane 

ze zrównoważonym rozwojem dotyczą nie tylko środowiska 

naturalnego, a tak naprawdę wszystkich inwestycji, które 

wpływają na społeczeństwo i środowisko. Dobrą wiadomością 

jest to, że możliwości inwestowania w sposób zrównoważony 

obejmują wiele klas aktywów i strategii, które uwzględniają 

wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju, również te wy-

kraczające poza środowisko naturalne i kładą nacisk na róż-

norodność i równość. Inne obszary zainteresowania obejmują 

zielone obligacje, obligacje wielostronnych banków rozwoju, 

liderów ESG, strategie zaangażowania wysokodochodowego 

oraz rozwiązania dotyczące rynku prywatnego. Uwzględnie-

nie zrównoważonego rozwoju w różnych klasach aktywów 

zapewnia inwestorom dywersyfikację, jednocześnie poten-

cjalnie zmniejszając niestabilność i ryzyko spadku wartości.

Podsumowując, ważne jest, aby zrozumieć, że nasza 

walka ze zmianami klimatu dopiero się rozpoczęła. Kluczowe 

jest tu tempo i zaangażowanie decydentów, a także gotowość 

konsumentów i przedsiębiorstw do zmiany swoich nawy-

ków i zachowań. Inwestorzy, poprzez dostosowanie swoich 

portfeli do kryteriów zrównoważonego inwestowania, mogą 

zarówno wspomagać globalną walkę ze zmianami klimatu, 

jak i aktywnie w niej uczestniczyć. 
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Planet State
Pytanie zasadnicze brzmi dziś: Człowieku, w jakim świecie 
Ty żyjesz? Oczywiście na co dzień wydaje nam się, że wiemy 
w jakim. Ale to tylko i wyłącznie pozory, które mylą.

Oficjalna wersja jest taka: miesz-

kam w Krakowie, mieście położonym 

w państwie narodowym o nazwie 

„Polska”. Ta z kolei Polska geogra-

ficznie leży w Europie Środkowej, 

a politycznie jest częścią Unii Europej-

skiej, która jest formą stowarzyszenia 

27 demokratycznych krajów Europy. 

Militarnie Polska jest członkiem NATO, 

największej organizacji wojskowej na 

świecie. I to jest taki, jak gdyby, koniec 

opisu sytuacji. Oficjalnie. 

Tak naprawdę jest jednak zupełnie 

inaczej. Jak bardzo inaczej? By dostrzec 

prawdę, należy złapać dystans. A to 

wcale nie jest takie proste. 

Spróbuję wyjaśnić mój logiczny 

ciąg przyczynowo-skutkowy stopnio-

wo, zaczynając od prostego przykładu. 

Kilka lat temu zostałem zaproszony 

do udziału w dyskusji z udziałem kilku 

znanych intelektualistów. Rozmawia-

liśmy o przyszłości Europy. 

Jeden z moich interlokutorów, 

przybierając pozę człowieka świa-

towego i bywałego, postawił tezę, że 

Europa nigdy nie stanie się federacją, 

czymś w rodzaju europejskich Stanów 

Zjednoczonych – gdyż, jak stwier-

dził – kraje wchodzące w skład Unii 

zbyt mocno różnią się od siebie, a on 

o tym dobrze wie, bo kilka miesięcy 

obserwował to mieszkając z daleka od 

Polski, bo aż (sic!) we Włoszech!

Prychnąłem wtedy z emocji, co 

dobrze pamiętam do dziś, gdyż pew-

ność, z jaką mój przedmówca wygłosił 

swoją tezę, zwyczajnie mnie rozgnie-

wała. Zadałem mu proste pytanie: czy 

kiedykolwiek podróżował poza Europę, 

poza strefę wytworzonej na naszym 

kontynencie kultury. Oczywiście - jak 

można się tego było spodziewać - oka-

zało się, że nie. 

I tu zaczyna się łańcuch przyczy-

nowo-skutkowy, który postanowiłem 

opisać – tak ważną wydała mi się jego 

konkluzja. 

Jak powszechnie wiadomo, punkt 

widzenia zależy od punktu siedzenia. 

