
 

   

 



 

   

Polska w Praktyce 

Nr. 7. Wszyscy mówią: brexit. Polska i Wielka Brytania – nowy numer 

“Polski w Praktyce” 
 

Agata Wittchen-Barełkowska  

 

Siódmy numer „Polski w Praktyce” powstał po wizycie studyjnej w Londynie. Uczestnicy 

programu „Przywództwo. Poziom wyżej” spędzili w stolicy Anglii cztery dni, podczas których 

rozmawiali z przedstawicielami najważniejszych instytucji państwowych, jednostek 

dyplomatycznych, środowisk polonijnych i inspirujących organizacji pozarządowych. 

W tekstach zawartych w tym numerze znajdziecie wrażenia, obserwacje, refleksje i wnioski 

płynące ze spotkań, podczas których eksperci chętnie dzielili się z nami swoją wiedzą 

i doświadczeniem praktyków.  

 

O polskich profesjonalistach w Wielkiej Brytanii, ich sukcesach i dylematach związanych z 

powrotem do kraju pisze Janusz Gorol. Adrian Purzycki przygląda się RUSI – think-tankowi, 

który budował Imperium wszech czasów, i rozważa, jakie wnioski z jego funkcjonowania płyną 

dla polskiego myślenia o obronności. Kamila Mróz, zainspirowana spotkaniem w Adam Smith 

Institute, zastanawia się, jak posiadanie jasno określonych zasad i poglądów wpływa na 

funkcjonowanie think-tanków. 

 

Z kolei Anna Bielecka i Marcin Surowiec, kontynuując temat soft power poruszany w jednym 

z wcześniejszych numerów naszego pisma, opisują wyjątkowy potencjał Szkocji w tej 

dziedzinie oraz umiejętność jego wykorzystania.  

 

Konsekwencje brexitu dla Polaków na Wyspach, zależne od sposobu wyjścia Wielkiej Brytanii 

z UE, analizuje Aleksandra Fabin. Piotr Derejczyk zastanawia się, czy po brexicie Wielka 

Brytania wciąż będzie strategicznym partnerem Polski. Łukasz Baran natomiast opisuje jedyną 

w swoim rodzaju atmosferę londyńskiego Ogniska Polskiego. 

 

W Narzędziowniku znajdziecie teksty autorów stale współpracujących z „Polską w Praktyce”: 

Artur Sójka kontynuuje temat związany z zakładaniem i umiejętnym wykorzystywaniem 

profilu na LinkedIn, a Małgorzata Polińska pisze o „oswajaniu zmiany” – jej planowaniu i 

wdrażaniu w organizacjach.  

 

W tym numerze zainicjowaliśmy również publikację recenzji – tekst dotyczący książki Pawła 

Kowala Testament Prometeusza napisał Maciej Piotrowski.  

 



 

   

Podczas naszej wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii tematem numer jeden był brexit i jego 

różne możliwe warianty. Rozważając konsekwencje dla Polaków, zastanawiając się nad rolą 

Polski w układzie międzynarodowych sił, inspirując się działaniami prężnie działających think-

tanków, warto przy okazji zadać pytanie o podziały coraz mocniej naznaczające Europę i 

Polskę, a także – zastanowić się, jak im przeciwdziałać, żeby nie zaprzepaścić zdobyczy 

gospodarczych, mentalnych i poczucia bezpieczeństwa wynikających ze wspólnoty.  

 

 AGATA WITTCHEN-BAREŁKOWSKA 

Redaktor naczelna Magazynu “Polska w Praktyce”. Filolog polski, dziennikarz, manager kultury. Wykładowca 

UAM i WSUS w Poznaniu. Od ponad 10 lat jest organizatorem i producentem wydarzeń kulturalnych oraz zajmuje 

się komunikacją i promocją kultury. Współzałożyciel NU Foundation, organizacji pozarządowej zajmującej się 

wspieraniem kultury poprzez transfer wiedzy ze środowiska biznesowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Polscy profesjonaliści w Wielkiej Brytanii 

Janusz Gorol 

Polacy stanowią obecnie ważną część brytyjskiej społeczności. Wielu z nich to pewni siebie, dobrze 

wykształceni i znający język specjaliści, których wiedza i doświadczenie procentowałyby także 

w Polsce. Czy brexit sprawi, że będą chcieli wrócić do ojczyzny? Niekoniecznie. Są oni jednak 

znakomitą wizytówką dla polsko-brytyjskich relacji biznesowych. 

 

 

Według danych ONS (Office for National Statistics – Brytyjski Urząd Statystyczny) w 2018 

roku na Wyspach mieszkało ponad milion Polaków. Na koniec 2018 roku liczba ta skurczyła 

się o 3,52% – i spadła do poziomu 985 tys. osób[1]. Po raz pierwszy od 2016 roku liczba więc 

spadła poniżej miliona. Za mniejsza ilość Polaków na Wyspach może w dużej mierze 

odpowiadać Brexit. Powoduje on bowiem niepewność, a słaby kurs funta ma negatywny wpływ 

na oszczędności imigrantów zarobkowych, wśród których znajduje się wielu naszych rodaków. 

Czy jednak o powrocie do kraju myślą także dobrze wykształceni polscy specjaliści? 

Studia i co dalej? 

Wiele mówiło się o emigracji zarobkowej do Wielkiej Brytanii, jednak innym, równie ważnym 

powodem, dla którego Polacy wyjeżdżali i wyjeżdżają na Wyspy, pozostaje edukacja. 

Stypendia Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata czy British Alumni Society i wsparcie ze 

strony innych, podobnych organizacji sprawiają, że najzdolniejsi mają szansę na naukę w 

https://instytutwolnosci.pl/polscy-profesjonalisci-w-wielkiej-brytanii/#_ftn1


 

   

najlepszych zagranicznych szkołach już na etapie liceum. Część decyduje się później na studia 

licencjackie bądź magisterskie w Wielkiej Brytanii. „Miałem szczęście zostać laureatem 

stypendium Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata im. Pawła Czartoryskiego, co 

pozwoliło mi na dokończenie dwóch ostatnich lat liceum w brytyjskiej prywatnej szkole w 

Bristolu – Clifton College. Przed konkursem stypendialnym ani przez chwilę nie pomyślałem 

o wyjeździe za granicę. Coś skłoniło mnie do udziału i udało się. Potem naturalną konsekwencją 

były studia w Anglii, na kierunku ekonomicznym na Durham University. W międzyczasie praca 

i różne staże. To wszystko było wielką, wspaniałą przygodą” – mówi Jan Globisz, który dziś 

jest nauczycielem w jednym z prywatnych liceów w Warszawie, a w Wielkiej Brytanii spędził 

niemal 5 lat. 

Według badania międzynarodowej firmy doradztwa strategicznego The Boston Consulting 

Group (przeprowadzonego w 2017 r. wśród uczestników Polish Economic Forum) aż 75% 

polskich studentów chce wrócić do kraju po skończeniu edukacji na brytyjskich 

uniwersytetach. Sytuacja ta zmienia się jednak po zakończeniu studiów. 

Młodzi ludzie decydują się na staże w międzynarodowych korporacjach, często zdobywają w 

nich zatrudnienie i plany powrotu odwlekają w czasie. Właśnie dlatego odsetek chętnych do 

wyjazdu do Polski wśród profesjonalistów jest zdecydowanie niższy i wynosi – zgodnie z tym 

samym badaniem – 58%[2]. 

Warto jednak zwrócić uwagę, że tego typu kwerenda nie jest w pełni wiarygodna. W Polish 

Economic Forum uczestniczą osoby, które stale utrzymują kontakty z Polską i mają silne 

poczucie narodowej tożsamości. Wśród ogólnej liczby polskich profesjonalistów na Wyspach 

odsetek osób, które chcą wrócić do kraju, będzie więc jeszcze mniejszy. Polscy studenci 

korzystają z brytyjskiej pomocy w trakcie studiów, zaciągają brytyjskie pożyczki, brakuje z 

kolei polskich programów wspierających ich w trakcie edukacji, a jednocześnie wiążących ich 

z krajem, tak, aby mieli po co i dokąd wracać z doświadczeniem, jakie zdobyli za granicami 

kraju. 

Jakie są główne powody powrotów? Według raportu BCG to: rodzina (51%), wyższa jakość 

życia w Polsce (43%), większe szanse na rynku pracy (43%), niższe koszty życia (41%)[3]. Na 

pewno najtrudniej jest wrócić tym, którzy w Wielkiej Brytanii zapuścili już korzenie. Mają 

dom, rodzinę, ich partner lub partnerka nie są z Polski, a dzieci uczą się w brytyjskich szkołach. 

Wielu radzi sobie na tyle dobrze, że w Polsce trudno byłoby im o równie atrakcyjną pracę, a na 

pewno – o choćby porównywalne zarobki. Jedną z takich osób jest Joanna Bagniewska, która 

wykłada zoologię na Wydziale Nauk Biologicznych University of Reading i pracuje na 

Wydziale Pediatrii Uniwersytetu Oksfordzkiego, gdzie zajmuje się komunikacją w zakresie 

najnowszych badań. W Wielkiej Brytanii mieszka już 13 lat i, jak sama przyznaje, na decyzję 

o pozostaniu tam dużo większy wpływ niż brexit  ma kwestia pracy jej i męża. Podobne 

przykłady można mnożyć. 

https://instytutwolnosci.pl/polscy-profesjonalisci-w-wielkiej-brytanii/#_ftn2
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Profesjonaliści się wspierają 

Tych, którzy czują sentyment do kraju i chcą mieć kontakt z polską kulturą, zrzesza w samym 

Londynie kilkanaście różnych organizacji polonijnych. Coraz więcej jednak jest osób, które po 

prostu chcą się wzajemnie wspierać w życiu zawodowym. Ta grupa skupia się wokół Polish 

Professionals in London czy Polish City Club w Londynie, które mieliśmy okazję odwiedzić 

podczas wizyty studyjnej realizowanej przez Instytut Wolności w ramach projektu 

„Przywództwo. Poziom wyżej”. 

Organizacje te dają możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach z udziałem osób zarówno z 

Polski, jak i z Wielkiej Brytanii, poszerzania kontaktów, dzielenia się dobrymi przykładami, a 

także – nawiązania trwałych przyjaźni. 

Polish Professionals organizują również program mentoringowy „PoProStu”. Pomaga on 

Polakom studiującym w Wielkiej Brytanii rozpocząć karierę zawodową[4]. 

Z kolei Polish City Club, oprócz organizacji comiesięcznych spotkań, współpracuje z 

innymi City Clubs w Londynie,  reprezentującymi różne narodowości, m.in. Rosjan, 

Ukraińców, Węgrów, Czechów, Bułgarów, Rumunów, Estończyków itd., oraz z siostrzaną 

organizacją Polish City Club w Paryżu. Klub działa także charytatywnie poprzez uczestnictwo 

w tworzeniu Polskiego Funduszu Dziedzictwa Narodowego w Londynie, a także – organizując 

program praktyk dla studentów „High Fly”. Do PCC należy około 200 osób pracujących w 

Londynie na wyższych stanowiskach. Członkowie, na co dzień pracownicy banków, firm 

ubezpieczeniowych czy funduszy inwestycyjnych, przyjmowani są do PCC na podstawie 

aplikacji. Prezesem klubu jest Jakub Molski, który zarządza inwestycjami w obszarze 

bankowości i technologii finansowych w jednym z londyńskich funduszy. Studiował na 

Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz na ESCP, czyli francuskiej Grande Ecole, co 

wiązało się z nauką w Londynie, Paryżu i Berlinie. Dziś robi karierę w City[5]. 

Jeżeli ktoś jest aktywny i chce działać, to zazwyczaj należy do więcej niż jednej organizacji: 

„Byłam prezydentką Oxford University Polish Society, współzałożyłam Federację Polskich 

Stowarzyszeń Studenckich, jestem ambasadorką Fundacji „Polonium”, członkinią Oxford 

Polish Association oraz członkinią Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie. 

Współpracuję ze Stowarzyszeniem Techników Polskich, pojawiam się także w roli mówczyni 

na Forum Belwederskim i na Kongresie Polek” – wymienia Joanna Bagniewska. 

Podobnie uważa Łukasz Rzeczkowski, który od 19 lat mieszka w Anglii. Jest członkiem 

zarządu PCC, a po wielu latach pracy w bankowości inwestycyjnej 

otworzył Trustedoctor.com – platformę ułatwiającą pacjentom chorym na raka dostęp do 

najlepszych szpitali i diagnostyków na świecie. Do Wielkiej Brytanii trafił jako stypendysta 

Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata. „PCC daje mi możliwość podtrzymania wielu 

profesjonalnych znajomości i jest platformą, która reprezentuje Polaków w londyńskim City” 

– mówi. Brexit nie sprawił, że Łukasz zaczął myśleć z sentymentem o powrocie do kraju. Dziś, 

gdy tworzy świetnie funkcjonujący start-up, o kierunku wyjazdu z Wielkiej Brytanii 

https://instytutwolnosci.pl/polscy-profesjonalisci-w-wielkiej-brytanii/#_ftn4
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decydowałaby możliwość rozwoju biznesu. Najprawdopodobniej wybrałby Stany Zjednoczone 

lub Szwajcarię, gdzie działa Trustedoctor.com, ale, co ciekawe, nie wyklucza też Polski, w 

której ma siedzibę biuro technologiczne start-upu. 

Innym stypendystą Szkół Zjednoczonego Świata jest Marcin Szala, który w Wielkiej Brytanii 

spędził 10 lat, a dziś jest zastępcą dyrektora w jednym z najlepszych liceów w Warszawie. 

„Wyjechałem do szkoły średniej i myślałem, że potrwa to dwa lata. Planowałem wrócić i 

studiować na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale dostałem się na ciekawe studia w UK i zostałem. 

Potem, by spłacić pożyczkę, jaką zaciągnąłem na studia, i zdobyć doświadczenie, zostałem 

kilka lat, pracując” – opowiada. W 2007 roku postanowił jednak wrócić. Swoją decyzję 

tłumaczy następująco: 

„W Polsce widziałem wiele możliwości zrobienia czegoś ciekawego, jak również czułem, że to 

jest mój kraj. Miałem wrażenie, że pewne sfery zaangażowania, które dla mnie były ważne, na 

przykład w sferze publicznej, są niedostępne w Wielkiej Brytanii dla ludzi z zagranicy”. 

Jego doświadczenie z Oksfordu pomaga mu dziś w zmienianiu edukacji w Polsce i wspieraniu 

młodych ludzi, którzy marzą o w dostaniu się na topowe uczelnie na świecie. Marcin był także 

członkiem licznych organizacji skupiających Polaków zagranicą, m.in. prezydentem 

Stowarzyszenia Polskiego na Uniwersytecie Oksfordzkim (PolSoc). 

Czego Polacy mogą uczyć się od Brytyjczyków? 

Marcin Szala twierdzi, że Polacy mogliby przejąć od Brytyjczyków umiejętność zrzeszania się 

i budowania społeczeństwa obywatelskiego, zwłaszcza na lokalnym poziomie. Na Wyspach 

funkcjonują np. liczne chóry, amatorskie zespoły muzyczne czy teatralne. W Anglii długą 

tradycję mają również organizacje akademickie. Wszystkie tego typu kluby są prowadzone 

przez i dla uczniów oraz studentów. Młodzi ludzie stoją za organizacją lub współorganizacją 

spotkań poświęconych różnym zajęciom, od debat politycznych po quidditch (tradycyjną 

zespołową grę sportową). System jest tak zbudowany, aby już młodzieży umożliwiać 

zdobywanie kompetencji liderskich i budowanie odpowiedzialności za podejmowane działania. 

