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Wstępniak:

Przywództwo.
Kościół.
Energia.
„Polska w Praktyce” wraca w nowej formule. Magazyn jest tworzony przez środowisko Szkoły Przywództwa
Instytutu Wolności. Znajdą się więc teksty naszych absolwentów i obecnych słuchaczy, ale też ludzi spoza
Szkoły – znanych postaci życia publicznego, które mają naszym zdaniem coś istotnego do powiedzenia.
Zaczynamy od tego, czym na co dzień się zajmujemy, a co tak bardzo jest dziś potrzebne: dobrego przywództwa. Z Piotrem Ciackiem rozmawiałam o różnych modelach przywództwa w biznesie i organizacjach. Ciacek
- nasz wykładowca z SPIW - twierdzi, że dziś ludzie boją się być przywódcami, boją się odpowiedzialności.
Widać to nie tylko w korporacjach biznesowych, ale też w instytucji bardzo ważnej dla wielu z nas – Kościele
katolickim. Pisze o tym w przejmującym tekście Sławomir Cenckiewicz. Kościołowi, którzy przechodzi najgłębszy od kilkudziesięciu lat kryzys, poświęcony jest również tekst przedstawiciela pokolenia millenialsów.
Marcin Kawko pisze o jego postrzeganiu tego, czym dziś powinna być społeczna nauka Kościoła.
Drugi ważny temat magazynu to zielona rewolucja w energetyce. Rozmawiam o niej z Michałem Kurtyką,
ministrem klimatu w obecnym rządzie. Zastanawiam się, dlaczego świadomość konieczności tych zmian
przychodzi u nas tak późno, bo przecież ochrona środowiska, a więc tego, co najbardziej trwałe, co przechodzi z pokolenia na pokolenie, powinna być dla konserwatystów czymś bardzo ważnym. A jednak narrację
o potrzebie ochrony przyrody, klimatu przejęły środowiska lewicowe. Czas to nadrobić, bo ziemia, drzewa to
nasze wspólne, trwałe dobro. Piszemy także o tym, jak do zmian w energetyce podchodzą nasi sąsiedzi –
Czesi (Martin Ehl), Ukraińcy (Maciej Piotrowski) i Niemcy (Jakub Wiech).
O funkcjonowaniu polskiej gospodarki w dobie pandemii COVID-19 opowiada jeden z jej twórców, Zbigniew
Selerowicz. Przedsiębiorca mówi, jak boryka się z wieloma przeciwnościami – covidem i regulacjami, które mając słuszny cel - zabijają niektóre firmy.
Zapraszam do lektury. I do współpracy.
Igor Janke
szef projektu „Polska w Praktyce”

Prezes Fundacji Instytut Wolności, partner w R4S Consulting. Ekspert ds. komunikacji, mentor biznesu, publicysta, autor książek. W przeszłości m.in. redaktor naczelny Polskiej Agencji Prasowej i szef działu politycznego Rzeczpospolitej. Współtwórca Niezależnego Forum Publicystów Salon24, prowadzący programy radiowe
(TOK FM) i telewizyjne (TVP, Polsat News, TV Puls), autor setek analiz politycznych, reportaży i wywiadów.
https://twitter.com/IgorJanke
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Ludzie boją się
być
przywódcami
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O różnych modelach przywództwa,
Zygmuncie Solorzu, Krzysztofie Pawińskim,
Stevie Jobsie, IBM i wadach korporacji
z Piotrem Ciackiem rozmawia Igor Janke
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poradzili sobie bardzo dobrze?

IGOR JANKE:
- Podczas spotkanie w naszej Szkole Przywództwa powiedziałeś, że dzisiaj ludzie boja się być
przywódcami. Co miałeś na myśli?

PC: Jak się prześledzi kariery różnych osób, które
zbudowały prywatny biznes, to najczęściej były to
niepokorne jednostki, które nie przystawały do sys-

PIOTR CIACEK:

temu. I może właśnie dlatego, że były wypluwane

- Ludzie boją się być przywódcami, bo przywództwo

ze szkół, nie kończyły studiów, miały w sobie niepo-

łączy się z przede wszystkim z odpowiedzialnością.

korność, potrafili walczyć o siebie i wiedzieli czego

Zbieramy pokłosie pruskiego modelu edukacji. Mło-

chcą. Często też znali cenę przeciwstawiania się.

dzi ludzie mają syndrom wyuczonej bezradności.