Dlatego tak zachwycającym odkryciem 

było dla mnie spotkanie z historyczną 

chińską mapą świata – która oczywi-

ście nie przypomina naszej z powodu 

orientacji jej środka ciężkości, cen-

tralnej perspektywy. Na mapach 

używanych w Europie centrum uwagi 

ZAWSZE stanowi – co dla nas oczywi-

ste – Europa właśnie. Mamy to wbite 

do głów na lekcjach geografii, znamy 

to z wszelkiej maści atlasów, wszędo-

bylskich map. Wydawałoby się, że cały 

świat widzi siebie tak samo, myśli po-

dobnie, odruchowo rysuje taki właśnie 

plan sytuacji. 

Ale tak nie jest. Chiny – nazywane 

nieprzypadkowo „Państwem Środka” – 

od dawna we własnym wyobrażeniu 

stanowiły centrum świata. Żyjemy 

dziś w czasach kolejnego renesan-

su chińskiej cywilizacji, po krótkim 

epizodzie osłabienia tej najpotężniej-

szej kultury w historii świata. Takie 

słabsze momenty zresztą wielokrotnie 

w przeszłości zdarzały się Chinom, co 

nie zmienia faktu, że za każdym razem 

kraj ten wracał po pewnym czasie do 

pełni formy – do bycia największą 

światową potęgą. (O tym, czy tak się 

stanie i tym razem, piszemy w odręb-

nym tekście „Chiny vs. reszta świata”).  

Zatem wiemy już, że Europa jest 

najważniejsza… w Europie. W Chi-

nach najważniejsze są Chiny. A co jest 

najważniejsze w Stanach Zjednoczo-

nych? Oczywiście, że USA. Kupiłem 

kiedyś w samolocie lecącym z Miami 

do Frankfurtu wielką, naścienną mapę 

świata. Przyszła do mnie później ku-

rierem w postaci wielkiej kartonowej 

tuby, w której mapa była podzielona na 

wielkie kwadraty, do scalenia podczas 

naklejania na ścianę. Mapa miała dwa 

warianty klejenia – dla Europejczyków 

z Europą pośrodku i dla Amerykanów – 

z USA w centrum uwagi. 

Niby to logiczne, dla niektórych 

może jednak być odkrywcze. Co wynika 

z tej obserwacji? Prosty wniosek – wy-

daje nam się, że w czasach globalizacji 

i Internetu widzimy cały świat. Ale 

tak naprawdę wciąż widzimy głównie 

czubek własnego nosa. 

Wystarczy obejrzeć polskie progra-

my czy serwisy informacyjne. Zde-

cydowana większość publikowanych 

w nich wiadomości dotyczy „naszego 

podwórka”. Z zewnątrz – z prawdzi-

wego zewnątrz – przebijają się do nas 

tylko konkretne rodzaje informacji – 

te o wojnach, klęskach żywiołowych 

i ewentualnie jakichś szczególnie 

emocjonujących anomaliach. 

Ten obraz świata jest potwornie 

zakłamany i z rzeczywistością ma 

niewiele wspólnego. Powierzchownie 

można przekonać się o tym, oglądając 

znacznie bardziej światowy od lokal-

nych mediów CNN. Ale to tylko czubek 

góry lodowej – CNN również pokazuje 

taki obraz świata, jaki chcą widzieć 

Amerykanie. Lubię oglądać programy 

informacyjne z Afryki i Azji – dopiero 

to daje szansę na wyłapanie czegoś na 

kształt obiektywnego obrazu świata, 

który w książce „Factfulness” jest 

opisywany w podobnej intencji przez 

Hansa Roslinga.  

Żeby jednak samemu zobaczyć 

prawdziwy świat, trzeba ruszyć się 

z kanapy. Trzeba odwiedzić ten świat 

osobiście, poznając INNE od naszych 

perspektywy, możliwie odległe od 

siebie punkty widzenia. Osobiście 

uwielbiam, gdy jestem w innym kraju, 

kupować lokalne gazety i oglądać 

lokalne telewizje. Nie przeszkadza 

mi w niczym fakt, że nie znam języka 

i pozornie nic nie rozumiem. 

Wchłaniam jednak w ten sposób at-

mosferę miejsca, wyłapuję jego nawyki, 

wyczuwam naturalne cechy charakteru. 

Odnajduję DYSTANS. 

A tylko z dystansu można wła-

ściwie ocenić sytuację, wydobyć na 

powierzchnię syntezę danego miejsca, 

wyekstrahować z niego to, co najważ-

niejsze, uzyskać jego właściwą esencję. 

W tym momencie możemy wrócić 

do mojego podróżującego całe życie po 

Europie interlokutora. Może i był też 

w USA, może i odwiedził jakiś egipski 

hotel typu all inclusive – ale na pewno 

nie wyszedł z uformowanej w naszej 

strefie kulturowej bańki społecznej. 