Dzięki temu studenci zdobywają doświadczenia, które stanowią ważny element ich CV. Takie 

wychowanie powoduje, że Brytyjczycy są jednym z najbardziej zrzeszonych narodów. Niemal 

każdy jest członkiem albo partii politycznej, albo np. sobotniego klubu spacerowania. 

Z kolei Joanna Bagniewska zwraca uwagę na wysoki poziom debaty publicznej. „Mówię to 

mimo wszystkich wpadek, niezręczności, kłamstw i głupot, które pojawiały się w brytyjskich 

mediach od czasu referendum ws. brexitu” – twierdzi. Podobne spostrzeżenia ma Jan Globisz: 

„Każdy wyjazd w nieznane wiąże się z jakąś nauką, którą warto przywieźć ze sobą do domu. 

Dla mnie osobiście, jako dla studenta, były to model kultury rozmowy oraz samoorganizacja i 

odpowiedzialność”. 

Brytyjczycy to naród o wybitnie rozwiniętej kulturze słowa i dyskusji, podkreśla Globisz. Już 

od najmłodszych lat dzieci uczone są, jak rozmawiać, robiąc to w duchu poszukiwania prawdy. 



 

   

Przy tym poznają sposoby rozwiązywania konfliktów za pomocą siły argumentów, a nie własnej 

pozycji czy autorytetu. 

Ze względu na swoje położenie geograficzne i stosunkowo dużą populację Brytyjczycy musieli 

szybko nauczyć się rozwiązywać spory na drodze dyskusji. Dobrze pokazuje to klub debatancki 

Oxford Union Society i jego odpowiednik w Cambridge. Podczas dyskusji, które się  tam 

odbywają, znane postaci ze świata polityki, sztuki i nauki zapraszane są, żeby zaprezentować 

swoje opinie na różne istotne tematy. Następnie prelegenci są brani w krzyżowy ogień pytań 

studentów. Trudne i niewygodne pytania, zadawane nawet najwyżej postawionym politykom, 

włączając w to premierów, nie są rzadkością. Liczy się tylko błyskotliwość oraz rzeczowość. 

Kolejnym przykładem zaangażowania w życie lokalnych społeczności jest wszechobecność 

teatru w różnych jego formach. Licea i kluby studenckie regularnie wystawiają musicale i 

przedstawienia. Dzięki temu młodzi ludzie mają szanse zdobywania doświadczeń scenicznych. 

„Uważam, że taka edukacja bardzo sprzyja tworzeniu dialogu społecznego opartego nie na 

emocjach i kłótni, ale na rozmowie i wspólnej dyskusji. Brakuje nam w Polsce kadry 

politycznej o takiej kulturze i słowności, jaka panuje w brytyjskim parlamencie. Negatywne 

zachowania wywiedzione z polityki na długo pozostają w narodzie, w tym, jak ludzie odnoszą 

się do siebie nawzajem” – twierdzi Jan Globisz i tego też stara się uczyć swoich podopiecznych. 

„Gdy przebywałem w Anglii, każdy dzień obfitował dla mnie w nowe wnioski i obserwacje. 

Myślę, że to, co można wyciągnąć z wyjazdu za granicę, jest bardzo osobiste i wyjątkowe dla 

każdego. Cieszę się, że tylu Polaków decyduje się na wyjazd. To pozwala nam na 

skonfrontowanie naszych założeń oraz przekonań z tymi, które panują w innych kulturach, i 

mam nadzieję, że prowadzi do głębszej autorefleksji. Dzięki rozmowie uczymy się nowych 

punktów widzenia i możemy być mądrzejsi o doświadczenia innych” – kontynuuje. 

  

Jak wykorzystać ten potencjał? 

Decyzja o powrocie do Polski jest więc składową bardzo wielu czynników i wynika nie tylko 

z czasowo słabej pozycji funta czy brexitu. 

Osoby, które zdobyły wykształcenie w najlepszych brytyjskich szkołach czy doświadczenie w 

londyńskich korporacjach, świetnie odnajdą się zarówno w Nowym Jorku, jak i w Szanghaju. 

Niestety, wciąż niewiele firm znad Wisły potrafi to docenić. 

Pozytywnym przykładem jest rodzinna firma inwestycyjna TDJ, z którą sam jestem związany 

zawodowo. Jej właściciel – Tomasz Domogała – kształcił się na zagranicznych uniwersytetach 

i skończył m.in. program Master of Business Administration na Stanford University. 

Prowadząc firmę, chętnie widzi w jej szeregach osoby, które zdobywały edukację i zawodową 

praktykę za granicą. Jedną z nich jest Michał Nowak, który był wiceprezesem Polish 

Professionals w Londynie, pracował tam również w jednej z czołowych firm consultingowych, 

a dziś pełni rolę dyrektora w TDJ. Aby pozyskiwać osoby z takim doświadczeniem i wiedzą, 



 

   

firma uczestniczy w wielu wydarzeniach, takich jak m.in. Polish Economic Forum w 

Londynie.  TDJ Foundation, w której pracowałem przez 5 lat, wraz z Project Access 

zorganizowali projekt MyOXperience, dzięki któremu 30 młodych Polaków miało okazję 

uczestniczyć w zajęciach na Oksfordzie i lepiej poznać tę uczelnię, a kolejnych 50 osób może 

skorzystać z mentoringu przygotowującego do aplikowania na czołowe uniwersytety na 

świecie. Wsparcie w zdobywaniu wiedzy i pokazanie, że są polskie firmy, które chętnie 

wykorzystają doświadczenie osób wracających z zagranicy, mogą być bardzo skuteczne w 

stymulowaniu powrotów do kraju 

Praca to powód, dla którego do Polski wrócił Jan Globisz. „Zdecydowałem się wrócić do 

Polski, gdyż dostałem posadę jako nauczyciel/korepetytor w międzynarodowej szkole, która 

przygotowuje do brytyjskiej matury. To miejsce jest dla mnie o tyle szczególne, że dobrze 

rozumie i potrafi wykorzystać moje kompetencje nabyte podczas 5 lat pobytu za granicą. 

Myślę, że wiele osób pragnących wrócić zadaje sobie pytanie: Czy będzie tam miejsce dla 

mnie? – dla mnie, czyli studenta z takim, a nie innym życiorysem i doświadczeniem. Dla osoby, 

która często jest połączeniem dwóch wcześniej opisywanych postaw: Polaka i obywatela 

świata. Takie miejsce, w którym te doświadczenia są doceniane oraz będą stanowiły wartość 

dodaną, może zadecydować o powrocie do Polski” – mówi Janek. 

Warto podkreślić, że Polacy za granicą, w tym w Anglii, to olbrzymie bogactwo, jakie nasz kraj 

może wykorzystać. Dzięki nim możemy budować wizerunek Polski i Polaków jako 

odpowiedzialnych, pracowitych i godnych zaufania partnerów. 

Podczas zeszłorocznego Polsko-Brytyjskiego Forum Gospodarczego w Warszawie minister 

przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz zwróciła uwagę, że Polacy stworzyli na 

Wyspach ponad 60 tysięcy firm. Między innymi dzięki tym osobom łączna wartość obrotów 

handlowych między naszymi krajami wyniosła ponad 76 miliardów złotych, a Wielka Brytania 

jest naszym trzecim partnerem handlowym. 

Wielu Polaków odnosi w Wielkiej Brytanii sukcesy. Oprócz wykładowców uczelni, jak Joanna 

Bagniewska, to także np. prezenterka BBC – Kasia Madera, słynna tancerka – Ola Jordan, 

znany szef kuchni – Damian Wawrzyniak, czy były wicekanclerz Uniwersytetu Cambridge – 

Leszek Borysiewicz. Warto pokazywać ich jako dobrze wykorzystaną szansę kariery na 

Wyspach, a jednocześnie – traktować jako świetne narzędzie do prowadzenia polskiej 

dyplomacji. 

 

[1] https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/polacy-w-wielkiej-brytanii-rekordowy-spadek/eh0b2ld [data 

dostępu: 24.05.2019] 

[2] https://www.polska2041.pl/spoleczenstwo/news-studenci-chca-wracac-do-polski-ale-nie-za-

szybko,nId,2939112 [data dostępu: 24.05.2019] 

[3] https://www.polska2041.pl [data dostępu: 24.05.2019] 

[4] https://www.polishprofessionals.org.uk/ [data dostępu: 24.05.2019] 
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[5] http://www.emito.net/artykuly/polish_city_club_czyli_elita_polskiej_finansjery_w_londynie_2202825.html [

data dostępu: 24.05.2019] 
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Przywództwa Instytutu Wolności, a także studia podyplomowe z zakresu Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. 

Aktualnie kontynuuje edukację na studiach MBA o profilu Przemysł 4.0 na Politechnice Śląskiej. 
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Think-tank, który budował Imperium wszech czasów 

Adrian Purzycki 

Potencjał militarny Wielkiej Brytanii miał być budowany w RUSI zgodnie z dewizą tam 

artibus quam armis – w takim samym stopniu poprzez refleksję naukową, jak i przez 

fizyczne uzbrojenie. Royal United Service Institute jest nie tylko pierwszym, ale i 

najdłużej działającym think-tankiem na świecie. 

 

Paul the Archivist [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)] 

Wzrost zainteresowania geopolityką w ostatnich kilku latach sprawił, że najmłodsze pokolenie 

Polaków patrzy na sprawy międzynarodowe, położenie naszego kraju na mapie czy rolę, jaką 

Polska powinna odgrywać w europejskim systemie bezpieczeństwa i handlu, zupełnie inaczej 

niż jego rówieśnicy w latach 90. XX wieku. Niezależnie od tego, na ile jest to głęboka refleksja, 

poparta lekturą klasyków i merytoryczną wiedzą, a na ile – myślenie życzeniowe, podsycane 

lepszą lub gorszą publicystyką, tzw. milenialsi odkurzyli globusy i mapy, walnie dyskutują o 



 

   

strategii wojskowej i dawnych szlakach handlowych, wypełniają po brzegi sale wykładowe 

swoich uczelni, by wieczorami słuchać debat ulubionych autorów w ramach ich tournée po 

kraju. Pokolenie rodziców kręci głowami, nie dowierzając, a młodym w sukurs przychodzi 

historia, która w ostatniej dekadzie gwałtownie przyspieszyła – w Syrii, na Ukrainie, na 

Jedwabnym Szlaku… 

Jaka jest naprawdę rola Polski na świecie? Jaki mamy potencjał i ile, tak na serio, znaczymy 

dla pozostałych krajów? To pytanie nad Wisłą zadajemy sobie od pokoleń, a fakt, że choćby 

ostatnia wojna światowa wybuchła, gdy nie zaakceptowaliśmy cudzej hegemonii, nie tylko 

łechce nasze ego, ale też wykrzywia percepcję. Może zatem lepiej zapytać przedstawicieli 

innych nacji, doświadczonych, a jednocześnie pozbawionych typowo polskich sentymentów? 

Jak widzą Polskę ci, którzy na budowaniu mocarstwa zjedli zęby, wojując na wszystkich 

morzach i kontynentach, kiedy naszego państwa nie było na mapie? Udajmy się nad Tamizę i 

popatrzmy na Polskę z dystansu. 

Głos Imperium 

Imperium Brytyjskie lata swej największej potęgi i świetności (a właściwie: globalnej 

hegemonii) zamknęło w stuleciu między zwycięstwem z napoleońską Francją (1815 r.) a 

wybuchem I wojny światowej (1914 r.). Okres ten zbiegł się w czasie z powstaniem pierwszego 

w historii think-tanku, który z założenia miał być szczególną instytucją, wypracowującą 

wojskową myśl strategiczną dla armii brytyjskiej. Royal United Service Institute (od 2004 r 

oficjalna nazwa to Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, ale nadal 

powszechnie używa się skrótowca RUSI), bo o nim mowa, został założony w 1831 r., i to przez 

nie byle kogo! 

Ojcem i fundatorem RUSI był książę Wellington, czyli sir Arthur Wellesley, pogromca 

Napoleona Bonapartego pod Waterloo, dowódca wojsk brytyjskich w kampanii przeciwko 

Francji na Półwyspie Iberyjskim, reprezentant Korony Brytyjskiej na kongresie wiedeńskim i 

dwukrotny premier. 

Po zwycięstwie nad Napoleonem książę uznał, że strategia wojskowa i morska – całość 

systematycznej wiedzy wypracowywanej przez dowódców armii i floty – zasługuje na 

instytucję, dzięki której  zostanie zaliczona w poczet sztuk (nauk). Potencjał militarny Wielkiej 



 

   

Brytanii miał być budowany w RUSI zgodnie z dewizą tam artibus quam armis – w takim 

samym stopniu poprzez refleksję naukową, jak i przez fizyczne uzbrojenie. Royal United 

Service Institute jest nie tylko pierwszym, ale i najdłużej działającym think-tankiem na świecie. 

Najstarszy think-tank na świecie. 

Atmosfera zabytkowej siedziby RUSI, mieszczącej się obok londyńskiego Banqueting House 

przy Whitehall Court (gdzie umieściła instytut królowa Wiktoria w 1895 r.), przywołuje 

wspomnienie globalnego Imperium, którego pragmatyczna polityka wykuwana była w tajnych 

gabinetach, podczas narad pośród map i opasłych tomów traktatów wojskowych. Dziś jednak 

RUSI to przede wszystkim analizy funkcjonujące on-line w formie zarówno ogólnodostępnych, 

jak i płatnych raportów. Instytut  w ostatnich latach znacznie poszerzył swój zakres 

zainteresowań analitycznych. Teraz obejmuje on nie tylko sprawy wojskowe (czyli armii i floty, 

jak dawniej), ale także cywilne, w tym te związane z obrotem finansowym, zorganizowaną 

przestępczością, groźnymi ideologiami czy nawet katastrofami naturalnymi, które również 

mają wpływ na bezpieczeństwo międzynarodowe. 

RUSI zatrudnia na stałe ok. 80-85 osób, a od lat 80. XX wieku pozostaje całkowicie  niezależny 

funkcjonalnie i finansowo od rządu brytyjskiego – formalnie jest zarejestrowaną organizacją 

pożytku publicznego (registered charity). 

Utrzymuje się z datków, abonamentu od subskrybentów indywidualnych i korporacyjnych, 

opłat za konferencje oraz zakontraktowanych badań i analiz. Przywykłych do polskich 

warunków finansowania i funkcjonowania think-tanków niechaj jednak nie zmyli powyższy 

opis – RUSI generuje przychód z działalności analitycznej wynoszący prawie… 6 milionów 

funtów rocznie (dokładnie: 5 954 573 funtów za wykonanie 126 projektów zakontraktowanych 

od marca 2017 do marca 2018 r.). Działalność RUSI podsumowana w raporcie z 2018 r. 

obejmowała m.in. odpłatne szkolenia dla służb wywiadowczych i wojskowych Maroka i 

Kataru, konsultacje z saudyjskim rządem w sprawie reform państwowych, szkolenia w Indiach 

i Afryce dotyczące zapobiegania przestępstwom finansowym, konsultacje brytyjskich 

pracowników naukowych z ich kolegami po fachu w Rosji i Iranie, wreszcie – raport dotyczący 

nielegalnego handlu alkoholem, papierosami i farmaceutykami z Europy Wschodniej w krajach 

Unii Europejskiej. Tak złożona i różnorodna działalność, gwoli skuteczności, wymaga 

niejednokrotnie dostępu do informacji niejawnych, a także wyśmienitej sieci kontaktów na 



 

   

całym świecie, czego analitycy RUSI nie kryją, ale czym Instytut też niespecjalnie się chwali. 