Wreszcie nie byli zewnątrzsterowni. Nie byli efektem

IJ: A kiedyś było inaczej? Był inny, lepszy system
edukacji?

systemu, w którym otrzymywało się nagrody za posłuszeństwo. Wielu z nich szło w kontrze do systemu. Nie realizowali cudzych pomysłów i cudzych

PC: O przywództwie w Polsce możemy mówić od 30

planów i nie byli nagradzani za ich realizację. Szli

lat. I przez te 30 lat nikt nigdy nie uczył czym jest

z własnymi pomysłami, często przeciw wszystkim.

przywództwo. Nie było takich szkól ani ekspertów.
Twórcy dzisiejszego biznesu są w większości self
made manami.

IJ: Oczywiście nie mówimy o tych, którzy wywodzili się wprost z poprzedniego systemu, bo takich
przedsiębiorców też była spora grupa.

IJ: I ci self made mani, nie mając nic, zaczynając
od zera, nie będąc dobrze wyedukowani osiągali
relatywnie więcej niż fantastycznie wykształceni
liderzy na Zachodzie. Osiągnęli proporcjonalnie
więcej działając w trudniejszych warunkach.

PC: Bo niektórzy „komuniści” byli bardzo sprawnymi
managerami. Ale, to jest pytanie o politykę, o grubą kreskę, o uwłaszczenie nomenklatury, o cenę
za transformacje. Można mieć pretensje, że to miało miejsce ale to z dzisiejszej perspektywy. Warto

PC: Nie zgodzę się. Warunki mieli lepsze.

jednak widzieć to w szerszym kontekście: takiej ku-

IJ: W odbudowującym się o komunie kraju z tak
niewydolną administracją?

ponowej prywatyzacji w Czechach, korupcji na Węgrzech Bułgarii czy Słowacji. Nikt wtedy nie wiedział
co z tą gospodarką robić. Uważam, że w kontekście

PC: Pamiętaj, że ten biznes rósł na ugorze. Trzeba

krajów postkomunistycznych i tego co się w nich

było mieć tylko odwagę, siłę i pomysł. Nie stykali się

wydarzyło w wyniku transformacji plan Balcerowi-

z tak silną konkurencją jak firmy na Zachodzie. Ro-

cza broni się znakomicie.

snąć od zera o 200 procent każdego roku jest jednak łatwiej niż od rosnąć poziomu 45 mld obrotu o 5
procent.

IJ: Które z cech, jakie mieli ówcześni liderzy z lat
90. są najbardziej wartościowe? Czego od nich powinni się uczyć początkujący liderzy?

IJ: Ale działali na dzikim rynku, na którym albo nie
funkcjonowała albo bardzo źle działała administracja.

PC: Biznes lat 90. miał różne oblicza. Jedno z nich
to oblicze self made mana, który jest człowiekiem
bardzo autorytarnym, wokół którego wszystko się

PC: Administracja dziś utrudnia o wiele bardziej dzia-

kreci, który sam decyduje o wszystkim, którym jest

łalność gospodarczą niż na początku lat 90. Ustawa

panem i władcą w swoim imperium. Jest kilka ta-

Wilczka wprowadziła prawdziwą wolność gospo-

kich przykładów. Jednym z nich jest Zygmunt So-

darczą, która dopiero potem, przez kolejne lata była

lorz. On sam liczył, sprawdzał i decydował o bardzo

ograniczana tysiącami nowych, często niespójnych

wielu rzeczach w swoich firmach. Jest wielu mniej

ze sobą regulacji, które narastają wykładniczo jak

znanych, podobnych liderów do niego, którzy ręcz-

Covid. Wtedy Polska była pewnie najbardziej liberal-

nie sterowali i logistyką i importem i marketingiem,

na gospodarka w Europie.

zatrudnianiu ludzi.