Nie poznał innego świata. Nie miał 

szans spojrzeć na Europę z odpo-

wiedniego dystansu. Dlatego – moim 

zdaniem – nie miał racji. 

Otóż Europa, widziana naprawdę 

z zewnątrz, z odpowiedniej odległości 

kulturowej, wcale nie składa się z jakoś 

wybitnie czy nadmiernie różniących 

się między sobą krajów. Może i używa 

się w niej kilkudziesięciu różnych 

języków, ale istnieje od dawna lingua 

franca, i jest nim paradoksalnie język 

Świat wrócił w pewnym sensie do  
zaburzonej na 600 lat równowagi.  
Europejska dominacja przeminęła,  

ale coś po niej pozostało. 
Wspólne zasady.



NR 6 / 2021

 PLANET STATE 107

OPEN EYES MAGAZINE

106 ŁAD MIĘDZYNARODOWY 

kraju, który właśnie z tej europejskiej 

Unii wystąpił. Wspólnym językiem 

biznesu jest angielski, i to nie tylko 

w Europie, lecz na całym świecie.  

Patrząc z Afryki (najlepiej po-

łudniowej, nie północnej), widzimy 

Europę jako już dawno skonsolidowa-

ne, jedno społeczeństwo. Co prawda 

istnieją w niej mówiące w różnych ję-

zykach „województwa”, regiony o nie-

co innych preferencjach kulturalnych, 

ale tak naprawdę – nic współcześnie 

istotnego ich nie różni. Mieszkaniec 

Zimbabwe nie zauważy ŻADNEJ różni-

cy między Portugalią a Polską, żadnej 

istotnej różnicy nie znajdzie między 

Grecją a Niemcami. Wszędzie podobne 

domy, pociągi, reklamy, sklepy, ubra-

nia, obyczaje. 

Te same zasady, przepisy, normy, 

standardy, te same wartości. 

Z tej perspektywy widać, że my 

wcale nie musimy czekać na sfede-

rowaną Unię Europejską, że dysku-

sja o zmierzchu dominacji państw 

narodowych… już dawno się skończyła. 

Choć nam się wydaje, że trwa w naj-

lepsze, że to one jeszcze organizują 

nasz świat. 

Tymczasem – z zewnątrz – Europa 

tworzy jedno superpaństwo, po prostu 

zapewniające swoim regionom szeroką 

autonomię. Jednak Europa ma tak wie-

le wspólnych zasad, reguł, zwyczajów 

i przepisów, że w praktyce już dawno 

jest jednym społeczeństwem – tylko 

jeszcze nie w pełni tego świadomym. 

Europa tanich linii lotniczych, week-

endowych turystów tworzących city 

break, Europa programu Erasmus, idei 

Green Deal – ona już dawno powstała 

i ma się na tyle nieźle, że dorastają-

cy dziś młodzi ludzie często chętniej 

powiedzą o sobie „Europejczyk” niż 

„Polak”. Ja tak lubię o sobie myśleć od 

dawna, i nie ma w tym niczego 

niepatriotycznego.

Definiując pojęcie „społeczeństwa” 

zazwyczaj ma się na myśli mieszkań-

ców konkretnego kraju. Im większa 

społeczność, tym bardziej wyrafino-

wane, wspólnie przyjęte zasady muszą 

być w nim powszechnie przyjęte, by 

zapewnić tej społeczności możliwość 

skutecznego współdziałania. 

Średniowieczna Europa była 

zlepkiem zażarcie zwalczających się 

wzajemnie, chrześcijańskich kra-

jów, zamieszkanych przez mówiące 

w różnych językach społeczeństwa. 

Religijne spoiwo wytworzyło wspólną, 

europejską kulturę, a rolę lingua franca 

wypełniła kościelna łacina. Różno-

rodność narodów z kolei pchnęła je do 

niekończącej się rywalizacji, co final-

nie przyniosło, w wyniku rozwijanej 

między nimi, nieustającej konkurencji, 

fenomen, jakim okazała się europejska, 

globalna ekspansja. 

To europejska i posteuropejska cy-

wilizacja wygrała w globalnym wyści-

gu, w pewnym momencie narzucając 

swoją wolę i wizję reszcie świata. 