Nic w tym dziwnego – choć formalnie to „tylko” ośrodek analityczny, think-tank z trzeciego 

sektora, to jednak ekspertyz i wpływów mogłaby mu pozazdrościć niejedna służba 

wywiadowcza świata (niektóre zresztą są jego klientami – patrz: podsumowanie roczne). 

Wartość analiz 

O kondycji finansowo-organizacyjnej RUSI możemy w polskich instytucjach i think-tankach, 

zajmujących się analityką międzynarodową, bezpieczeństwem i obronnością, tylko pomarzyć. 

188 lat tradycji to nie w kij dmuchał, a 6 milionów funtów stanowi przychód, który musi robić 

wrażenie – choć pracownicy RUSI najpewniej traktują go jako coś zupełnie naturalnego, jak 

wschód słońca nad Tamizą. 

Przyglądając się Wielkiej Brytanii, zadajmy sobie jednak uczciwie pytanie – który z polskich 

gabinetów rządowych potraktował naprawdę poważnie zalecenia polskich think-tanków? 

Czy sprawność naszej państwowej polityki zagranicznej, dyplomacja i stosunki z 

najważniejszymi sąsiadami, stan faktycznego przygotowania obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego – czyli obszary, w których decyzje podejmowane są przez polityków, nie 

kontrastują zanadto z meritum ogromu pracy wykonywanej przez rodzime ośrodki analityczne? 

Cóż nam w Polsce po wyśmienitej analityce, gdy nie znajdzie ona posłuchu wśród osób 

faktycznie podejmujących najważniejsze decyzje dotyczące państwa? Royal United Service 

Institute, choć nie otrzymuje od brytyjskiego rządu dotacji, może liczyć na coś dużo 

cenniejszego – jego analizy są traktowane poważnie, nie tylko w Westminsterze, ale – dzięki 

zdobywanej przez prawie dwa stulecia renomie, także za granicą. Może właśnie dzięki takiemu 

podejściu do pracy think-tanków angielską politykę, i w czasach największej świetności, i teraz, 

cechują chłodny pragmatyzm i kalkulacja, jasno wskazujące, co jest, a co nie jest korzystne z 

perspektywy racji stanu. 

Rola Polski w Europie 

Jak zatem analitycy RUSI widzą rolę Polski w europejskim systemie bezpieczeństwa? Zarówno 

lektura raportów i analiz udostępnionych on-line, jak i zwykła rozmowa na korytarzu Instytutu 

najpierw napawają optymizmem – Polska istotnie jest państwem kluczowym z punktu widzenia 

bezpieczeństwa w Europie. Oczywiście nie samodzielnie – nasz potencjał jest zawsze 

wypadkową sojuszy i powiązań z krajami sąsiedzkimi. I tu zaczynają się schody, a optymizm 



 

   

ustępuje sceptycyzmowi. Pojawiają się pytania: czy wystarczająco współpracujemy z 

Niemcami w dziedzinie wojskowości, po co rozmawiamy z Chińczykami w ramach formatu 

16+1, dlaczego w ramach Grupy Wyszehradzkiej nie staramy się wpłynąć na Węgry i 

zmitygować Orbana? 

Nie rozstrzygając słuszności tych sugestii, wszak – koniec końców – są one podyktowane 

angielskim punktem widzenia, można stwierdzić, że Polska powinna zdecydowanie popracować 

nad komunikowaniem swoich celów, interesów i racji za granicą. 

Oczywiście, pocieszające jest, gdy ktoś z tak szanowanej instytucji jak RUSI przyznaje, że – 

choć kiedyś traktowano nasze obawy jako, delikatnie mówiąc przesadzone – od 2008 r. coraz 

wyraźniej widać, że „Polska miała rację”. 

Najwyższy jednak czas, żebyśmy w Polsce zbudowali coś na wzór rodzimego RUSI – think-

tank, który nie tylko zyska faktyczny posłuch w kraju, ale również będzie skutecznie 

komunikował nasze interesy i budował polskie wpływy za granicą. Myślę, że przynajmniej w 

tym zakresie nasi młodzi, domorośli fascynaci geopolityki zgodzą się z bardziej stonowanymi 

w prognozach kolegami z pokolenia rodziców i dziadków. 

 

 

ADRIAN PURZYCKI 

Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej 

w Warszawie. Od 2012 r. zawodowo związany z branżą IT. Interesuje się zastosowaniem nowych technologii 

(w szczególności sztucznej inteligencji oraz technologii blockchain) w usługach prawniczych i administracji 

publicznej. 

 

 



 

   

Czy warto mieć zasady? Dobre praktyki w działalności think-

tanku 

Kamila Mróz 

Dla pozyskiwania ludzi i funduszy ważne jest, by kierunek działania był wyraźnie, a nie 

ogólnie wyrażony. Jeżeli już trzeba opowiadać się za jakąś kategorią, to jasno, by czerpać 

z tego korzyści. W przeciwnym wypadku – po co opowiadać się w ogóle? 

 

Kontynuując temat działalności think-tanków, poruszony w artykule Spotkanie w Stiftung 

Wissenschaft und Politik[1], chciałabym tym razem przedstawić kilka inspiracji ze spotkania w 

Instytucie Adama Smitha (Adam Smith Institute – ASI), które odbyło się podczas wizyty 

studyjnej w Londynie w ramach programu „Przywództwo. Poziom wyżej”. 

  

ASI i jego pryncypia 

ASI to jeden z wiodących think-tanków w zakresie światowej i krajowej polityki 

gospodarczej[2], choć zajmuje się również wieloma innymi obszarami, takimi jak zdrowie, 

polityka społeczna, demografia czy ruchy migracyjne. 

Warto podkreślić, że działalność Instytutu jest ugruntowana w ideach neoliberalizmu, 

zwłaszcza wolnorynkowych, z czym wiąże się przypisanie organizacji pewnych określonych 

kategorii postrzegania świata. Zapewne każde określenie swoich idei skutkuje pojawieniem się 

ich przeciwników oraz sympatyków. Podczas spotkania z Danielem Pryorem, który 

https://instytutwolnosci.pl/czy-warto-miec-zasady-dobre-praktyki-w-dzialalnosci-think-tanku/#_ftn1
https://instytutwolnosci.pl/czy-warto-miec-zasady-dobre-praktyki-w-dzialalnosci-think-tanku/#_ftn2


 

   

prezentował nam Instytut w ramach wizyty studyjnej, zrodziło się pytanie dotyczące założeń 

działalności ASI: czy posiadanie zasad przeszkadza czy pomaga? Następnie ten temat został 

rozwinięty w kontekście kwestii finansowania think-tanku. 

Czy posiadanie zasad pomaga? 

Zdaniem Daniela Pryora, patrząc z perspektywy Instytutu, trudno byłoby uzyskać 

finansowanie, nie określając jasno kierunku działania. Potwierdza to obecny system wsparcia 

tej organizacji, która większą część środków otrzymuje od osób popierających idee 

przyświecające ASI. Jednocześnie – jeżeli Instytut interesuje się jakimś tematem i według ASI 

ten temat mógłby zainteresować kogoś jeszcze – organizacja zwraca się o dofinansowanie do 

takiej potencjalnie zainteresowanej jednostki, a następnie – przygotowuje badania oraz 

wydarzenia dotyczące wybranych zagadnień. 

Zdaniem naszego rozmówcy osoby finansujące ASI oczekują określonego kierunku jego 

działalności. Naturalnie pojawia się zatem pytanie o obiektywizm i niezależność ASI. Wydaje 

się jednak, iż nie można powiedzieć, że treści przygotowywane przez Instytut są sponsorowane. 

Byłyby przygotowane w duchu określonych idei niezależnie od wsparcia i finansowania, a 

jeżeli rzetelne badania potwierdzają tezy stawiane przez ASI, trudno odmówić tej organizacji 

profesjonalizmu. 

Właśnie w haśle research which speaks for itself, czyli w rzetelnej analizie Daniel Pryor widzi 

uzasadnienie dla posiadana określonych poglądów. 

Jego zdaniem odpowiedzią na pytanie o możliwość pozostawania neutralnym przy 

jednoczesnym posiadaniu zasad jest fakt, iż każdy ma zasady. Wypada się więc raczej 

zastanowić, czy dana teza została poparta dowodami, nie ukrywając ani nie umniejszając 

kontrargumentów względem niej. 

Jednocześnie nasz rozmówca wskazał, że Instytut zawsze stara się mieć wiele źródeł 

finansowania i nie przekraczać budżetu, co ma zapewnić mu niezależność. Najważniejszym z 

założeń jest to, że Instytut określa swoje pryncypia i, jeżeli komuś się one podobają, może je 

dofinansować. Nigdy nie dzieje się jednak odwrotnie – ASI nie podążał i nie będzie podążać 

za jakąś ideą tylko dlatego, że ktoś da na to pieniądze. 

W opinii Daniela Pryora dla pozyskiwania ludzi i funduszy ważne jest, by 

kierunek działania był wyraźnie, a nie ogólnie wyrażony. Inaczej można 

zniknąć w gąszczu innych instytucji, opowiadających się za podobnymi 

ogólnikami. 

Innymi słowy, jeżeli już trzeba opowiadać się za jakąś kategorią, to jasno, by czerpać z tego 

korzyści. W przeciwnym wypadku – po co opowiadać się w ogóle? 



 

   

Oczywiście takie samookreślenie think-tanku wiąże się z ryzykiem pojawienia się już 

wcześniej wskazanych zarzutów dotyczących braku obiektywizmu (jeżeli w ogóle coś takiego, 

jak obiektywizm przy tworzeniu tez, istnieje) i niezależności, a także – postrzegania organizacji 

przez pryzmat określonego światopoglądu, które w przypadku ASI może skutkować zarzutami 

radykalizmu czy źle pojmowanego libertarianizmu w postaci skrajnej prawicowości – nawet 

jeśli nie odzwierciedlają one realnych założeń Instytutu. 

Powtórzę za Danielem Pryorem: pytanie o posiadanie zasad jest trudnym zagadnieniem. 

Wydaje się, że należy porównać plusy i minusy jasnego opowiedzenia się za pewną ideologią i 

zdecydować, czy dana organizacja jest w stanie ponieść dany koszt w kraju, w którym 

funkcjonuje. 

Jednocześnie można minimalizować skutki zakwalifikowania do pewnych kategorii, promować 

odpowiednie nazewnictwo i podejście, np. free market  think-tank zamiast odniesień do 

libertarianizmu. Ponadto odrobina kontrowersji może również wzmacniać morale do walki i 

obecność w mediach instytucji, jeżeli ma ona niezachwiane podstawy w pozostałej części 

funkcjonowania np. odpowiednią grupę wsparcia czy finansowanie. 

Podsumowując rozważania dotyczące zasad i finansowania, warto zaznaczyć, że ASI istnieje 

od 1977 roku, a jego marka jest znana i powszechnie kojarzona jako konsekwentna w swoich 

założeniach. Ponadto wspierający ASI czują się po prostu częścią Instytutu. Wpadają zobaczyć, 

co się dzieje w organizacji, i porozmawiać. Taka relacja budowana jest m.in. na fundamencie 

wspólnie wyznawanych wartości. 

 Liczy się efekt 

Na zakończenie można zauważyć – odbiegając od kwestii posiadania zasad, ale nadal 

pozostając w temacie dobrych praktyk – że w Niemczech, gdzie odbyła się wcześniejsza wizyta 

studyjna w ramach programu „Przywództwo. Poziom wyżej”, duże znaczenie ma wsparcie 

publiczne (jak w przypadku SWP opisanego w poprzednim artykule). Natomiast w Anglii 

widoczna była typowo anglosaska kultura pomocy dla działalności społecznej. 

Słowa charity czy volunteering są tam często obecne w debacie publicznej. 

Patrząc na ranking „The Global Go-To Think-Tanks 2018”[3], w którym w pierwszej 

trzydziestce światowych think-tanków bez Stanów Zjednoczonych znalazło się po 5 think-

tanków z Niemiec i Wielkiej Brytanii, a ASI w całym rankingu jest klasyfikowane 17 razy z 

wysokimi pozycjami, wydaje się, że – niezależnie od rodzaju finansowania – najważniejszy 

pozostaje jego nieprzerwany dopływ, który pozwala na rozwój organizacji. 

Warto też podkreślić, opierając się na książce otrzymanej podczas wizyty studyjnej –  Think-

tank: The story of the Adam Smith Institute Madsena Pirie[4] – że ASI dużą wagę przywiązuje 

do efektywności swoich działań. Na przykład: potrafi odpowiednio wykorzystywać środki 

https://instytutwolnosci.pl/czy-warto-miec-zasady-dobre-praktyki-w-dzialalnosci-think-tanku/#_ftn3
https://instytutwolnosci.pl/czy-warto-miec-zasady-dobre-praktyki-w-dzialalnosci-think-tanku/#_ftn4


 

   

finansowe, przykładając wagę do formy publikacji i starając się, aby miała jak najlepszy odbiór 

w mediach. 

Jako ciekawostkę dorzucę też na koniec, że przez przypadek Instytutowi udało się dokonać 

jednej istotnej rzeczy już na etapie doboru odpowiedniej nazwy. Jak czytamy w książce, 

dziennikarze swoje listy kontaktów układają najczęściej alfabetycznie i – jeżeli potrzebowali 

komentarza – często dzwonili do ASI, bo była to po prostu pierwsza z organizacji na liście. 

Wygląda więc na to, że czasami, oprócz zasad, warto też mieć trochę szczęścia. 

 

[1]   https://instytutwolnosci.pl/spotkanie-w-stiftung-wissenschaft-und-politik/ [data dostępu: 29.05.2019]. 
[2]  Zgodnie ze stroną https://www.adamsmith.org/about-the-asi [data dostępu: 20.04.2019]. 
[3]  https://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=think_tanks [data dostępu: 

04.05.2019]. 
[4]  M. Pirie, Think Tank: The story of the Adam Smith Institute, Londyn, 2012 r. 

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w 

latach 2017–2019 

 

KAMILA MRÓZ 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Adwokat z wieloletnim 

doświadczeniem w zakresie prawnych aspektów działalności instytucji finansowych. 
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Nie tylko kilty, dudy i whisky, czyli o polityce soft power w Szkocji 

Anna Bielecka, Marcin Surowiec 

Ideą soft power jest stosowanie perswazyjnych środków oddziaływania politycznego bez 

konieczności odwoływania się do siły militarnej bądź innych środków przymusu. Wielka 

Brytania jest liderem wśród krajów stosujących politykę soft power. Szkocja, będąca 

częścią Zjednoczonego Królestwa, ma w tym także swój niemały udział.