IJ: Skąd się brali wówczas ci liderzy, którzy jednak

IJ: I udawało im się. Zygmunt Solorz jest jednym
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z najbardziej skutecznych polskich przedsiębiorców.
PC: To jest model przywództwa zerojedynkowego,
który się niekiedy sprawdza ale on nie buduje dodatkowych wartości. „Model Solorza” nie kreuje nowych
liderów.
IJ: Ale kreuje świetnie rozwijający się biznes, który
wchodzi na nowe pola, jest innowacyjny, konkurencyjny..
PC: Tak, zgoda. To jest typowy człowiek, który ma
wizję, wierzy w nią i idzie za nią. To jest cecha niezbędna dla leadershipu wielkiego formatu. Posiada
wizje i szuka ludzi, którzy tą wizje podzielają. Sama
motywacją dla jego ludzi jest bycie przy przywódcy,
który idzie zwycięsko od Austerlitz po Borodino. Ten
biznes jest bardzo mocny, dopóki zwycięża ale jak
zetknie się w dużymi problemami i oporem, podejrzewam może zacząć się kruszyć.
IJ: Tymczasem obserwujemy tego przedsiębiorcę
od 30 lat, przeszedł przez wszystkie fazy rozwoju Polski, kilkanaście rządów i ciągle jest mocny
i idzie do przodu. Po drodze pokonał masę przeszkód.
PC: Oczywiście, że jest skuteczny. Podobnie w Turcji mamy niezwykle silne holdingi rodzinne, takie
czebole jak w Korei. Można powiedzieć, że jednostkowe przywództwo trochę to przypomina – takie
imperium jednego człowieka. Takie modele są też
gospodarkach zachodnich i działają. Ale co buduje
siłę gospodarki, zwłaszcza globalnej gospodarki?
Nie robią tego gwiazdy. Gwiazdy są zawsze przykładem. Struktura polskiego PKB nie jest zbudowana
przez gwiazdy.

PC: To prawda, oni są bardzo efektywni. Pytanie,
który model jest najbardziej skuteczny dla. Całej gospodarki? To, co stało się Stanach Zjednoczonych
jest dobrym przykładem. Dziura pomiędzy zatrzymana prowincją a najbardziej bogatymi ludźmi jest
tam gigantyczna, nie do zasypania. Klasa średnia
znika tam galopującym tempie. To powoduje napięcia społeczne jest to, co obserwowaliśmy.
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IJ: A struktura amerykańskiego PKB, tego najbardziej innowacyjnego? Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Steve Jobs?
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Tam właśnie dominuje model, o którym mówimy do

re znam, system sprzyja ukrywaniu odpowiedzial-

tej. Pory, to model wybitnej jednostki, która ma wizję,

ności i rozmazywaniu jej na kolegów i różne działy.

za którą idą inni chętni, których on zaprasza aczkol-

Stąd dostajemy często 120 maili dziennie, z których

wiek oni zawsze są bardzo mu podlegli i w istocie

jeden mnie dotyczy ale wszędzie jestem na cc, bo

mało twórczy.

ktoś się ukrywa pod czymś, co rozmywa jego odpo-

IJ: Przykładem innego typu przywódcy biznesowego jest np. Krzysztof Pawiński, twórca Maspexu.

wiedzialność.
IJ: Zabezpieczanie się, dupokrytki, to choroba kor-

PC: To zupełnie inna postać niż Zygmunt Solorz. Pawiński nie był sam, miał od początku zespól współ-

poracji. Jak przychodzi co do czego, to wszyscy
chowają się za innymi

pracowników, wspólników, z którymi razem działał.

PC: To powszechne. Pozytywnym przykładem jak

To model realizacji wspólnej wizji kilku przyjaciół,

można być wielka korporacją i jednocześnie kre-

którzy znali się jeszcze, zanim zaczęli robić biznes.
Zaczęli od handlu częściami komputerów i w pewnym momencie stwierdzili, że ten biznes ma krótkie
nogi. Poszli za głosem własnej intuicji, wyczuli nowy
trend i kupili fabrykę soków przecierowych w Olsztynku. Myśleli, co na tym polskim rynku można zrobić. Wtedy wymyślili markę Kubuśi zbudowali wizję
firmą zajmującą się żywnością. Ta wizja została zrealizowana. Dziś jest to największa firma w tej branży
w Europie Środkowej. Ale w tej firmie liderzy, menadżerowie mają olbrzymią samodzielność.
IJ: Ale osobowość Pawińskiego bardzo odbija się
na działaniach Maspexu.
PC: Bez osobowości nie ma leadershipu. Zawsze
osobowość przywódcy ma ogromne znaczenie.
Natomiast to jest inne przywództwo. Jest różnica
miedzy odbijaniem się osobowości a wciąganiem
innych ludzi do podejmowania decyzji i oddawaniem
im odpowiedzialności. Możesz szukać pracowników,
którzy będą wykonywać twoje polecenia i możesz
szukać ludzi, którzy będą samodzielni. Steve Jobs
mówił, ze nie po to wynajmuje dyrektorów i tyle im
płaci, by in im mówił, co mają robić.