Ten dynamiczny proces zakończyła 

II wojna światowa i koniec epoki kolo-

nialnej. Europa zmniejszyła się ponow-

nie do właściwych sobie rozmiarów, 

panowanie nad oceanami (czyli nad 

światem) przejęło USA, a w miejscu 

odpływu kolonialnej zwierzchności na 

swoje miejsca powróciły pozostałe na 

świecie społeczeństwa, kraje, kultury 

i cywilizacje. 

Świat wrócił w pewnym sensie 

do zaburzonej na 600 lat równowagi. 

Europejska dominacja przeminęła, ale 

coś po niej pozostało. 

Wspólne zasady. 

Przemieszczając się z kontynentu 

na kontynent, przeskakując z jednej 

cywilizacji do innej, dostajemy szansę 

na podziwianie ich różnorodności. 

Wspaniała spuścizna kultury chińskiej 

rywalizuje z bogactwem kolorowej 

schedy subkontynentu indyjskiego. 

W Ameryce Północnej możemy podzi-

wiać amerykański styl życia, w Połu-

dniowej przeżywać życie na pełnych 

energii i spontaniczności, latynoskich 

zasadach. W Afryce zaskoczy nas 

różnorodność kultur tysięcy plemion, 

odmienności często tak wielkie, że 

zdające się być wręcz nie z tej ziemi. 

To jedna perspektywa. 

Ale jest jeszcze inna, odwrotna, 

będąca celem tego wywodu. 

Otóż podróżując przez ten zróż-

nicowany nad ludzkie pojęcie świat, 

możemy spojrzeć na niego z innej, nie-

jako drugiej perspektywy. 

Co zobaczymy z takiego superz-

dystansowanego punktu widzenia? To 

samo, co dziś w Europie widzi człowiek 

patrzący z Afryki. Jeden – bardzo spój-

ny – organizm. Jedną społeczność. 

Podróżując z kontynentu na kon-

tynent dostrzegę wdrożone wszędzie 

te same standardy: wielkość kontenera 

na statku, definiująca rozmiary cięża-

rówki, wagonu kolejowego, szerokość 

torów i jezdni, a tym samym proporcje 

w architekturze i urbanistyce. Standard 

prądu stałego, który pozwala sku-

tecznie i na całym świecie działać tym 

samym urządzeniom elektrycznym. 

Standard dotyczący Internetu, który 

umożliwia totalną, zdalną komunika-

cję na całej (prawie) planecie. Stan-

dardy znaków drogowych, systemów 

miar i wag, zasad handlu międzyna-

rodowego, kodowania w informatyce, 

zasady wprowadzania na rynek leków, 

aż po system dziesiętny w matematyce. 

Można te wspólne zasady, reguły gry, 

przepisy, normy i wartości wymieniać 

bez końca. 

Oczywiście, że występują one w to-

warzystwie różnic, że są nieustannie 

w ruchu, dopracowywane, uzupełniane 

i rozwijane. 

Ale one są. Nazywają się WSPÓL-

NE WARTOŚCI. I umożliwiają nam 

całkiem sprawne, wspólne funkcjono-

wanie w wymiarze, którego na co dzień 

możemy nie dostrzegać. 

Tak, jestem Europejczykiem. Tak, 

jestem Obywatelem Świata. Tak, je-

stem Człowiekiem.  

Dla mnie to prawdziwe odkrycie 

Ameryki. 

Godzinami i latami snułem dys-

kusje o przyszłości naszej cywilizacji. 

Czy Chiny dogadają się ze Stanami? 

Czy Europa stanie się jednym krajem? 

Czy świat ulegnie autodestrukcji albo 

wpadnie w szał III wojny światowej? 

Moim zdaniem nic takiego już się 

nie stanie. 

Zbyt wiele nas już faktycznie 

łączy, a zbyt mało na serio dzieli. Zbyt 

wiele mamy do stracenia, a za mało do 

zyskania. To zwyczajnie ludzkości się 

nie opłaca. 

Nie powstanie żadne globalne 

państwo. Ono już dawno istnieje, 

a stosunkowo sprawnie działa od kil-

kudziesięciu lat. 

Nie staniemy się narodem Ziemian, 

bo już dawno nim jesteśmy. 

Nie ma potrzeby, by Stany poko-

nały Chiny lub na odwrót. Będą trwały 

w nieustannej rywalizacji, zgodnie 

z teorią dynamicznych antagoni-

zmów – są bowiem sobie wzajemnie 

potrzebne w roli rywali, inspirujących 

się nawzajem do dalszego rozwo-

ju. Świat składa się z rywalizujących 

cywilizacji i tak właśnie ma być. Taki 

stan uczynił z Europy i jej spuścizny 

planetarnego, chwilowego hegemona, 

zwycięzcę w wyścigu o to, na czyich 

zasadach dokona się globalizacja. 