  

Pojęcie soft power, czyli tzw. miękkiej siły, wprowadził do stosunków międzynarodowych 

Joseph S. Nye, amerykański politolog z Uniwersytetu Harvarda, pełniący funkcję podsekretarza 

stanu i przedstawiciela Stanów Zjednoczonych w Komisji Rozbrojeniowej ONZ, w latach 80. 

ubiegłego stulecia. Opisał ją jako zdolność państwa czy organizacji do przekonywania innych, 

by „chcieli tego, co my chcemy”, i przeciwstawiał ją pojęciu hard power, czyli realizowaniu 

celów za pomocą nacisków (siła militarna, sankcje, naciski dyplomatyczne) bądź przekupstwa 

(np. w formie inwestycji)[1]. W jego rozumieniu soft power opiera się na trzech podstawowych 

zasobach: atrakcyjnej kulturze, wysokich wartościach politycznych i słusznej polityce 

zagranicznej[2]. Można ją budować m.in. poprzez rozwój naukowy, promowanie sztuki oraz 

kultury danego kraju, tworzenie różnych instytucji (np. British Council), które stają się 

miejscem budowania relacji z innymi krajami, czy też za pomocą osiągnięć sportowych. Innym 

ważnym elementem „miękkiej siły” może być oddelegowanie przedstawicieli danego państwa 

na ważne stanowiska w międzynarodowych organizacjach[3]. Podobnym, nieco starszym 

https://instytutwolnosci.pl/nie-tylko-kilty-dudy-i-whisky-czyli-o-polityce-soft-power-w-szkocji/#_ftn1
https://instytutwolnosci.pl/nie-tylko-kilty-dudy-i-whisky-czyli-o-polityce-soft-power-w-szkocji/#_ftn2
https://instytutwolnosci.pl/nie-tylko-kilty-dudy-i-whisky-czyli-o-polityce-soft-power-w-szkocji/#_ftn3


 

   

pojęciem jest dyplomacja kulturalna, soft power pozostaje jednak szerszym zjawiskiem, 

obejmującym – oprócz kultury – wartości polityczne i rolę rządu. 

Soft power posiada dwie zasadnicze wady – jak zauważył urzędnik szkockiego rządu, z którym 

odbyliśmy spotkanie (zasady brytyjskiej służby cywilnej wymuszają zachowanie 

anonimowości naszego rozmówcy), jej efekty są trudno mierzalne za pomocą danych 

liczbowych, do tego nie pojawiają się nigdy od razu, lecz trzeba na nie często czekać latami. 

Potęga soft power 

 Wielka Brytania jest liderem wśród państw realizujących politykę soft power. Potwierdza to 

między innymi ostatni raport „The Soft Power 30 – A Global Ranking of Soft Power”, tworzony 

przez USC Center on Public Diplomacy, przedstawiający listę 30 krajów najbardziej 

zaangażowanych w implementowanie polityki tego typu. 

Wielka Brytania już od wielu lat opiera swoją politykę na narzędziach soft power, z których 

dwoma najważniejszymi pozostają BBC World Service oraz British Council. 

BBC World Service jest jednym    z największych publicznych nadawców radiowo-

telewizyjnych na świecie, tłumaczonym na ponad 30 języków i docierającym każdego tygodnia 

do ponad 260 milionów odbiorców. British Council to brytyjska agencja zajmująca się 

międzynarodowymi relacjami w zakresie kultury i nauki. Swoje siedziby ma w ponad 100 

krajach. W ramach działalności ułatwia dostęp do edukacji, certyfikatów znajomości języka 

angielskiego i kultury brytyjskiej. Dzięki temu zachęca do współpracy z Wielką Brytanią, 

szczególnie w sferze nauki, kultury oraz edukacji[4]. 

Narzędzia soft power w Szkocji 

Rząd szkocki jest odpowiedzialny za szereg kwestii przekazanych mu przez parlament brytyjski 

w drodze tzw. dewolucji, m.in. za rolnictwo, wymiar sprawiedliwości oraz edukację. Gabinet 

Nicoli Sturgeon ze Szkockiej Partii Narodowej ma ambicje do prowadzenia aktywnej polityki 

na polu międzynarodowym. Jednak to rząd Wielkiej Brytanii posiada kluczowe kompetencje 

w zakresie polityki zagranicznej, obronnej i migracyjnej. Ograniczona możliwość działania 

oraz ograniczone zasoby sprawiły, że Szkoci stali się  specjalistami w efektywnym 

stosowaniu soft power. 

https://instytutwolnosci.pl/nie-tylko-kilty-dudy-i-whisky-czyli-o-polityce-soft-power-w-szkocji/#_ftn4


 

   

Jak wynika z rozmowy z przedstawicielem szkockiej administracji, rząd Szkocji koordynuje 

działania licznych partnerów, mające na celu wypromowanie szkockich atutów. 

Obecnie centralne miejsce     w „arsenale” szkockiej soft power zajmuje kampania Scotland is 

Now, promująca Szkocję jako wspaniałe miejsce do życia, pracy oraz inwestowania. 

Edynburg nie stroni także od współpracy z podobną kampanią GREAT rządu londyńskiego, w 

sytuacjach gdy obie strony widzą potencjał współdziałania, np. poprzez wykorzystanie zdjęć 

Szkocji w materiałach promocyjnych. Występowanie pod Union Jackiem[5] jest przydatne w 

docieraniu do np. chińskiego odbiorcy, dla którego brytyjska marka jest o wiele bardziej 

rozpoznawalna. 

Festiwale 

Jednym z najważniejszych przykładów szkockiej polityki soft power jest odbywający się co 

dwa lata w sierpniu Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu. Jest to największe wydarzenie 

kulturalne w Szkocji, w którym uczestniczy zazwyczaj około miliona osób. Składa się on w 

istocie z kilku osobnych wydarzeń – m.in.: Edinburgh International Festival, Edinburgh 

Festival Fringe, The Royal Edinburgh Military Tattoo, Edinburgh International Book Festival, 

Edinburgh Art Festival oraz Edinburgh International Culture Summit (Międzynarodowy Szczyt 

Kulturalny w Edynburgu). Najbardziej prestiżową częścią jest Edinburgh International Festival, 

przyciągający największe gwiazdy muzyki, opery, tańca i teatru. Duża część widowisk odbywa 

się w miejscach publicznych, zmieniając miasto w ogromną scenę teatralną – np. nazywany 

festiwalem teatrów ulicznych Edinburgh Festival Fringe, prawdopodobnie największe miejskie 

wydarzenie kulturalne na świecie, albo Edinburgh Military Tattoo – pokaz szkockich orkiestr 

wojskowych, który odbywa się na placu w okolicy zamku w Edynburgu. 

Edinburgh International Culture Summit jest wspólnym przedsięwzięciem szkockiego rządu i 

parlamentu, rządu brytyjskiego, British Council i Międzynarodowego Festiwalu w Edynburgu. 

Stanowi on forum, na którym spotykają się i dyskutują członkowie rządów oraz artyści i 

przedstawiciele świata kultury. 

Pierwsza edycja szczytu odbyła się w Edynburgu w 2012 roku. W 2018 roku w szczycie wzięło 

udział 40 zagranicznych delegacji, nie tylko europejskich. Zeszłoroczny temat przewodni 

szczytu brzmiał „Kultura: łączenie ludzi i miejsc”. Głównymi tematami poruszanymi podczas 

https://instytutwolnosci.pl/nie-tylko-kilty-dudy-i-whisky-czyli-o-polityce-soft-power-w-szkocji/#_ftn5


 

   

szczytu są kulturalna różnorodność, wymiana kulturalna, dziedzictwo kulturalne, promowanie 

dobrych praktyk w kulturze, budowanie relacji kulturalnych między krajami oraz promowanie 

inwestycji związanych z kulturą w różnych krajach na świecie. W ramach szczytu 

organizowane są panele dyskusyjne, prelekcje, przemówienia oraz debaty. 

Uniwersytety 

 Szkocja jest dumna ze swojego wkładu w rozwój nauki, bowiem to stąd wywodzą się tacy 

myśliciele jak Adam Smith czy David Hume. 

Spośród siedmiu tzw. ancient universities, czyli najbardziej starożytnych i uznanych uczelni 

Wysp Brytyjskich, aż cztery – St. Andrews, Glasgow, Aberdeen i Edynburg – mieszczą się 

w Szkocji. 

Obecnie istnieje 19 szkockich uniwersytetów, niektóre z nich, jak uniwersytet w Edynburgu, 

należą do grona najbardziej renomowanych uczelni na świecie. Studia na nich są otwarte dla 

studentów zagranicznych, do tego bezpłatne dla obywateli państw członkowskich UE (z 

wyjątkiem mieszkańców Anglii, na zasadzie wzajemności – Anglia nie oferuje bezpłatnej nauki 

dla Szkotów). Rząd Szkocki przywiązuje dużą wagę do internacjonalizacji swych 

uniwersytetów, m.in. poprzez europejskie programy takie jak Erasmus+, traktowane jako 

ważny element budowania narodowej marki. 

Sport 

Innym ważnym narzędziem soft power w Szkocji pozostaje sport – potężny i uniwersalny 

język, który, jeśli zostanie właściwie wykorzystany,  pomaga w budowaniu porozumienia 

i dobrych relacji między narodami. Dyplomacja sportowa może także wzmocnić markę narodu 

jako nowoczesnego, innowacyjnego i przyjaznego miejsca dla inwestycji i miejsca wartego 

odwiedzenia. 

Szkocja jest ojczyzną ciekawych dyscyplin sportowych, takich jak popularne na całym świecie 

golf  i curling, ale też mniej znane shinty, przypominające hokeja na trawie. 

Dużą popularnością w Szkocji cieszą się także piłka nożna i rugby. O ile jednak mają one duże 

znaczenie dla narodowej tożsamości Szkotów, ich potencjał związany z polityką soft power jest 

mocno ograniczony przez to, że szkockie drużyny sportowe nie odnoszą większych sukcesów 



 

   

– stadion rugby w Edynburgu nazywany jest wręcz żartobliwie „stadionem łez”. O wiele 

cenniejszym atutem niż sami piłkarze jest na przykład grupa fanów tego sportu, która zyskała 

nazwę „Tartan Army” („armia w szkocką kratę”). Wygrała ona kilka nagród od różnych 

organizacji za przyjazne zachowanie oraz pracę charytatywną. 

Golf jest sportem mocno kojarzonym ze Szkocją, ponieważ to właśnie tu ponad 600 lat temu 

się narodził. W tym kraju powstały pierwsze kluby i pola golfowe, zostały również ustalone 

zasady gry.  Ze Szkocji wywodzi się także curling. Pierwsze wzmianki o puszczaniu kamieni 

na lodzie pojawiają się już w dokumentach z XVI wieku. Jednak znany współcześnie curling 

oficjalnie pojawił się dopiero na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Chamonix w 1924 roku. 

Dzięki szkockim emigrantom znany był także wcześniej w różnych zakątkach świata. Bliskie 

relacje Szkocji i Kanady zaowocowały stworzeniem w 1807 roku Królewskiego Klubu 

Curlingowego (Montreal Curling Club), czyli najstarszego działającego obecnie klubu w 

Ameryce Północnej. Curling jest dyscypliną znaną na całym świecie, m.in. w Australii, Nowej 

Zelandii, Japonii i Korei. 

Początki shinty, czyli przywiezionego do Kanady przez Szkotów prekursora hokeja na lodzie, 

datuje się już na VI wiek, kiedy umiejętności wykorzystywane w grze stanowiły część treningu 

dla starożytnych wojowników, którzy przygotowywali się do walki. 

Jednak współczesnymi sportowcami szkockimi o prawdziwie międzynarodowej sławie są 

tenisiści – bracia Murray. Andy Murray to obecnie jedna z największych gwiazd tenisa na 

świecie. Wśród wielu zwycięstw i nagród, jakie zdobył, znajdują się 2 złote medale olimpijskie 

oraz 3 zwycięstwa w turniejach wielkoszlemowych (US Open oraz – dwukrotnie – 

Wimbledon). Jego brat – Jamie Murray – również ma na koncie imponujące sportowe 

osiągnięcia. Jest m.in. zwycięzcą pięciu wielkoszlemowych turniejów w grze podwójnej. 

Wszystkie opisane dyscypliny sportowe, które mają swoje korzenie w Szkocji, są bardzo 

dobrym narzędziem do budowania skutecznej polityki soft power. 

Polski aspekt 

 Działania szkockiego rządu skierowane są również do społeczności imigrantów, którzy 

osiedlili się w Szkocji i którzy są zachęcani do udziału w wydarzeniach i projektach 



 

   

celebrujących kulturę mniejszości oraz ich związki ze Szkocją. Dobrym przykładem jest 

zaangażowanie w upamiętnianie żołnierzy polskich, którzy w czasie II wojny światowej 

stacjonowali w Szkocji – czego przejawem jest m.in. pomnik gen. Stanisława Maczka, 

postawiony przy siedzibie władz Edynburga. 

Szkocja na każdym kroku podkreśla swoją proeuropejskość, czyniąc z niej centralny element 

opowieści o nowoczesnym kraju otwartym na turystów, studentów i nowych mieszkańców. 

Nie dziwi więc fakt, że od początku zarówno rząd, jak i wyborcy byli w większości przeciwni 

Brexitowi i uważali go za olbrzymie zagrożenie dla gospodarki, społeczeństwa oraz wartości, 

na których oparty jest szkocki soft power. Rząd próbuje zabezpieczyć się przed możliwymi 

skutkami izolacji z jednej strony przez domaganie się większych kompetencji (np. w kwestii 

migracji), z drugiej – przez ofensywę soft power, m.in. w postaci kampanii Stay in Scotland, 

mającej skłonić zamieszkałych w Szkocji obywateli UE do pozostania w kraju, oraz 

przygotowywany właśnie dokument, który ma nakreślić, jak Szkocja postrzega swoje 

partnerstwo z UE w przyszłości. 

 

 

Anna Bielecka – medioznawca, dziennikarka, autorka kampanii społecznych. Absolwentka Wydziału 
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zakresie budowania strategii marketingowej i komunikacyjnej dla kampanii społecznych. Absolwentka Szkoły 

Przywództwa Instytutu Wolności. Uczestniczka programu Przywództwo Poziom Wyżej. 

 



 

   

 

Marcin Surowiec – urzędnik mianowany w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, absolwent pierwszej edycji 

Szkoły Przywódców Instytutu Wolności i Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 

 

[1] Joseph S. Nye., Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, Basic Books, London 1990. 

[2] Joseph S. Nye, The Future of Power. New York: Public Affairs, New York 2011, str. 84. 

[3] Anna Bielecka, Grzegorz Botwina, Polityka zagraniczna oparta na kulturze i wartościach, „Polska w 

Praktyce”, Instytut Wolności, Warszawa 2019, nr 5 
[4] Ibidem str. 3-4. 

[5] Union Jack (ang. „zjednoczona bandera”) – flaga Wielkiej Brytanii złożona z narodowych flag Anglii, 

Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. 
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Konsekwencje brexitu dla Polaków na Wyspach 

Aleksandra Fabin 

Dla Polaków w Wielkiej Brytanii zdecydowanie lepszym wariantem byłoby wypracowanie 

porozumienia między rządem UK a UE. Jeśli do niego dojdzie, czyli nastąpi tzw. miękki 

brexit, to żaden emigrant zarobkowy nie będzie musiał się obawiać pozostania na 

Wyspach co najmniej do końca 2020 roku. 