ować liderów jest IBM. Mało kto wie, ale IBM w Polsce zatrudnia 12 tysięcy ludzi. To największa firma
zagraniczna w Polsce od tym względem. W jej DNA
jest zakodowane konieczność szukania innowacji.
Każdy pracownik jest promowany za to, że zgłasza
patenty, własne pomysły. Jest cały system zasysania pomysłów i innowacji. Jak się spojrzy jakie zmiany ta firma wprowadzała w swojej stuletniej historii,
to się w głowie nie mieści, że można takie rzeczy robić. Np. wymyślenie świateł ruchu drogowego.
IJ: Na czym polega obowiązujący tam model przywództwa?
PC: Ten model został wymyślony przez rodzinę
Watsonów. To oni zatrudnili pierwszą osobę niepełnosprawną, to oni zatrudnili pierwszego czarnoskórego sprzedawcę w USA, to oni pierwsi wprowadzili
system ubezpieczeń pracowników. To jest widzenie
ponad i dalej niż rzeczywistość, która nas otacza.
IBM mając 80 proc rynku komputerów i laptopów
sprzedał je to jednego dnia, bo menadżerowie firmy
uznali, że to jest nie jest już biznes dla nich. To jest
to samo, co zrobił kiedyś Maspex przestając handlować częściami do komputerów i zmienił branżę

IJ: Tyle, że on sam decydował. Jak ten Iphone ma

na spożywczą. Jednio i drudzy patrzyli daleko i słu-

na końcu wyglądać.

chali swoich ludzi. Trzeba mieć wizję i myśleć, gdzie

PC: On nadawał mu ostateczny kształt, ale po drodze była praca wielu menadżerów, którzy zarządzali
kluczowymi procesami i działali kompletnie niezależenie. Podobnie model działa w Maspexie czy IBM.
Maspex, przy całej swojej wielkości, to nie jest stricte korporacja. Sztuką jest mieć wielki rozmiar ale

idzie świat. Trzeba stwarzać system, który pozwala
ludziom myśleć o organizacji samodzielnie, myśleć
o tym, co będzie za 10 lat. Do tego musisz mieć pokorę, świadomość, że sam tego nie wymyślisz. Trzeba umieć zasysać od innych, mieć ciekawość ludzi,
pytać ich i słuchać.

zakodować w organizacji ścieżkę rozwoju i promocji

IJ: Słuchać swoich doświadczonych menadżerów,

wewnętrznych liderów. W większości korporacji, któ-

czy raczej młodych ludzi, którzy niewiele wiedza
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ale mają świeże spojrzenie?
PC: Kto ci najlepiej dostarczy wiedzę, co w Twojej
firmie działa lub nie działa? Kiedyś miałem rozmowę z szefem jeden z dużych firm. On powiedział mi,
że czuje, że tak dalej jegofirma nie ujedzie, ze musisz coś zmienić, ale sam nie wie co. Powiedziałem
mu, żeby zapytał swoich pracowników. Najlepiej
tych, którzy przyszli do firmy mniej niż trzy miesiące temu. „Oszalałeś?!” – zapytał mnie. „Przecież oni
nic nie wiedzą, nie znają nas jeszcze dobrze”. Moim
zdaniem właśnie najlepiej ci , którzy widzą to na
świeżo, dostrzegają absurdy, bo jeszcze nie są graczem w systemie twojej firmy. Reszta ma już lepiej
lub gorzej otorbione problemy i dysfunkcje. Starzy
pracownicy mają wewnętrzną instrukcję, jak sobie
z tymi dysfunkcjami radzić i jak je obchodzić. Jak
chcesz wiedzieć, co w twojej firmie źle działa – pytaj
młodych, niedoświadczonych. IBM właśnie to robi.