Dokonała się. 

Tak naprawdę to dziś świat napę-

dzany jest dosyć czytelnym, w gruncie 

rzeczy już tylko dwubiegunowym 

silnikiem. To w pewnym uproszczeniu 

układ „Chiny” kontra „reszta świa-

ta”. Tą resztą świata jest cywilizacja 

posteuropejska, dominująca na swoich 

dawnych terytoriach kolonialnych, 

wzmocniona o kraje współpracujące 

z nią po II wojnie światowej, takie jak 

Korea Południowa czy Japonia. A ten 

dwubiegunowy silnik napędza dziś 

rozwój jednej, zintegrowanej globalnej 

społeczności. 

Już nią jesteśmy. 

Widzimy się – prawie wszyscy - 

w sieci, oglądamy w telewizji, odwie-

dzamy podróżując, inspirujemy się 

wzajemnie swoimi kulturami. Prze-

pływy są praktycznie nieograniczone. 

Powstają globalne, absolutnie wspól-

ne fenomeny, takie jak Hollywood, 

K-POP, Coca-Cola, Samsung, Apple 

czy media społecznościowe. Po latach 

dominacji kultur euro i posteuropej-

skich, włoskich i francuskich wzorców 

modowych, kreowanych w świecie 

anglojęzycznym trendów – nadeszła 

epoka mody na Azję. Świat konse-

kwentnie łapie równowagę. 

Nawet się nie obejrzeliśmy, a już 

staliśmy się jedną, wielką, światową, 

internetową, planetarną społecznością. 

Dyskutujemy wszyscy razem, jak za 

pomocą ekologii, symbiocenu i nauki 

uratować przed nami samymi naszą 

planetę. Razem wymyślamy Open Eyes 

Economy – zbiór wartości i zasad, 

które pozwolą nam właściwie zorgani-

zować ten nowy, niesamowity świat. 

Tak naprawdę Państwo Ziemia już 

dawno istnieje i zaskakująco sprawnie 

działa. 

Mateusz Zmyślony
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Karpaty. Góry i ludzie, 
czyli więźniowie 
geografii
Łańcuch górski, wokół którego zorganizowana jest cała Europa 
Środkowa. To na Karpatach – jak na kręgosłupie – opiera się 
organizm tej części naszego kontynentu.

Karpaty są barierą geograficzną, ułatwiającą planowanie 

przebiegu granic. Łuk wzniesień o długości ponad 1300 kilo-

metrów przecina kontynent, łącząc i dzieląc jednocześnie 7 

lub (w zależności od podejścia) nawet 8 europejskich krajów. 

Zgodnie z prawidłowościami, które w swej świetnej książce 

„Więźniowie geografii” opisuje Tim Marshall, Karpaty kreują 

też historię całego regionu, na wielką skalę wpływając na bieg 

wielkich wydarzeń. Przez Karpaty przebijają się międzynaro-

dowe szlaki handlowe, na czele z tym najstarszym – bursz-

tynowym - który przez Bramę Morawską łączył z północną 

Europą jeszcze Cesarstwo Rzymskie. Karpaty są też wodo-

działem – to one decydują, w którą stronę popłyną strumie-

nie, tworzące później dorzecza Wisły, Dniestru i Dunaju. To 

Karpaty zdecydowały o powstaniu Czech, Słowacji, Polski, 

Węgier, Ukrainy, Rumunii i Mołdawii – w takim kształcie, 

w jakim znamy je dzisiaj.  

Mają te Karpaty niejedną historię do opowiedzenia. 