CC-BY-4.0 European Union 2019 – Source EP creativecommons.orglicensesby4.0 

Brexit spędza sen z powiek Brytyjczykom, ale jest również gorącym tematem wśród Polaków, 

którzy żyją i pracują w Wielkiej Brytanii. Ostatnie dane ONS (Office for National Statistics – 

Brytyjski Urząd Statystyczny) pokazały, że Polacy stanowią na Wyspach najliczniejszą 

mniejszość narodową – szacunkowo jest to około miliona osób. I chociaż data wyjścia Wielkiej 

Brytanii z UE przesunięta została na 31 października 2019 roku, niepokój potęguje obawa o 

skutki twardego brexitu, którego widmo nadal wisi nad Londynem. 

Twardy brexit 

Najtrudniejsze konsekwencje dla Polaków będzie miał tzw. twardy brexit, czyli wyjście 

Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez uzgodnionego wspólnego stanowiska, będące 



 

   

wynikiem niezgody parlamentu unitarnego państwa wyspiarskiego na ustalenia wypracowane 

przez premier Theresę May z Unią Europejską. Taki scenariusz oznacza brak okresu 

przejściowego, co wywoła nagłą i drastyczną zmianę przepisów nie tylko dla cudzoziemców 

przebywających na Wyspach, ale również dla tych, którzy zamierzają wrócić do kraju 

pochodzenia. Spowoduje także brak regulacji dotyczących ważnych aspektów życia Polaków 

w Wielkiej Brytaniii : pracy, zasiłków, emerytur, opieki zdrowotnej czy edukacji. 

Twardy brexit oznacza, że Polacy nie będą chronieni zapisami uzgodnionej wcześniej umowy. 

Rząd brytyjski zapewnia jednak, że wszelkie nabyte przez nich prawa zostaną zachowane. 

Widmo chaosu zostało nieco oddalone przez podpisanie w marcu bieżącego roku porozumienia 

między urzędującym wówczas szefem Komisji Europejskiej Jean-Claudem Junckerem a 

premier Wielkiej Brytanii. Umowa ta jest dodatkiem do porozumienia o wyjściu Wielkiej 

Brytanii z Unii Europejskiej. Zarówno przedstawiciele UE, jak i reprezentanci Wielkiej 

Brytanii twierdzą, że troszczą się o dobro obywateli i wypracowanie korzystnych zasad dla 

cudzoziemców. 

Okres przejściowy 

Dla Polaków w Wielkiej Brytanii zdecydowanie lepszym wariantem byłoby wypracowanie 

porozumienia między rządem UK a UE. Jeśli do niego dojdzie, czyli nastąpi tzw. miękki brexit, 

to żaden emigrant zarobkowy nie będzie musiał się obawiać pozostania na Wyspach co 

najmniej do końca 2020 roku. Wariant ten zakłada bowiem okres przejściowy, rozumiany jako 

czas pomiędzy opuszczeniem UE a początkiem przyszłej umowy o wolnym handlu. 

Rząd Wielkiej Brytanii nazywa ten czas fazą wdrożenia – powinna się ona  zakończyć  31 

grudnia 2020, chociaż dopuszcza się możliwość przedłużenia jej o rok lub dwa. 

W tym okresie nie zmienią się żadne obowiązujące zasady związane z pracą, zasiłkami, stałym 

pobytem itp. Na tym etapie nie da się jeszcze przewidzieć pełnego obrazu sytuacji po okresie 

przejściowym, lecz dla rządu brytyjskiego ważne jest, aby Polacy zostali w Wielkiej Brytanii, 

podejmując tam edukację, pracując i zakładając firmy. 

Porozumienie pozostaje tematem dyskusji. Miękki brexit reguluje też wiele aspektów 

gospodarczych – ten wariant oznacza pozostanie Wielkiej Brytanii w obszarze jednolitego 



 

   

rynku czy unii celnej. Kompromis ten wymagałby jednak szeregu ustępstw w zakresie np. 

swobodnego przepływu. 

Program dla imigrantów 

Dla Polaków mieszkających na Wyspach ważny jest fakt, że Wielka Brytania wprowadziła 

specjalny program dla imigrantów z UE zainteresowanych zachowaniem swoich praw po 

brexicie. EU Settlement Scheme służy również stworzeniu bazy cudzoziemców 

przebywających w tym kraju. Każdy imigrant musi zarejestrować się, wypełniając formularz. 

Rząd brytyjski zdecydował, że opłata za rejestrację na platformie będzie płatna – 65 funtów dla 

dorosłego oraz połowa kwoty dla dziecka poniżej 16 roku życia. W styczniu 2019 roku Theresa 

May ogłosiła, że opłata zostanie zniesiona. 

Brexit sprawi, że mniej korzystna stanie się sytuacja tych Polaków, którzy dopiero zamierzają 

wyemigrować do Wielkiej Brytanii na dłuższy czas, np. aby podjąć naukę lub pracę. 

Likwidacja strefy wolnego przepływu osób na Wyspach oznacza, że polski dowód osobisty 

przestanie być dokumentem uprawniającym do przekroczenia granic Wielkiej Brytanii. 

Prawdopodobnie pojawi się wymóg uzyskania określonego pozwolenia. Sytuacja ta będzie 

prostsza dla Polaków, którzy zechcą odwiedzić kraj na krótszy czas, np. w celach 

turystycznych, gdyż prawdopodobnie nie będą oni podlegać żadnym ograniczeniom. 

  

Konsekwencje dla przedsiębiorców 

Decyzja o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej ma kluczowe znaczenie dla polskich 

przedsiębiorców posiadających związki z firmami w tym kraju. 

Konsekwencje brexitu odczują przede wszystkim sektory: transportowy, motoryzacyjny, 

elektromaszynowy, mechaniczny i spożywczy, a zadecydują o nich efekty negocjacji między 

Wielką Brytanią a UE. 

W najgorszej sytuacji przedsiębiorcy znajdą się w przypadku twardego brexitu bez okresu 

przejściowego. Prawdopodobnie powrócą wówczas m.in. procedury celne oraz graniczna 

kontrola fitosanitarna. Dla firm zdecydowanie korzystniejsze rozwiązanie stanowiłoby  wyjście 



 

   

Brytyjczyków z Unii za porozumieniem stron – w czasie dwuletniego okresu przejściowego 

będą one mogły działać na dotychczas obowiązujących zasadach. 

 

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą 

„DIALOG” w latach 2017–2019 

 

ALEKSANDRA FABIN 

Absolwentka filologii angielskiej, turystyki i rekreacji oraz zarządzania w turystyce. Obecnie doktorantka 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zawodowo pracuje jako specjalistka ds. marketingu 

turystycznego i koordynuje międzynarodowe projekty dla jednej z niepublicznych szkół wyższych. Absolwentka 

IV Edycji Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Czy po brexicie Wielka Brytania będzie strategicznym partnerem 

Polski? 

Piotr Derejczyk 

 

Warto pamiętać, że nawet po opuszczeniu UE Wielka Brytania pozostaje na arenie 

międzynarodowej znaczącym państwem, stanowiącym silny punkt odniesienia dla Polski 

w wielu sprawach – szczególnie w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego. 

 Na początku drugiej dekady XXI wieku  zrodziło się i ugruntowało, szczególnie po prawej 

stronie polskiej sceny politycznej, przekonanie o strategicznym partnerstwie Polski i Wielkiej 

Brytanii. Jednym z głównych orędowników takiego postrzegania Albionu w Polsce był Arkady 

Rzegocki, obecny ambasador Rzeczypospolitej w Londynie. Jeden z efektów stanowiło zaś 

uruchomienie i przeprowadzenie przez Uniwersytet Jagielloński, wspólnie z Polskim 

Uniwersytetem na Obczyźnie, kilku edycji studiów podyplomowych „Polsko-brytyjskie 

partnerstwo strategiczne w UE i NATO”. 

Przekonanie o wyjątkowym znaczeniu Wielkiej Brytanii w polskiej polityce opierało się na 

kilku filarach. Pierwszy, najważniejszy, dotyczył spraw związanych z bezpieczeństwem 



 

   

międzynarodowym Polski. Drugi – wspólnoty interesów wewnątrz Unii Europejskiej. Trzeci – 

sporej i aktywnej grupy Polaków, którzy po 2004 roku w Wielkiej Brytanii zaczęli budować 

swoją przyszłość. Wynik brytyjskiego referendum dotyczącego wyjścia Zjednoczonego 

Królestwa ze struktur Wspólnot Europejskich, przeprowadzonego w 2016 roku, zachwiał tym 

przekonaniem. Widmo brexitu skłania do postawienia pytania: czy dalej można o takim 

partnerstwie myśleć i mówić? A szczególnie: czy można dalej określać je mianem 

strategicznego? Warto zastanowić się, w jaki sposób decyzja Brytyjczyków wpływa 

na  najważniejsze  obszary współpracy. 

Wspólnota interesów 

Bez wątpienia największe negatywne oddziaływanie ewentualnego wyjścia Wielkiej Brytanii 

z Unii Europejskiej dotyczy obszaru polityki polskiej wewnątrz Wspólnoty. Jest to szczególnie 

dotkliwe dla obecnie rządzącego obozu politycznego – Zjednoczonej Prawicy. Na sojuszu z 

brytyjskimi torysami budował on całą agendę swojej polityki europejskiej. Decyzja Prawa i 

Sprawiedliwości o utworzeniu w Parlamencie Europejskim wspólnej z nimi frakcji 

(Europejskich Konserwatystów i Reformatorów) jest tego wymownym przykładem. Choć 

zaznaczyć trzeba, że ten fakt silniejszy oddźwięk zyskał w polskiej polityce krajowej. Także 

dla brytyjskich konserwatystów był to sojusz wygodny. Liczebność reprezentacji Prawa i 

Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim dała im możliwość zakończenia, uciążliwej dla 

nich, współpracy ze zdominowaną przez Niemcy Europejską Partią Ludową. Nie była to frakcja 

zbytnio licząca się w tej kadencji Europarlamentu, jednak na tyle duża, że dawała szansę na 

odcięcie się od francusko-niemieckich pomysłów zacieśniania integracji, bez konieczności 

zawierania kłopotliwych sojuszów z ugrupowaniami skrajnymi. 

Duże znaczenie miała również współpraca międzyrządowa. Polska – jako największe z nowo 

przyjętych po 2004 roku państw UE – była dla Brytanii doskonałym sojusznikiem na forum 

Rady Unii Europejskiej. Z kolei „niesforność” Brytyjczyków, wyrażająca się negowaniem 

przez nich części ustaleń,  dawała polskiemu rządowi możliwość przyłączania się do 

forsowanych przez nich niestandardowych rozwiązań. Wynik brytyjskiego referendum 

znacząco osłabił ten polityczny wymiar wspólnoty interesów. 



 

   

Ważnym owocem współpracy naszych krajów są również stałe, dwustronne konsultacje 

międzyrządowe Polski i Wielkiej Brytanii. Polska jest jedynym członkiem UE, z którym Rząd 

Jej Królewskiej Mości prowadzi tego typu rozmowy. 

W przypadku „filaru europejskiego” istotne znaczenie ma również aspekt gospodarczy. 15 

wspólnych lat w Unii wpłynęło bardzo dobrze na współpracę handlową pomiędzy naszymi 

państwami. W roku 2017 w Polsce wskaźnik pokrycia importu eksportem wyniósł 269%. 

Gdyby doszło do brexitu,  zwłaszcza zaś: do jego twardego wariantu – bez umowy, przekreśli 

to korzyści czerpane przez Polskę z unii celnej, co z pewnością ujemnie wpłynie na wartość 

naszego eksportu. 

Polonia w Wielkiej Brytanii 

Brexit będzie miał także ogromne znaczenie dla grupy około 800 tysięcy Polaków, którzy po 

2004 roku wyjechali do Wielkiej Brytanii. Edyta Hołdyńska bardzo trafnie określiła tę grupę 

jako „emigrację ambicji”[1]. Wspomniane wcześniej studia podyplomowe na UJ w dużej mierze 

były skierowane do nich. Każdy brexit, a twardy – w szczególności, będzie dla tej grupy bardzo 

bolesny i kosztowny, bo doprowadzi do utraty wielu posiadanych obecnie praw. Nie oznacza 

jednak automatycznie masowego powrotu tych ludzi do Polski. Wielu z nich podjęło starania o 

uzyskanie brytyjskiego obywatelstwa, zatem na Wyspach zamierza pozostać. Należy uznać, że 

ten filar strategicznego partnerstwa polsko-brytyjskiego – „brytyjska Polonia” – pozostanie 

ważny. 

Tysiące Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii będą miały wpływ na polityków Zjednoczonego 

Królestwa, a nawet mogą stać się czynnikiem ugruntowującym to partnerstwo – jest to ogromny 

paradoks brexitu. 

Znaczący wpływ Polonii na stosunki między Polską i Wielką Brytanią jest widoczny dla obu 

państw. Premier Theresa May zapewniała kilkukrotnie o niezmienności nabytych przez 

Polaków praw, natomiast nasz rząd z jednej strony, na zasadzie wzajemności, przyjmuje rolę 

reprezentanta interesów Brytyjczyków w Europie, z drugiej zaś – prowadzi ożywioną akcję 

promującą Polskę na Wyspach, wykorzystując realnie istniejący moment zainteresowania 

Brytyjczyków naszym krajem. Temu służą między innymi organizowane w całej Wielkiej 

Brytanii Polish Heritage Days czy popieranie przez polską ambasadę inicjatywy promowania 

polskiej kultury i zawierania partnerstw pomiędzy samorządami lokalnymi. 

https://instytutwolnosci.pl/wielka-brytania-polska/#_ftn1


 

   

Bezpieczeństwo międzynarodowe 

Ostatni filar strategicznego partnerstwa – bezpieczeństwo i współpraca wojskowa – wydaje się 

całkowicie niezależny od skutków brexitu. Polska i Wielka Brytania pozostają członkami Paktu 

Północnoatlantyckiego. Oba państwa swoją wizję bezpieczeństwa międzynarodowego opierają 

na współpracy strategicznej ze Stanami Zjednoczonymi. Oba mają także dość bliskie i spójne 

spojrzenie na rolę, a właściwie: na zagrożenie ze strony Rosji. Te dwie kwestie zdecydowanie 

wpływają na zasadność myślenia o partnerstwie w perspektywie strategicznej. Zresztą także w 

poprzednich latach wyróżniały oba państwa na tle pozostałych krajów europejskich. Wielka 

Brytania i Polska poparły i aktywnie wzięły udział w amerykańskich interwencjach w Iraku i 

Afganistanie, potępiły agresje rosyjskie w Gruzji i na Ukrainie. Wspólnie wzięły na siebie rolę 

rzecznika nałożenia sankcji na Rosję po dokonaniu przez nią aneksji Krymu. Ważna jest także 

obecność brytyjskich żołnierzy w ramach misji NATO w Polsce. Niezależnie od tego, czy 

brexit dojdzie do skutku, czy nie, ten stan rzeczy nie ulegnie zmianie. 

 Czy zatem brexit sprawia, że stosunki pomiędzy Polską a Wielką Brytanią tracą wymiar 

strategiczny? Zdecydowanie nie. Z pewnością jednak osłabia możliwości współpracy 

międzypaństwowej wewnątrz Unii. I dzieje się to już teraz. 