Mają tę pokorę. Pytaj więc młodszych i mniej doświadczonych, jeśli chcesz wiedzieć, dokąd idziesz.
IJ: Znasz tak działające polskie firmy?
PC: Oczywiście. Pracuję teraz z jedną taką organizacją, nie mogę wymienić jej nazwy, która rośnie
w nieprawdopodobnym tempie w biznesie gamingowym. Cały czas mają kontakt z rynkiem, z młodymi
ludźmi, zasysają od nich pomysły, są bardzo otwarci. 80 procent z pomysłów, które dostają, jest nic
nie warte. Ale te 10-20 procent daje im takiego kopa
i taki dochód i tak przewagę nad konkurencją jak
nikt inny. Z jednej strony trzeba mieć swoja wizję, ale
jednocześnie trzeba pozostać w kontakcie z ludźmi
i być ich ciekaw. Jeśli przestajesz być ciekaw opinii
swoich pracowników, zwłaszcza tych młodszych, to
tracisz wielką szasnę po dowiedzenie się, w którym
kierunku idzie świat i co działa w twojej organizacji.

ROZMAWIALI:
IGOR JANKE I PIOTR CIACEK

PIOTR CIACEK
Doświadczony mentor, superwizor, coach, trener oraz animator. Właściciel i partner zarządzający firmy Stibitz.
Pracuje jako mentor i coach w procesach indywidualnych i grupowych, prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności „miękkich” oraz mentoringu i leadershipu zarówno wg modeli licencyjnych (John Maxwell Team) jak i autorskich modułów. Autor i współautor kilku podręczników z zakresu kompetencji miękkich oraz zarządzania,
w tym pierwszego w Polsce zatwierdzonego i akredytowanego przez EMCC podręcznika do mentoringu pt.:
„Mentoring - instrukcja obsługi”.
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ZIELONY
KONSERWATYZM?
Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka:
chcemy walczyć z destrukcyjnymi zmianami klimatu,
ale potrzebujemy więcej czasu niż Zachód
na sprawiedliwą transformację
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Polska w Praktyce: W wielu pięknych miejscach świata, np. w Bretanii ludzie buntują się przeciwko wiatrakom, bo dewastują krajobraz. Musimy niszczyć krajobraz, by ratować planetę?
Michał Kurtyka: Dotychczasowy sposób rozwoju
i działalności człowieka był bardzo ekstensywny
i czasami bezrefleksyjny. Naszym obowiązkiem jest
odpowiedzialne gospodarowanie zasobami ziemi,
by służyły one również przyszłym pokoleniom.

MK: Naukowcy wyraźnie wskazują, że człowiek ma
istotny wpływ na zmiany klimatu. W związku z tym
nie możemy unikać odpowiedzialności za naszą
planetę. Dokumenty, takie jak raport Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), skutecznie
przypomina nam o konieczności i pilności podjęcia
działań.

PwP: To jest oficjalne stanowisko polskiego rządu?
Utworzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska to

Ogromne możliwości dostrzegamy w rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku. Jej dynamiczny rozwój może w znaczący sposób wesprzeć odbudowę gospodarek narodowych po spowolnieniu
spowodowanym pandemią koronawirusa. Morska
energetyka wiatrowa rozwijana na Morzu Bałtyckim

dowód na to, jakie są priorytety rządu.

PwP: Jak, w skali między amerykańskimi Republikanami a brytyjskimi Konserwatystami, umieściłby Pan
podejście Prawa i Sprawiedliwości do kwestii walki ze
zmianami klimatu?

ma także szansę odegrać istotną rolę w osiąganiu

MK: Jak wspomniałem wcześniej, traktujemy kwe-

neutralności klimatycznej Europy w perspektywie

stię zmian klimatu za kluczowy problem środowi-

2050 r. i transformacji energetycznej poszczegól-

skowy. Po pierwsze kwestia ta jest ogromnie istotna

nych krajów regionu. Polska chce stać się liderem

dla całej planety. Nadchodzi ogromna zmiana cywi-

rozwoju morskich farm wiatrowych na Morzu Bał-

lizacyjna, jeśli chodzi o nasz stosunek wobec zaso-

tyckim z docelowym potencjałem zainstalowanej

bów Ziemi. Czas, aby przemyśleć, jak zmienić nasz

mocy oszacowanym w raporcie WindEurope na 28

sposób życia. Ponadto Polska musi skutecznie wal-

GW w 2050 r. To jedna trzecia mocy, jaka może po-

czyć o swoje interesy w kwestii osiągnięcia neutral-

wstać w tym regionie.

ności klimatycznej na arenie międzynarodowej i UE.