Tam, gdzie na zachodzie kończą się Karpaty, tam kończy 

się słowiańska strefa wpływów, a zaczyna się strefa kultur 

niemieckojęzycznych. To Karpatom zawdzięczamy barwny 

folklor ziem górskich, w magiczny sposób przyciągają-

cy uwagę i uwodzący mieszkańców nizin. Mało kto zdaje 

sobie dziś sprawę, że wszyscy karpaccy górale mają jednego, 

wspólnego praprzodka – a była nim migrująca z Karpat Połu-

dniowych nacja pierwotnie romańskich Wołochów. Działo 

się to w średniowieczu, a wiązało się ze specyficzną sytuacją 

Karpat w tym okresie. W XI i XII wieku Karpaty były nieomal 

nieprzebytą barierą. Kilka najważniejszych przełęczy – ta-

kich jak Przełęcz Dukielska, Łupkowska czy Użocka – miało 

praktyczny monopol na handel i transfery pomiędzy leżący-

mi „za górami” krainami. W średniowieczu prowadziły przez 

nie liche dukty, często zupełnie nieprzejezdne zimą. Całe 

Karpaty porastały w owym czasie ostatnie już pozostałości 

po europejskiej prapuszczy – lesie pierwotnym, kiedyś gęsto 

pokrywającym cały kontynent. Ten gigantyczny las stopnio-

wo wycinany był przez mnożącą się coraz szybciej ludność 

Europy, początkowo jako budulec i źródło ciepła – jego 

smutny koniec nastąpił wraz z nadejściem epoki przemysło-

wej, która spaliła wszystkie drzewa, zanim wynalazła jako 

opał węgiel kamienny. 

Karpaty były więc 700 lat temu ostatnim tak dużym 

leśnym rezerwatem w tej części świata, co w praktyce 

oznaczało, że były to tereny niedostępne, bezludne, niesko-

lonizowane – tym samym również nieprzynoszące lokalnym 

władcom żadnych korzyści. To z tamtych czasów pochodzą 

pobrzmiewające w popkulturze legendy, które dziś odczytu-

jemy jako historie o rumuńskich wampirach. 

I właśnie w te niebezpieczne, bezludne góry jako pierwsi 

ośmielili się wkroczyć wspomniani Wołosi. Był to lud prak-

tyczny, który zdecydował się na „górską” specjalizację, by 

nie konkurować o ziemię w coraz bardziej zatłoczonych nizi-

nach. Góry dawały też ochronę przed najazdami z nizin – ale 

za to były bardzo wymagającym miejscem do życia. Dlaczego 

Karpat nie skolonizowali Słowianie czy Węgrzy, a właśnie 

romańscy pierwotnie Wołosi? Odpowiedź jest dosyć prosta: 

ludzie z nizin nie potrafili poruszać się po górach , nie umieli 

w nich żyć, ponieważ góry uniemożliwiały im egzystencję 

opartą na specjalizacjach. Koczowniczy pierwotnie jeźdź-

cy – Węgrzy – do życia potrzebowali swojej wielkiej prerii 

w Kotlinie Panońskiej, płaskiej łąki do wypasu koni i bydła. 

Słowianie – prowadzący stacjonarny tryb życia osiadłych 

rolników – zwyczajnie nie mogli prowadzić swoich upraw na 

terenach wyższych niż 300 metrów nad poziomem morza. 

Góry były więc trudne do zaludnienia – ale za to puste. 

Wołosi, by te góry skolonizować, wynaleźli na to specjalną 

metodę. Nazywa się ona pasterstwem transhumancyjnym. 

Znamy je wszyscy bardzo dobrze – to właśnie z języka wo-

łoskiego pochodzi słowo „redyk”. Wymyślili go nomadyczni, 

górscy pasterze, którzy latem paśli swe stada kóz i owiec 

na górskich łąkach, na zimę schodząc do niżej położonych 

siedzib. 

Wołosi, by tworzyć letnie górskie łąki dla swoich stad, 

nauczyli się usuwać z gór dotychczas odwiecznie rosnące tu 

lasy. Były nimi porośnięte niższe partie gór, wyżej bowiem 

występowały również naturalne, trawiaste pastwiska znane 

jako hale, na wysokości ok. 1800 metrów n.p.m. Najczęściej 

lasy te Wołosi wypalali, czasem karczowali, tworząc warunki 

dla rozwoju łąk, które dziś często nazywamy połoninami, nie 

zawsze będąc świadomymi tego, że wiele z nich stworzyli lu-

dzie. Tylko część jest pochodzenia naturalnego – do XV i XVI 

wieku Wołosi i ich potomkowie wyparli z gór prapuszczę, 

hodując w jej miejscu setki tysięcy kóz i owiec. 

W tym miejscu warto zaznaczyć, że tożsamość tych 

górskich kolonizatorów ulegała dynamicznym przemia-

nom. Dość szybko asymilowali się oni z miejscową ludno-

ścią nizinną, tracąc stopniowo romańskie nawyki językowe, 

a także niechrześcijańskie i prawosławne tradycje religijne. 

Nie tracili jednak swoich górskich umiejętności, które wraz 

nimi dotarły aż do końca całego łańcucha Karpat – z terenów 

dzisiejszej Rumunii aż w okolice Bielska-Białej i dalej. 