Warto jednak pamiętać, że nawet po opuszczeniu UE Wielka Brytania pozostaje na arenie 

międzynarodowej znaczącym państwem, stanowiącym silny punkt odniesienia dla Polski w 

wielu sprawach – szczególnie w zakresie bezpieczeństwa międzynarodowego. Stałe miejsce w 

Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz silna i nowoczesna armia sprawiają, że warto ją mieć po 

swojej stronie. Za budowaniem wyjątkowych stosunków Polski z Albionem przemawia także 

konieczność zapewnienia właściwych praw Polakom, którzy tam mieszkają i którzy zapewne 

pozostaną na Wyspach nawet wtedy, gdy Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską. Ta 

liczna grupa stanowi także jeden z największych atutów Polski. Jeśli utrzyma więź z ojczyzną, 

będzie jej doskonałym ambasadorem w brytyjskim społeczeństwie. W tym sensie brexit 

sprawia więc jedynie, że „owoce” partnerstwa Polski i Wielkiej Brytanii  mogą okazać się inne, 

niż pierwotnie zakładano. 

 
[1] Edyta Hołdyńska, Emigracja ambicji, Poznań 2017. 

Fot. Tymon Markowski / MSZ 

https://instytutwolnosci.pl/wielka-brytania-polska/#_ftnref1
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Ognisko Polskie – przyczółek polskości na wyspie marzeń 

Łukasz Baran 

 

 
Kerim44 [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)] 

 

Ognisko Polskie do dzisiaj pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych klubów 

polskich w Londynie. Wydaje się wręcz, że jego etos jest nieśmiertelny, a historia oraz 

wyjątkowość dostrzegalne są już od progu. 

„Pod popularny adres pod Kensingtonie, mający białą fasadę i czarne drzwi, przybywali 

elegancko ubrani goście, aby tańczyć do późna w nocy foxtrota i walca. Miejsce było lubiane 

ze względu na atrakcyjną salę balową, wysoki sufit i olbrzymie okna wychodzące na wieloletnie 

drzewa rosnące przy Princes Gardens na tyłach Ogniska. Pary tańczyły do melodii różnych 

zespołów muzycznych, których echo rozchodziło się po całym Ognisku, a słyszane było nawet 

na pobliskiej ulicy”[1]. 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
https://instytutwolnosci.pl/ognisko-polskie-przyczolek-polskosci-na-wyspie-marzen/#_ftn1


 

   

Dnia 16 lipca 1940 roku, w prywatnym domu wiktoriańskiej rodziny, a obecnie – zabytkowym 

budynku klasy II, w jednej z najbardziej eleganckich dzielnic miasta – South Kensington, swoją 

działalność rozpoczęło „Ognisko Polskie”, stanowiące nieustannie, od 79 lat, kluczowy punkt 

na towarzyskiej mapie polskiego Londynu. Polsko–brytyjska inicjatywa zainaugurowana przez 

księcia Kentu – Edwarda – była odpowiedzią na potrzeby społeczeństwa polskiego na 

emigracji. Ten centralny ośrodek życia społecznego i kulturalnego, wyposażony w przestrzeń 

konferencyjną, wykwintną restaurację, salę balową, a także budzący podziw teatr, stał się 

miejscem spotkań polskich oficerów wraz z ich rodzinami i sympatykami, a nade wszystko – 

ośrodkiem skupiającym doskonale prosperującą społeczność literacką i teatralną. 

Głównym zadaniem postawionym przed Ogniskiem Polskim w Londynie było stworzenie 

miejsca, w którym Polacy czuliby się jak w domu. 

Niezależnie od tego, czy byli to cywile, wojskowi, politycy czy dyplomaci, wszystkich 

przekraczających próg tego wyjątkowego miejsca łączyły: miłość do Ojczyzny i ogień w 

sercach.  

Polska emigracja 

Masowy wymiar emigracji polskiej w Wielkiej Brytanii związany był z działalnością Polskich 

Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz rządu Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji w trakcie II 

wojny światowej. Jej charakter był ściśle związany z nowym „porządkiem jałtańskim” w 

powojennej Europie i podziałem świata na dwa bieguny: ZSRR wraz z tzw. państwami 

satelitarnymi oraz Stany Zjednoczone wraz sojusznikami. Efektem powyższego była licząca 

ok. 500 tysięcy Polaków grupa, która pozostała na Zachodzie (w tym: na terytorium Wielkiej 

Brytanii), w istotny sposób oddziałująca na formy organizacyjne życia społeczno-kulturalnego. 

Wysoki odsetek tej grupy stanowiły klasa inteligencka oraz ziemiaństwo, które cechowała 

wysoka świadomość historyczna, a także silna identyfikacja z religią katolicką, co miało 

kolosalne znaczenie przy budowaniu narodowej tożsamości. 

Inteligencki charakter polskiej emigracji zaowocował osiedlaniem się tej grupy w wielkich 

miastach, przy czym za swoisty fenomen uznać należy, iż dla 80% Polaków w Wielkiej Brytanii 

nowym miejscem do życia stał się Londyn, a punktem spotkań – Ognisko Polskie. 



 

   

Fakt, iż większość przedwojennych elit politycznych i kulturalnych, kreowanych przez 

wybitnych przedstawicieli polskiej awangardy podczas dwudziestolecia międzywojennego, 

osiedliła się w Zjednoczonym Królestwie, w dużej mierze przełożył się na wzrost aktywności 

intelektualnej polskiego środowiska emigracyjnego. Jego przedstawiciele z niezwykłym 

zapałem angażowali się w działalność polonijnych instytucji. Dzięki wspólnemu wysiłkowi, a 

nierzadko – poświęceniu, w najlepszy możliwy sposób wypełnili swoją dziejową misję 

depozytariuszy narodowego dziedzictwa niepodległej Ojczyzny. Podjęty trud pozwolił 

zachować, a następnie – przekazać najcenniejsze wartości kształtujące polską tożsamość 

narodową, niezwykle cenną dla kolejnych pokoleń. Swoje miejsce znaleźli tu również 

przedstawiciele polskich formacji wojskowych II Korpusu, Związek Lotników Polskich, Polska 

Marynarka Wojenna, Ochotniczki oraz legendarni „Cichociemni”, którzy obchody świąt 

narodowych, ważne spotkania oraz uroczystości celebrowali właśnie w Ognisku. 

Kontynuacja działań 

Ognisko polskie do dzisiaj pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych klubów polskich 

w Londynie. Wydaje się wręcz, że jego etos jest nieśmiertelny, a historia oraz wyjątkowość 

dostrzegalne są już od progu. Wnętrza budynku zdobią liczne obrazy wybitnych polskich 

postaci oraz ilustracje ukazujące najważniejsze momenty działalności Ogniska. Portrety 

generałów, szkice wojenne oraz rysunki przypominają o pierwszych dniach funkcjonowania. 

Część z nich przedstawia również członków rodziny królewskiej, a także ważne osobistości 

związane z historią tego miejsca. 

Ognisko Polskie to jednak nie tylko wspomnienia i dokumentujące je kadry z przeszłości, ale 

przede wszystkim żywy, zdrowy i sprawnie funkcjonujący „organizm”, w którym drzemie 

rozpalony niegdyś ogień, ogrzewający serca Polaków mieszkających w Londynie. 

Aktywności zapoczątkowane przez pomysłodawców rozwijane są do dzisiaj. 

Sztandarowym projektem prowadzonym nieustannie w ramach Ogniska jest teatr, działający 

od 1942 roku – od czasu, kiedy do Londynu zaczęło przyjeżdżać coraz więcej aktorów, 

artystów, pisarzy, ale także techników scenicznych i dyrektorów teatrów, a na emigracji 

powołano  Związek Artystów Scen Polskich za Granicą. Jak czytamy we wspomnieniach: 

„wystawiane sztuki były tak popularne, że w dniu przedstawień kolejki entuzjastycznych widzów 



 

   

swoją długością sięgały od kasy biletowej w Ognisku do ulicy Exhibition Road. Nawet częste 

naloty na Londyn i bombardowania w czasie wojny nie odstraszały miłośników teatru”[2]. 

Wśród wielu organizacji skoncentrowanych wokół Ogniska wspomnieć należy także PENClub 

– międzynarodowe stowarzyszenie pisarzy założone w 1921 w Londynie przez Catherine Amy 

Dawson Scott w celu promowania przyjaźni oraz intelektualnej współpracy 

pomiędzy pisarzami z całego świata. Polski oddział tej legendarnej organizacji zrzeszał m. in. 

Josepha Conrada, Elisabeth Craig czy George’a Bernarda Shawa. Popularyzacja ich twórczości 

pozwalała zaakcentować rolę, jaką odgrywa literatura w walce o wolność słowa i myśli. Był to 

także głos upominający się o pisarzy więzionych i prześladowanych za swoje poglądy.  Ze 

względu na fakt, iż literatura od zawsze stanowiła niezwykle istotny aspekt dla stałych 

bywalców Ogniska, założono w nim bibliotekę będąca jednocześnie miejscem spotkań 

autorskich oraz zebrań grup dyskusyjnych. 

W Ognisku popularny był również brydż. Do tego stopnia, że utworzony niegdyś 

klub  brydżowy do dzisiaj wysoko plasuje się wśród ogniskowych aktywności. Gra jest tak 

popularna, że Ognisko od wielu lat posiada swoją drużynę reprezentacyjną, biorącą regularnie 

udział w angielskich rozgrywkach narodowych. W brydża, w specjalnie przeznaczonym do 

tego celu pokoju, grywał nawet generał Anders! Podobno całkiem nieźle mu szło, choć zdania 

są podzielone. 

Podsumowując, wypada zauważyć, iż nadrzędnym celem działalności Ogniska Polskiego w 

Londynie, od pierwszych lat działalności aż do dnia dzisiejszego, pozostaje podtrzymywanie 

ducha jedności. Każda podjęta przez Ognisko inicjatywa stanowiła – i w dalszym ciągu stanowi 

– źródło niezliczonych inspiracji dla członków tutejszej społeczności. Misja, której Ognisko 

niegdyś się podjęło i którą wciąż konsekwentnie realizuje, jest niezwykle wymagająca. 

Jednakże największą nagrodą dla twórców oraz osób wspierających wszystkie podejmowane 

inicjatywy jest rzesza sympatyków rozsławiająca  tę szlachetną działalność. 

 
[1] Życie w Ognisku Polskim – okolicznościowa broszura informacyjna wydawana w Ognisku Polskim w 

Londynie. 
[2] Życie w Ognisku Polskim – okolicznościowa broszura informacyjna wydawana w Ognisku Polskim w 

Londynie. 

 

https://instytutwolnosci.pl/ognisko-polskie-przyczolek-polskosci-na-wyspie-marzen/#_ftn2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stowarzyszenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Londyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przyja%2525C5%2525BA%2525C5%252584
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pisarz
https://instytutwolnosci.pl/ognisko-polskie-przyczolek-polskosci-na-wyspie-marzen/#_ftnref1
https://instytutwolnosci.pl/ognisko-polskie-przyczolek-polskosci-na-wyspie-marzen/#_ftnref2
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ŁUKASZ BARAN 

Absolwent prawa oraz zarządzania w sektorze publicznym i pozarządowym na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Aplikant adwokacki II-roku przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. W latach 2015-16 obył staże w 

międzynarodowych placówkach dyplomatycznych m.in. Polskiej Ambasadzie w Berlinie oraz Ministerstwie 

Sprawiedliwości Saksonii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Jak powinien wyglądać dobry profil na LinkedIn? 
Artur Sójka 

Przygotowanie ciekawego profilu w serwisie LinkedIn oznacza trochę pracy do 

wykonania. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale… zdaję sobie również sprawę, że dobrze 

zrobiony profil na LinkedIn (co jakiś czas odświeżany, aktualizowany) pracuje dla mnie 

24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. 

 

Dlaczego warto założyć i świadomie prowadzić swój profil na portalu LinkedIn, napisałem w 

artykule pt. Era LinkedIn (https://instytutwolnosci.pl/era-linkedin/). Odsyłam do niego, gdyż 

poniższy tekst nabiera sensu dopiero po zapoznaniu się z zawartymi tam podstawowymi 

informacjami dotyczącymi portalu. Dziś bowiem chcę przedstawić kilka kluczowych 

zagadnień dotyczących profilu osobistego. 

Zacznij od „dlaczego?” 

Zanim zaczniesz budować swój profil osobisty (lub przebudowywać, jeśli już go posiadasz), 

zastanów się, co chcesz osiągnąć. Po co Ci ten profil? Czy chcesz tylko obserwować innych 

https://instytutwolnosci.pl/era-linkedin/


 

   

i treści, które publikują (tak robi większość użytkowników portalu), czy chcesz być w elicie 

użytkowników, wśród tych, którzy są aktywnymi uczestnikami linkedinowego życia. 

Jeśli wybierasz drugą odpowiedź, skonkretyzuj swój cel. Chcesz stosować tzw. social 

selling (pozyskiwanie klientów za pomocą portalu)? Planujesz zwiększenie rozpoznawalności 

swojej marki osobistej lub firmowej, pozyskiwanie pracowników do swojego biznesu albo 

pokazanie się potencjalnym inwestorom? Może szukasz nowej pracy? Jeśli nie będziesz 

wiedzieć, co chcesz osiągnąć, nie zaplanujesz, jak to zrobić, i nie zrealizujesz swoich planów. 

Przemyśl cel, a poniższe wskazówki dadzą Ci solidne podstawy do działania. 

Obraz jest wart więcej niż 1000 słów 

Jeden z podstawowych elementów na LinkedIn, który jest często zaniedbywany, stanowi 

graficzna strona profilu. Składa się ona ze zdjęcia profilowego oraz obrazu w tle. O ile część 

osób wstawia fotografię, to obraz w tle najczęściej pozostaje standardowy. To błąd, ponieważ 

można go uznać za jeden z najmocniejszych środków wyrazu, który pozwala przekazać ideę 

przewodnią profilu. 

Fotografia powinna być profesjonalna, co niekoniecznie oznacza, że musi  ją wykonać 

profesjonalista – choć zawsze jest to dobrze widziane, ale że powinna Cię identyfikować. 

Zdjęcie z ferii zimowych, na którym widniejesz w pełnym narciarskim stroju z kaskiem na 

głowie, nie pozwoli nikomu rozpoznać Cię, gdy (jeśli) się spotkacie. Zwróć też uwagę, że profil 

ma Ci pomóc w budowaniu relacji – wybierz fotografię, na której jesteś uśmiechnięty. 

Jeśli zdjęcie wykonano z profilu, a nie en face, istotne jest, aby było skierowane w odpowiednią 

stronę. Niech Twoja mowa ciała kieruje wzrok użytkowników portalu do Twojej idei 

przewodniej i do samego profilu. Spójrz na poniższe warianty – od razu zrozumiesz, o co mi 

chodzi. 

 

 

 

 



 

   

W którą stronę kierujesz swoją uwagę? 

A teraz? 

Obrócenie zdjęcia (lustrzane odbicie) to funkcjonalność, którą oferuje większość programów 

graficznych, nawet te najprostsze i darmowe. 

Przejdźmy więc do obrazu w tle. Zauważ, że może on wskazywać, czym się zajmujesz, co 

oferujesz innym. Mój profil zbudowany jest pod kątem strategii social selling. Jestem trenerem, 

uczę sprzedaży przez networking oraz rekomendacje – mój obraz w tle to uświadamia. Jest też 

odpowiednio skomponowany kolorystycznie. Niebieski to wyróżniający mnie kolor, dlatego 

jest go tak dużo. 