W Polsce największymi beneficjentami będą m.in.
stocznie, przemysł stalowy i metalowy. Rozwijać się
będą również firmy usługowe i instalacyjne. Musimy wykorzystać ich kompetencje i doświadczenie,
by budować wartość polskiej, niskoemisyjnej, innowacyjnej gospodarki, co jest kluczowe, zwłaszcza
w dobie spowolnienia wywołanego pandemią.

Wielkim wyzwaniem będzie przeprowadzenie transformacji w sprawiedliwy sposób tak, aby jej koszty
były jak najmniej odczuwalne dla społeczeństwa.

PwP: Węgiel przestał już być wielkim polskim dobrem
narodowym? Z czego to wynika?
MK: Udział węgla w produkcji energii w ostatnich
kilkunastu latach sukcesywnie spada. W 2007 roku

Pierwsza polska morska farma wiatrowa ma zostać

udział węgla w produkcji energii elektrycznej wyniósł

uruchomiona w 2025 roku.

ponad 90%, a w 2019 spadł do 74%, co jest efektem

Równolegle do energetyki wielkoskalowej będzie
się rozwijać energetyka rozproszona i obywatelska
– w oparciu o lokalny kapitał. W ostatnim czasie
motorem rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce

rozwoju odnawialnych źródeł energii i zwiększonego
wykorzystania elektrowni na gaz ziemny, które okazują się być zapasowym źródłem OZE, a jednocześnie mają niższą emisję niż elektrownie węglowe.

stała się fotowoltaika, która jest najszybciej rozwi-

Działania te oraz naturalna likwidacja bloków, wy-

jającym się sektorem OZE w Polsce, co jest związa-

nikająca z technicznego okresu eksploatacji i bra-

ne z postępującym spadkiem kosztów i systemem

ku budowy nowych bloków, w najbliższych dwóch

wsparcia. Do 2040 r. spodziewane jest około 10-16

dekadach spowodują, że udział paliw węglowych

GW mocy fotowoltaicznej.

w wytwarzaniu energii elektrycznej znacznie się

PwP: Pańskim zdaniem to człowiek jest odpowiedzialny za zmianę klimatu?

zmniejszy.
Nasza dalsza transformacja nie będzie łatwa – bę-
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dzie wymagać dużego wysiłku oraz unijnego wsparcia. Bariery związane z transformacją energetyczną
w Europie nie mają już bowiem wyłącznie charakteru technologicznego. Dziś są to złożone zagadnienia
społeczno-gospodarcze i polityczne. Osiągnięcie
neutralności klimatycznej wymaga bardzo konkretnych działań i inwestycji – musimy mieć plan
realizacji tego celu i wsparcia finansowego, które
pozwoliłoby każdemu państwu członkowskiemu na
skuteczną transformację. Będziemy także intensywnie współpracować z przedstawicielami regionów,

PwP: W Austrii Konserwatyści utworzyli koalicję z Zielonymi, brytyjscy Konserwatyści mają najbardziej ambitny program neutralności klimatycznej w Europie. Co
Pan o nurcie zielonego konserwatyzmu z perspektywy
Polski?
MK: Jesteśmy elementem ciągu przemian kulturowych, dlatego mamy moralny obowiązek zadbać
o to, co zastaliśmy. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, w jakim stanie przekażemy naszą planetę
kolejnym pokoleniom.

aby skutecznie powiązać krajowe i regionalne plany

Zielona energia to nie tylko ideologia, ale realne

działań, zapewniając maksymalne korzyści dla oby-

oszczędności dla gospodarstw domowych, a jedno-

wateli.

cześnie wymierne korzyści dla środowiska.