Karpaty były więc 700 lat temu ostatnim tak 
dużym leśnym rezerwatem w tej części świata, 

co w praktyce oznaczało, że były to tereny 
niedostępne, bezludne, nieskolonizowane 

– tym samym również nieprzynoszące 
lokalnym władcom żadnych korzyści. To 

z tamtych czasów pochodzą pobrzmiewające 
w popkulturze legendy, które dziś odczytujemy 

jako historie o rumuńskich wampirach.
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Dzisiejsi górale nie przypadkiem więc mają dziś wiele 

wspólnego, niezależnie od kraju zamieszkania. Ich folklor 

w dużym stopniu ma wspólne korzenie i równie wspólne 

cechy, związane z pasterstwem transhumancyjnym. Współ-

czesnym świadectwem tych więzi jest organizowany co roku 

Redyk Karpacki, podczas którego pasterze przepędzają stada 

kilkuset owiec na trasie o łącznej długości 1200 kilometrów, 

przemierzając góry czeskie, polskie, słowackie, ukraińskie 

i rumuńskie. Idą tak po ok. 15 kilometrów dziennie przez pięć 

miesięcy, kultywując tradycję, która pierwotnie również mia-

ła oczywiście swój praktyczny wymiar – chodziło o wzboga-

canie materiału genetycznego stad. 

Karpaty mają mnóstwo historii do opowiedzenia. Każda 

przełęcz ma swoje historie wojenne. Najbardziej krwawą jest 

chyba opowieść Przełęczy Dukielskiej – mało kto dziś pa-

mięta, że podczas II wojny światowej w bitwie o nią zginęło 

ponad 100 000 ludzi. A nie było to jedyne starcie o to górskie, 

strategiczne połączenie… 

W pokojowych czasach przełęcze zmieniają się w lejki, 

którymi przepływają towary – z jednej strony gór – na drugą, 

i z powrotem. Przełęcz Dukielska to najważniejsze połączenie 

Polski ze Słowacją. 

Podobną rolę odgrywa Brama Morawska, przez którą bie-

gnie autostrada łącząca Polskę i Czechy. Analogiczną funkcję 

pełni Przełęcz Użocka, łącząca Słowację i Węgry z Ukrainą. 

Przez wspomnianą przełęcz została poprowadzona też linia 

kolejowa Budapeszt – Lwów. A jest jeszcze Przełęcz Łup-

kowska, pod którą przechodzi tunel kolejowy – wysadzany 

w powietrze przez każdą kolejną wycofującą się stąd armię. 

Z górskiej perspektywy – Przełęcz Łupkowska oddziela Be-

skidy od Bieszczad. Przełęcze są fascynujące. 

W zależności od punktu widzenia oraz momentu w histo-

rii – góry albo łączą, albo dzielą. Dziś – raczej łączą, nie tylko 

górali, ale też współczesnych ludzi gór – wielbicieli trekkin-

gu, narciarstwa czy MTB. Łączą też gospodarki rozwijające 

się po obu ich stronach, uświadamiają, jak działają koleiny 

historii i spoglądają z góry na równiny Polski, Ukrainy i Wę-

gier, rzeźbiąc przestrzeń reszty karpackich krain i witając 

się w dolinie Dunaju z Bałkanami. Karpaty są mianownikiem 

żywiołu słowiańskiego, z którym w tych górach spotykają się 

kultury romańska i węgierska. 

Dla uważnego obserwatora Karpaty są – zapewne obok 

dwu wielkich rzek Wisły i Dunaju – najważniejszym geo-

graficznym narratorem Europy Środkowej. Warto popatrzyć 

na nie z takiej strategicznej perspektywy, wyłania się z niej 

bowiem widok nie tylko na piękne i bardzo zróżnicowane 

góry jako takie – ale dostrzec można doniosłą rolę, jaką 

w kształtowaniu rzeczywistości potrafi odegrać taki wspa-

niały, potężny łańcuch górski. Na co dzień żyjemy w jego 

cieniu, nie do końca świadomi tego, że to on zdecydował 

o organizacji świata, w którym dziś funkcjonujemy, ustalając 

granice państw i kultur oraz organizując kanały przepływów 

ludzi, idei i towarów, pokonujących fascynujące przesmyki, 

jakimi są górskie przełęcze. 