 

   

Tego typu grafiki najprościej, moim zdaniem, przygotowuje się w programie Canva.com. 

Korzystam z jego wersji darmowej, która całkowicie mi wystarcza. 

 

Komputer czy smartfon 

Zauważ jednak, że coraz więcej osób korzysta z LinkedIn na smartfonach. To ważne, ponieważ 

tam profil wyświetla się nieco inaczej. 

Jak widzisz, fotografia profilowa znalazła się teraz na środku obrazu w tle. Wniosek jest jasny: 

jakiekolwiek napisy powinny być umieszczone raczej w prawej części obrazu w tle – dzięki 

temu nie zostaną zasłonięte. 

Nagłówek 

Są dwie szkoły mówiące o tym, co powinno się znaleźć w nagłówku, czyli treści wyświetlanej 

pod Twoim imieniem i nazwiskiem. Jedna zaleca, by pochwalić się stanowiskiem, druga – aby 

napisać, co de facto robisz. Jak widzisz powyżej, postanowiłem skorzystać z tej drugiej. 

Nikomu nic nie powie stwierdzenie, że jestem właścicielem czy prezesem. Żaden z moich 



 

   

klientów nie kupuje moich szkoleń dlatego, że jestem szefem firmy. Decydują się na nie 

dlatego, że jestem trenerem – umiem  nauczyć czegoś konkretnego. W związku z tym, że 

działam na jeszcze innych polach, umieściłem w nagłówku te najważniejsze. 

Jeśli natomiast szukasz pracy i istotne jest dla Ciebie, żeby zaprezentować, co teraz robisz, aby 

rekruterzy mogli się Tobą, po szybkich oględzinach profilu, zainteresować, zrezygnuj z 

„wyczesanych” opisów. Myślę, że większość ludzi nie zrozumie, co kryje się pod nazwą social 

media digital storyteller czy social media ninja itp. Lepiej napisać najprościej, jak się da, jakie 

są Twoje kompetencje i na jakim rzeczywistym stanowisku pracujesz obecnie. 

Lokalizacja 

Uważam, że warto określić miasto, w którym mieszkasz czy pracujesz. Ktoś przeglądający 

profil może chcieć się z Tobą spotkać, więc taka informacja będzie dla niego pożyteczna. 

Często szukam dostawców usług czy produktów z konkretnej miejscowości. Omijam więc 

profile osób, które w lokalizacji mają wpisane tylko „Polska”. Jeśli mieszkasz niedaleko 

większego ośrodka, możesz podać właśnie to miasto, żeby wpisana nazwa mówiła coś 

potencjalnemu zainteresowanemu – nie każdy zna wszystkie powiatowe miasteczka w kraju. 

Opis 

Zauważ, że w tzw. pierwszym ekranie wyświetlają się tylko trzy wersy opisu.

 

Dlatego zamieść tu najważniejsze informacje. Po kliknięciu w „pokaż więcej” zainteresowany 

zobaczy całą resztę tekstu. Przemyśl więc jego treść i pamiętaj, że Twój profil ma „ściągać” 



 

   

ludzi właściwych pod kątem Twoich celów. Wszystko powinno być napisane tak, aby 

odpowiadać na potrzeby czytelnika. 

Warto również używać  tzw. fraz kluczowych – słów, z którymi chcesz być kojarzony. Jeśli 

ktoś wpisze je w wyszukiwarkę, Twój profil wyświetli mu się dzięki temu. 

Co z danymi kontaktowymi? 

Jestem zdania, że nie po to buduję swoją widoczność w Internecie, żeby później utrudniać 

kontakt ze mną. Dlatego sekcję informacji kontaktowych wypełniam w 100%. 

W związku z tym po kliknięciu w „Zobacz informacje kontaktowe” ujrzysz: 

 link do mojego profilu – zwróć uwagę, że ten link można spersonalizować, 

 strony internetowe, 

 numer telefonu, 

 adres e-mail, 

 datę urodzin. 

W tej części możesz podać również swojego Twittera czy komunikatory (Skype, Google Talk, 

itp.). Nie musisz podawać wszystkich informacji – pamiętaj, po co w ogóle zakładasz profil. 

Poniżej, w sekcji nazwanej Główne informacje, osoba odwiedzająca Twój profil zobaczy, ile 

macie wspólnych kontaktów i kim są te osoby. Niezwykle pomaga to w zapraszaniu  do sieci 

kontaktów. Zawsze możesz powołać się na wspólnych znajomych lub poprosić ich 

o przedstawienie Cię czy zapowiedzenie kontaktu z Twojej strony. 

Artykuły i aktywności 

Jeśli jesteś świadomym użytkownikiem social mediów, dobrze wiesz, jak ważne są interakcje. 

Dlatego polecaj poprzez przycisk „kciuka w górze” (ostatnio pojawiły się też inne możliwości: 

„brawa”, „serce”, „żarówka”), komentuj oraz publikuj. 

Publikacje dzielą się na dwie kategorie: 

 posty, 

 artykuły. 



 

   

Posty siłą rzeczy są krótsze, ale też żyją  krócej. Łatwo „gubią się” w lawinie pozostałych 

aktywności, jednak wymagają  zazwyczaj mniej pracy. Często są jak tweety, wrzucane „z 

telefonu” w drodze do/z pracy. Choć oczywiście jest całe mnóstwo osób, które się do nich 

przykładają. 

Artykuły natomiast stanowią formę bardziej wymagającą. Mają w pierwszych chwilach 

mniejszą „klikalność”, lecz żyją zdecydowanie dłużej. Dzięki temu, że LinkedIn zaplanował na 

nie oddzielną przestrzeń, Twój profil może również funkcjonować jako osobisty blog. 

Warto przy tym zastanowić się nad publikowaniem krótkich filmów, fotografii czy prezentacji. 

O możliwościach, jakie daje LinkedIn w tym zakresie, można by na pewno napisać całkiem 

konkretną książkę. 

Doświadczenie zawodowe 

Na pewno warto uzupełnić informacje dotyczące doświadczenia zawodowego. Jednak, jak 

słyszę ostatnimi czasy od wielu specjalistów, nie ma sensu wpisywanie wszystkich swoich 

dotychczasowych stanowisk. Spójrzmy – znów – przez pryzmat celu, jaki mamy przed oczyma. 

Wpiszmy w profil tylko te zawodowe doświadczenia, które dają jakąś wartość w kontekście 

naszych planów.  

Umiejętności i rekomendacje 

Chcę zwrócić uwagę na jeszcze dwie ważne sekcje profilu. Pierwszą są „umiejętności”. Sam 

uzupełniasz listę o takie, które uważasz za opanowane przez Ciebie, a osoby spośród Twoich 

kontaktów mogą je potwierdzić, jeśli się z Twoją opinią zgadzają. Pamiętaj, żeby trzy 

najistotniejsze z Twojego punktu widzenia umiejętności „podpiąć” na górze listy, aby 

wyświetlały się osobom przeglądającym Twój profil jako pierwsze. 

Druga bardzo istotna część profilu to „rekomendacje”. Proś ludzi, z którymi pracowałeś 

(szefów, pracowników, współpracowników), i klientów, dla których wykonałeś usługę, a nawet 

dostawców, o wpisanie Ci kilku zdań. Jeśli osiągniesz liczbę przynajmniej 10 rekomendacji, 

Twój profil będzie lepiej zauważalny, niż profil całkowicie ich pozbawiony. Najlepszą metodą 

na zapełnienie sekcji rekomendacji jest wystawianie takowych innym. Nie zapominaj więc i o 

tym aspekcie aktywności. 



 

   

Nie polecam jednak sztuczności i trików w stylu „Ty mi wpisz to, a ja Ci wpiszę tamto”. 

Użytkownicy LinkedIn bez trudu zauważą, jeśli otrzymasz rekomendacje tylko od osób, którym 

sam je przekazałeś. 

Na zakończenie 

Niewątpliwie przygotowanie ciekawego profilu w serwisie LinkedIn oznacza trochę pracy do 

wykonania, a to przecież tylko najważniejsze kwestie, w dodatku potraktowane dość skrótowo. 

Zdaję sobie z tego sprawę. Ale… zdaję sobie również sprawę, że dobrze zrobiony profil na 

LinkedIn (co jakiś czas odświeżany, aktualizowany) pracuje dla mnie 24 godziny na dobę, 

przez 7 dni w tygodniu. Jestem więc przekonany, że warto o niego zadbać. Polecam gorąco! 
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ARTUR SÓJKA 

Od ponad dekady zamienia kontakty w kontrakty i uczy innych, jak to robić. Jako trener, mówca i networker 

pomaga polskim przedsiębiorcom zwiększać sprzedaż w ich firmach. Jest współautorem biznesowego poradnika 

pod tytułem „Eventworking”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Oswoić zmianę: jak zaplanować i wdrożyć zmianę organizacyjną 
Małgorzata Polińska 

 

 

Planowanie zmiany rozumiane jest jako dobre rozpoznanie obecnej sytuacji oraz 

dogłębne zrozumienie, dokąd i po co właściwie dążymy. Warto zadać sobie pytania o to, 

jaki stan mamy obecnie, a jak organizacja ma funkcjonować docelowo? Z jakimi 

wyzwaniami będziemy się mierzyć? Czego potrzebujemy do naszych działań? 

 Wdrażanie zmian w organizacji to jeden z najbardziej złożonych procesów, który stawia przed 

liderem wiele wyzwań, związanych nie tylko z koniecznością poradzenia sobie z emocjami 

i postawami ludzi wobec realizowanej transformacji, ale również ze strategicznym 

planowaniem całego przebiegu zmiany – zarówno w czasie, jak i w przestrzeni. Przestrzeń jest 

tu rozumiana w kontekście wielu wymiarów: od umysłów osób zaangażowanych i 

podlegających zmianie, przez przestrzeń organizacyjną, jej kulturę oraz dotychczasowe zasady 

funkcjonowania. 

Podstawowym celem każdej transformacji jest zmiana dotychczasowego status quo 

– nawykowego, dobrze znanego wszystkim sposobu działania. Niekoniecznie efektywnego, ale 



 

   

jasnego, powszechnie stosowanego i bezpiecznego, w którym ludzie znają i rozumieją warunki 

i ograniczenia systemu, potrafią również przewidzieć konsekwencje i nagrody, które mogą być 

wobec nich zastosowane w określonych warunkach. 

Zmianę status quo należy porównać do zmiany nawyku, która jest tym trudniejsza, im bardziej 

złożony jest system, w jakim zachodzi. 

Dlatego właśnie dobre przygotowanie i zaplanowanie zmiany, przynajmniej w jej początkowej 

fazie, oraz konsekwencja w działaniu okazują się kluczowe dla ostatecznego sukcesu. Lepiej 

nie planować zmiany całościowo, gdyż proces transformacji jest procesem żywym, podlega 

adaptacji oraz dopasowaniu do warunków, jakie panują w otoczeniu i samym środowisku 

transformacji. 

Planowanie zmiany krok po kroku 

Procesu zmiany organizacyjnej najczęściej nie da się zaplanować w szczegółach w długim 

horyzoncie czasowym. Niezwykle ciężko jest bowiem przewidzieć przeszkody, siłę oporu, 

bariery oraz problemy czy wyzwania, jakie pojawią się w trakcie wdrażania transformacji. 

Dynamika zmiany zależna jest bowiem od wielu czynników, takich jak choćby: dojrzałość 

organizacji, potrzeba zmiany, otwartość i szybkość adaptacji ludzi do nowych warunków czy 

tempo uczenia się. Nie bez powodu mówi się, iż złożoność i trudność zmiany jest wprost 

proporcjonalna do ilości elementów, jakie jej podlegają. 

Ponadto nie da się jednoznacznie określić, w którym momencie zmiana zostanie uznana za 

zakończoną i skutecznie wdrożoną. Możemy scharakteryzować model docelowy, do którego 

dążymy, jednak zakładanie z góry, kiedy go osiągniemy, przypomina raczej wróżenie z fusów. 

Nie oznacza to, że w ogóle nie nakładamy na nasze działania ram czasowych – pomagają one 

bowiem weryfikować, gdzie jesteśmy, ile jeszcze przed nami i czy nasze założenia nadal są 

aktualne. 

Planowanie zmiany rozumiane jest jako dobre rozpoznanie obecnej sytuacji oraz dogłębne 

zrozumienie, dokąd i po co właściwie dążymy. 



 

   

Warto zadać sobie pytania o to, jaki stan mamy obecnie, a jak organizacja ma funkcjonować 

docelowo? Z jakimi wyzwaniami będziemy się mierzyć? Czego potrzebujemy do naszych 

działań? Gdzie szukać potencjalnych szans i co może być źródłem zagrożeń? 

Z pomocą w planowaniu przychodzi nam John Kotter[1] ze swoim modelem 8 kroków 

wprowadzania zmiany. Model pozwala podejść do tego procesu jako zdefiniowanej sekwencji 

działań, których realizacja może przyczynić się do skrócenia czasu wdrażania zmiany 

i wzmocnienia jej ostatecznych efektów. Przyjrzyjmy się zatem jego poszczególnym etapom. 

1. Wywołaj poczucie konieczności i pilności zmiany: ludzie muszą osobiście poczuć 

potrzebę zmiany, zrozumieć, iż jest ona nieuchronna i wymaga od nich aktywnego 

zaangażowania oraz podjęcia działania. 

2. Stwórz grupę prowadzącą zmianę: uformuj koalicję osób, które wezmą na siebie 

odpowiedzialność za działania i zaangażują się w realizację. Ważne, aby zespół 

prowadzący cieszył się autorytetem i zaufaniem wśród pracowników organizacji, a jego 

członkowie mieli niezwykle rozwinięte umiejętności komunikacyjne. Pozwoli to na 

stworzenie poczucia bezpieczeństwa i „pociągnięcie” za sobą pozostałych ludzi. 

3. Stwórz wizję i strategię zmiany: wizja powinna być przygotowana w formie 

zrozumiałego i przejrzystego komunikatu. Przyjmuje się zasadę, iż wyjaśnienie 

i przedstawienie wizji nie powinno zająć więcej niż 5 minut. 

4. Zakomunikuj i wyjaśnij wizję: należy stworzyć przestrzeń dla otwartego i szczerego 

dialogu. Celem tego kroku jest sprawienie, żeby jak najwięcej osób rozumiało 

i akceptowało strategię – stworzenie społeczności wokół idei zmiany. Wyjaśnianie 

obaw, wątpliwości i granic jest podstawowym zadaniem liderów zmiany. Jednym 

z doskonałych narzędzi komunikacyjnych, które można zastosować na tym etapie, 

jest storytelling. 

5. Usuń przeszkody: należy zidentyfikować czynniki, które mogą zablokować nasze 

działania lub spowolnić postępy. Usuwanie barier i ograniczeń stwarza przestrzeń dla 

efektywnej pracy grupy wdrażającej zmianę. 

6. Osiągaj i celebruj krótkookresowe sukcesy: ludzie lubią wiedzieć, co się dzieje, dlatego 

pokazywanie, co udało się już osiągnąć i jakie postępy zostały poczynione, pomaga 

w „przeciągnięciu” na swoją stronę nieprzekonanych i sceptycznych. 

7. „Buduj” na realizowanej zmianie: na tym etapie warto zachęcać do dalszego 

eksperymentowania, poszukiwania innej perspektywy, efektywniejszego działania. 