Znaczenie Karpat wynika między innymi z ich długości, 

wysokości szczytów (a raczej wysokości przełęczy leżących 

między nimi) i powierzchni – to po Alpach drugie największe 

góry Europy. Zresztą – są one z Alpami w pełni zintegrowa-

ne, rozdziela je bowiem jedynie dolina Dunaju w okolicach 

Bratysławy. To dlatego w jeszcze szerszym wymiarze można 

stwierdzić, że to góry wyrzeźbiły historię Europy – ciągnące 

się dalej Alpy podobnie zadecydowały o tym, jak ułożyły się 

losy Szwajcarii, Niemiec, Włoch, Francji i krajów bałkańskich. 

A Pireneje – reszty kontynentu. 

Nasze Karpaty są również zachwycającym decydentem 

jako wododział: to one dzielą i rządzą tym, dokąd płyną rzeki. 

To z Karpat – wraz z biegiem rzeki – rozwinął się historycz-

ny kształt Państwa Polskiego, w całości zorganizowanego 

wokół dorzecza Wisły jako pierwotnego systemu transporto-

wego. Pamiętając, że we wczesnym średniowieczu nie istniał 

w Europie realny konkurent dla transportu towarów rzeka-

mi (poza transportem bydła i towarów lekkich, takich jak 

barwniki), zdamy sobie sprawę, że wszystko kręciło się wokół 

(czy też raczej – wzdłuż) rzek. A te, jak świat długi i szeroki, 

wypływają najczęściej z gór, które rozdzielają ich bieg jak 

grzebień, rozdzielający włosy na ludzkiej głowie, tworząc 

„dopływy” poszczególnych warkoczy. O randze Wisły w śre-

dniowieczu niechaj zaświadczy zdumiewający dziś fakt, iż do 

XVII wieku była ona najważniejszą ekonomicznie rzeką… na 

świecie!!! Wynikało to głównie z jej spławności – inne rzeki 

wówczas tego nie umożliwiały. 

Podobnie to również Karpaty zdecydowały o organizacji 

przestrzeni na terenie swoich pozostałych krain sąsiadują-

cych, kierując w konkretnym kierunku rzeki takie jak Dniestr 

czy Dunaj – który, choć nie bierze z nich swego źródła, lecz 

konsekwentnie płynie wzdłuż tych gór właśnie. 

Ten strategiczny system naturalnych fortyfikacji, szlaków 

lądowych i wodnych autostrad jest kluczem do zrozumie-

nia całej, wspólnej dziś, europejskiej przestrzeni publicznej, 

rozumianej jako jeden organizm gospodarczy, a także kon-

glomerat regionalnych kultur. Góry działają jak przegródki, 
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rozdzielające i łączące jednocześnie poszczególne kultury. Już 

Rzymianie traktowali ten system jako przestrzeń, do której 

należy dostosować kształt swojego imperium. Przez tysiąc-

lecia wokół tych gór i rzek toczyła się później na przemian 

historia wojen i okresów prosperity, związanych z wieku na 

wiek rosnącą międzynarodową wymianą handlową. Dziś – 

wokół nich, w związku z nimi i w ich wyniku – organizu-

jemy się w praktyce – w jedną europejską, multikulturową 

społeczność, funkcjonującą już faktycznie bez granic, opartą 

na wspólnych standardach, spiętą wspólnotą mnóstwa inte-

resów, siecią połączeń i relacjami, które próbujemy na Open 

Eyes Economy opisywać między innymi za pomocą cyklu NE-

IGHBOURS. Cykl ten uświadamia, że Europa już dawno stała 

się jednością, tylko wciąż jeszcze sama do końca tego sobie 

nie uświadomiła. Ile czasu potrwa ten proces – a także jak 

się zakończy z perspektywy żyjącego dziś pokolenia – zależy 

dziś również w dużym stopniu od Karpat. Przyszłość zinte-

growanej dziś Unii Europejskiej silnie związana jest bowiem 

z wydarzeniami w krajach przykarpackich, które albo tę 

wspólną Europę umocnią, albo wręcz odwrotnie – zaszkodzą jej. 

 „Karpaty” są tak zwanym tematem geograficznym pod-

czas 6 edycji Open Eyes Economy Summit 2021. 

Mateusz Zmyślony

Ten strategiczny system naturalnych 
fortyfikacji, szlaków lądowych i wodnych 
autostrad jest kluczem do zrozumienia 
całej, wspólnej dziś, europejskiej 
przestrzeni publicznej, rozumianej jako 
jeden organizm gospodarczy, a także 
konglomerat regionalnych kultur.
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