Warto wykorzystać sukcesy do inicjowania kolejnych zmian i dążenia do realizacji 

wizji. 

https://instytutwolnosci.pl/oswoic-zmiane-jak-zaplanowac-i-wdrozyc-zmiane-organizacyjna/#_ftn1


 

   

8. Zakotwicz zmianę w kulturze organizacji: wynikiem wdrożonej zmiany powinno być 

wdrożenie nowego status quo, nowego schematu lub ugruntowanego zwyczaju 

działania. Zadaniem lidera jest upewnianie się, że ludzie postępują w oczekiwany 

sposób i jest to traktowane jako nawyk. 

To, ile czasu zajmie przejście każdego z powyższych kroków, jest kwestią indywidualną dla 

każdej zmiany. 

Jako liderzy możemy podejmować działania prowadzące do skrócenia każdego z tych etapów, 

ale w przypadku złożonych zmian nie zawsze „szybciej” oznacza „efektywniej”. 

Ludzie potrzebują czasu na oswojenie się z emocjami, działanie pod presją może pomóc w 

szybszej adaptacji, lecz w dłuższej perspektywie będzie skutkowało wypaleniem, stresem i 

„stratami” w ludziach. Dlatego pamiętaj, jeśli zależy Ci na Twoich pracownikach, stan nacisku 

i presji nie może trwać zbyt długo. 

Przyswajanie zmiany – budowanie sieci agentów 

Patrząc na „absorbcję” zmiany w organizacji, najlepiej porównać ją do procesu tworzenia się 

trendów lub innowacji. W swoim modelu dyfuzji innowacji Everett M. Rogers[2] wskazuje, że 

każda „innowacja” ma swoich liderów (innowatorów). Jest to stosunkowo niewielka grupa 

ludzi, która jako pierwsza „testuje” nowe zachowania. Nazywa się ich niekiedy również 

trendsetterami. Ludzie ci charakteryzują się wysoką elastycznością, otwartością na nowości 

oraz szybką zdolnością do adaptacji. Jako pierwsi gotowi są podjąć działanie, gdyż pozwala im 

to wyróżnić się na tle pozostałych, być w centrum zainteresowania i działania. Szacuje się, iż 

stanowią oni około 2,5% „populacji”. 

To właśnie dzięki ich aktywności i doświadczeniom trend rozszerza się na wczesnych 

naśladowców (early adopters), a następnie – w naturalny sposób – na wczesną większość (early 

majority), późną większość (late majority) oraz ostatecznie – na maruderów. Znajomość tego 

mechanizmu jest niezwykle przydatna przy tworzeniu siatki agentów zmiany w organizacji. 

Agentami zmiany nazywa się wszystkie osoby, które zainteresowane są tym, aby zmiana została 

zrealizowana i przyniosła oczekiwane rezultaty. 

https://instytutwolnosci.pl/oswoic-zmiane-jak-zaplanowac-i-wdrozyc-zmiane-organizacyjna/#_ftn2


 

   

Ich zadaniem jest „ewangelizacja” i zwiększanie liczby zwolenników zmiany – jak przy efekcie 

kuli śnieżnej. 

Jak zatem identyfikować w organizacji osoby, które mogłyby stać się agentami zmiany? Część 

ujawni się sama – zgłosi chęć uczestniczenia w procesie wdrażania zmiany, ponieważ jej 

założenia będą odzwierciedlać ich oczekiwania, potrzeby i poglądy. Ludzie najłatwiej 

i najchętniej angażują się w działania, w które wierzą i z którymi się zgadzają. Co więcej, 

najczęściej z zapałem i z własnej inicjatywy będą dzielić się swoją wizją z pozostałymi, 

próbując ich do niej przekonać. 

Szansą do zidentyfikowania kolejnych agentów jest praca z osobami, które najgłośniej 

manifestują swój sprzeciw i niezadowolenie względem zmiany. Przeciwnik zmiany, który 

zostanie przekonany do przejścia na „jasną stronę mocy” i zaangażowania się na jej rzecz, na 

przykład dzięki wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości, pokazaniu korzyści lub uwzględnieniu 

zgłoszonych uwag czy zastrzeżeń, może stać się największym „ewangelistą” transformacji. 

Ponadto kluczowe jest, aby siatka agentów zmiany obejmowała wszystkie szczeble i działy 

organizacji. 

Zadaniem lidera jest budowanie i wspieranie małych społeczności, które będą działać na rzecz 

inicjatywy i w efekcie swojej aktywności – rozrastać się i poszerzać swoje strefy wpływu. 

Można to porównać do działania wirusa: im więcej mamy w organizacji „punktów zapalnych”, 

z których zmiana może się rozprzestrzeniać, tym szybciej dochodzi do transformacji i tym 

trudniej ją zatrzymać. 

 

 

 

 



 

   

Jako lider zmiany dbaj zatem o sieć swoich „ewangelistów”, wspieraj ich, doceniaj i usuwaj 

ograniczenia. Stwarzaj im przestrzeń do działania, reaguj na informację zwrotną, jaką od nich 

otrzymujesz i aktywnie angażuj w proces planowania i podejmowania decyzji. Niech zmiana 

będzie z Wami. 

 

[1] John Kotter, Holger Rathgeber, Peter Mueller, Gdy góra lodowa topnieje: Wprowadzanie zmian w każdych 

okolicznościach, Wydawnictwo Helion, 2008. 
[2] Everett M. Rogers, Diffusion of innovation, Macmillan, 1983. 
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Idea i mikrohistoria. Recenzja książki Pawła Kowala “Testament 

Prometeusza”. 

Maciej Piotrowski 

 

Warto, żeby każdy zainteresowany tematem polskiej polityki wschodniej – od 

bezwzględnego krytyka po wyznawcę „doktryny Giedroycia” – przeczytał Testament 

Prometeusza. Podniesie to na pewno poziom dyskusji i rozwieje wiele powtarzanych 

podczas nich mitów. 

Testament Prometeusza Pawła Kowala opowiada o tym, jak idee emigracyjnych 

intelektualistów i wyrzuconych na margines opozycjonistów stają się praktyką: obowiązującą 

linią rządu dużego państwa, który dopiero co wyzwolił się spod kurateli imperium i zaczyna 



 

   

prowadzić aktywną politykę na własnym podwórku. Mowa o polskiej polityce wschodniej, 

której prehistorii, źródłom, procesowi wykuwania się w teorii, a następnie – początkom jej 

realizacji, przygląda się autor. 

Pojęcie „szkoły”, „polityki” czy „idei” Jerzego Giedroycia, działacza emigracyjnego, twórcy 

czasopisma „Kultura”, pojawia się w polskich dyskusjach politycznych bardzo często. Rzadko 

jednak pada odpowiedź na pytanie, co dokładnie należy pod nim  rozumieć. Kowal na 800 

stronach swojej rozprawy stara się je należycie skodyfikować. 

Według Kowala idea Giedroycia to – w najkrótszych słowach – „sposób na wzmocnienie 

bezpieczeństwa Polski na Wschodzie”[1]. Kluczowe dla niej pozostaje twierdzenie, że „obszar 

między wschodnią granicą Polski a Rosją to historyczna przestrzeń konkurencji o wpływy i 

dominację w regionie, a potem o pozycję położonych tam krajów, ich ustrój, poddanie się lub 

nie rosyjskiemu imperializmowi”[2]. Jak zauważa autor, „doktryna Giedroycia odnosi się zatem 

przede wszystkim do relacji polsko-rosyjskich i wiąże niepodległość oraz prawo do 

samostanowienia takich państw jak Ukraina, Białoruś i Litwa z niepodległością i 

bezpieczeństwem Polski”[3]. 

Kowal symbolicznie przyznaje takiej koncepcji polityki wschodniej imię Giedroycia, jednak 

stara się przy tym pokazać, że w gruncie rzeczy miała ona wielu ojców. Autor podkreśla przede 

wszystkim znaczący wpływ polityki Jana Pawła II (m.in. akcentowanie przestrzegania praw 

człowieka i związane z tym popieranie ruchów sprzeciwiających się reżimom totalitarnym; 

częste przywoływanie symboliki jagiellońskiej). Zwraca też uwagę, że na kształtowanie 

polskiej polityki wschodniej oddziaływała geopolityczna wizja relacji w Europie Środkowej i 

Wschodniej promowana w latach 80. XX wieku przez Stany Zjednoczone. Kowal pokazuje 

również, iż „doktryna Giedroycia” nawiązywała do polskiej myśli politycznej sprzed lat: 

pomysłów federacyjnych Piłsudskiego i tradycji prometejskich II Rzeczpospolitej – jednak nie 

była z nimi tożsama. 

Autor podkreśla kwestię kluczową w doktrynie Giedroycia – pożądany kształt Europy 

Środkowo-Wschodniej miał być rezultatem aktywnej polityki, a nie oczekiwania na rezultaty. 

https://instytutwolnosci.pl/testament-prometeusza/#_ftn1
https://instytutwolnosci.pl/testament-prometeusza/#_ftn2
https://instytutwolnosci.pl/testament-prometeusza/#_ftn3


 

   

Stara się też walczyć z mitem romantyzmu tej idei, stwierdzając, że „w idealistycznym 

kostiumie, częściowo historycznym, kryje się bardzo realna wizja polityki oparta na jasnych 

przesłankach”[4]. 

Obok szerokiego spojrzenia na proces kształtowania się doktryny (a także konkurencyjnych 

nurtów) w Testamencie Prometeusza przyglądamy się, niemal w stylu mikro-historii, okresowi 

pierwszego realizowania jej jako praktyki politycznej w latach 1989-1991. Na łamach książki 

przedstawiono okres krótki, ale decydujący dla przyszłych relacji zagranicznych III 

Rzeczpospolitej. 

Kowal pokazuje, że droga do wcielenia doktryny Giedroycia była zupełnie nieoczywista, 

zarówno ze względu na charakter osób odpowiedzialnych wówczas za polską politykę 

zagraniczną, jak i otoczenie oraz sytuację międzynarodową. 

Przy okazji analizy wypowiedzi i tekstów ówczesnego ministra spraw zagranicznych 

Krzysztofa Skubiszewskiego czytelnik dowiaduje się, że w 1989 i 1990 roku koncepcje 

„Kultury” na politykę wschodnią nie były ministrowi najbliższe. Kowal pokazuje, że szef 

polskiej dyplomacji był silnie związany z tradycją narodowej demokracji i „sam reprezentował 

neoendeckie podejście do programu polityki wschodniej po 1989 roku”[5]. Pod tym 

stwierdzeniem kryje się postrzeganie Rosji jako kluczowego partnera i kształtowanie polskiej 

polityki wobec krajów na wschód od Bugu w porozumieniu z Kremlem. Skubiszewski miał być 

bliższy temu nurtowi i częściowo opierać na nim swoją politykę w początkach pracy: 

realizowało się to między innymi poprzez ostrożne podejście do uznania dążeń 

niepodległościowych na Litwie w 1990 roku. 

Dziś jednak ten polityk postrzegany jest przez pryzmat zupełnie innego podejścia i kojarzony 

przede wszystkim z polityką dwutorowości, czyli ze sposobem na pobudzanie ruchów 

odśrodkowych w Związku Sowieckim, a więc ścisłym wcielaniem „doktryny Giedroycia”. Jak 

do tego doszło? Otóż, jak pokazuje Kowal, zwrot Skubiszewskiego spowodowały – po pierwsze 

– naciski solidarnościowych posłów, którzy byli pod bezpośrednim wpływem „Kultury” i 

którzy krytykowali asekuranckie podejście MSZ, po drugie zaś – zmieniająca się 

rzeczywistość: Związek Sowiecki słabł. Pole manewru stawało się coraz większe, co pozwalało 

na prowadzenie aktywniejszej polityki. W 1990 roku z rządu odeszli Kiszczak i Siwicki, a 

https://instytutwolnosci.pl/testament-prometeusza/#_ftn4
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Wojciech Jaruzelski przestał być prezydentem RP. Zmieniały się też kadry w samym MSZ, a 

wokół niego powstawała „otulina polityki wschodniej”[6], jak nazywa ją Kowal, czyli sieć 

think-tanków i grup eksperckich. 

Czynniki te doprowadziły wówczas do korekty polityki MSZ i przejścia do coraz mocniejszego 

wcielania w życie „doktryny Giedroycia”. Sposób działań polskiej dyplomacji ewoluował – z 

każdym miesiącem stawał się coraz odważniejszy i aktywniejszy. W wyniku zmian 

„centralnym tematem polityki wschodniej była więc dezintegracja ZSRS”[7]. Autor podkreśla, 

że postawiono wówczas na utrzymywanie silniejszych kontaktów z władzami poszczególnych 

republik sowieckich, co ciekawe – również z Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką 

Radziecką kierowaną przez Jelcyna, stojącą wówczas niejako w opozycji wobec 

Gorbaczowowskiego Związku Sowieckiego. Kolejnym przejawem nowej wizji polityki 

wschodniej było mocne zaangażowanie przedstawicieli Polski po stronie Litwy podczas 

kryzysu w 1991 roku (oblężenie litewskiego sejmu, atak wojsk sowieckich na wieżę 

telewizyjną). Moment szczytowy wdrażania doktryny Giedroycia, według Kowala, to 

błyskawiczne uznanie niepodległości Ukrainy przez Polskę 1 grudnia 1991 – co uczyniliśmy 

jako pierwszy kraj na świecie. Na tym autor narrację urywa – niejako pokazując, że dzieło się 

dokonało. 

Testament Prometeusza jest lekturą wartą polecenia ze względu na postać autora i materiał, 

który udało mu się zgromadzić. Początki polskiej polityki wschodniej opisuje bowiem człowiek, 

który sam ją w kolejnych latach kreował i orientuje się w mechanizmach kierujących działaniem 

polskiej dyplomacji. 

Kowal zbiera też unikatowe źródła – do standardowej bibliografii (książkowej, archiwalnej) 

dołącza niepublikowane zbiory własne. Najciekawsza wydaje się ankieta ekspercka – pytania, 

które autor wysłał do 37 polskich badaczy, dziennikarzy i praktyków związanych z polityką 

wschodnią, dotyczące rozumienia przez nich tego tematu. Dzięki temu zbadał postrzeganie 

polskiej polityki wschodniej nie tylko w literaturze, ale też w odbiorze osób, które ją na co 

dzień analizują, oceniają czy też realizują. 

Dziś, w momencie przewartościowywania polskich priorytetów na wschodzie, szukania 

nowych koncepcji i prób krytycznego analizowania dotychczasowej polityki, publikacja Pawła 

https://instytutwolnosci.pl/testament-prometeusza/#_ftn6
https://instytutwolnosci.pl/testament-prometeusza/#_ftn7


 

   

Kowala wydaje się niezwykle przydatna. Warto, żeby każdy uczestniczący w dyskusjach – od 

bezwzględnego krytyka po wyznawcę „doktryny Giedroycia” – przeczytał Testament 

Prometeusza. Podniesie to na pewno poziom dyskusji i rozwieje wiele powtarzanych podczas 

nich mitów. 

 

[1] Paweł Kowal, Testament Prometeusza, Warszawa-Wojnowice 2018, s. 88. 

[2] Ibidem, s. 93. 

[3] Ibidem. 

[4] Ibidem, s. 92. 

[5] Ibidem, s.436. 

[6] Ibidem, s. 471. 

[7] Ibidem, s. 580. 
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