Kluczowe będzie wypracowanie mechanizmów

PwP: Czy zauważa Pan zmianę generacyjną w podejściu Polaków do kwestii środowiska? Z czego to się
bierze?

umożliwiających

skuteczne

przekwalifikowanie

osób pracujących w sektorach górnictwa i wykorzystania węgla do równie dobrze płatnych i perspektywicznych zawodów, a także inwestycje w obszarach
związanych z czystymi technologiami, takimi jak
odnawialne źródła energii, energia jądrowa i elektromobilność.

MK: Ogromnie się cieszę, że jesteśmy świadkami
kształtowania się kolejnego pokolenia osób aktywnie zaangażowanych w ochronę środowiska, które
chcą zadbać o lepszą przyszłość Ziemi. Wielokrotnie podkreślałem, że to właśnie młode pokolenie

PwP: Konserwatysta może być już ekologiem? Jakie
argumenty, z punktu widzenia konserwatywnego spojrzenia na świat, przemawiają za walką z globalnym
ociepleniem?

swoją postawą pokazuje nam cele, na których po-

MK: Wszyscy – niezależnie od tego, czy jesteśmy

Moim zadaniem w Ministerstwie Klimatu i Środo-

konserwatystami, liberałami czy socjalistami – żyjemy na tej samej planecie, oddychamy tym samym
powietrzem. To kwestie, które jednoczą Polaków ponad podziałami.

winniśmy koncentrować nasze wysiłki, otwierając
tym samym oczy całemu społeczeństwu na sprawy
zmian klimatu.

wiska jest m.in. wsłuchiwanie się w głos Polaków,
również tych najmłodszych. Przykładem takiej racjonalnej współpracy jest utworzenie Młodzieżowej
Rady Klimatycznej, która zrzesza młodych i zaangażowanych prośrodowiskowo ludzi.

PwP: Czy niechęć wielu konserwatystów do walki
o czystą energię nie wynika ze zrozumiałej nieufności
do międzynarodowych instytucji, organizacji, często
też korporacji, które narzucają silną narrację ideologiczną?
MK: Jak pisał słynny brytyjski filozof Robert Scruton w „Zielonej filozofii”, konserwatyzm ma o wiele
większe od liberalizmu czy socjalizmu predyspozycje, by stawić czoło wyzwaniom związanym z eko-

Powołanie MRK stworzyło przestrzeń do dyskusji.
W trakcie naboru otrzymaliśmy bardzo dużo zgłoszeń, co pokazuje jak bardzo młodzież w Polsce jest
zainteresowana działalnością na rzecz ochrony klimatu oraz kwestiami związanymi z ekologią, środowiskiem oraz energią.

PwP: Co Pan sądzi o aktywizmie Grety Thunberg, czy
młodzieżowych strajkach klimatycznych?

logią. Dlatego tradycja myślenia o planecie z troską

MK: Potrzebujemy świeżego spojrzenia zarówno

nie powinna być zawłaszczana przez jeden czy drugi

w nauce, jak i polityce, tak aby rozwijać się w zrów-

ruch polityczny, ale musi stać się sprawą zdrowego

noważony i sprawiedliwy sposób. Wrażliwość na

rozsądku.

problemy planety będzie coraz ważniejszym ele-
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mentem tworzenia naszej cywilizacji.

dość ponury w stosunku do państw spoza strefy

PwP: Z czym my w Polsce mamy dziś największy problem? Jakie zmiany nas czekają?
MK: W expose z grudnia 2017 roku Mateusz Morawiecki, jako pierwszy polski premier, poruszył temat zanieczyszczeń powietrza. Wówczas podkreślono, że
czyste powietrze jest wyzwaniem cywilizacyjnym
i miarą tego, czy Polska jest naprawdę dojrzałym
krajem.

wpływu ZSRR.
Od tego czasu w Polsce dokonał się ogromny postęp. Dzięki wzrostowi gospodarczemu możliwa
była reindustrializacja kraju i dostosowanie energetyki i przemysłu do coraz bardziej wymagających
norm ekologicznych obowiązujących w Unii Europejskiej. Najlepszym przykładem może być tu redukcja
emisji, jaka dokonała się w Polsce w związku z podpisaniem protokołu z Kioto. Będąc zobligowani do

Każdy z nas – niezależnie od wieku czy poglądów –

obniżenia emisji o 6%, faktycznie zmniejszyliśmy ją

oddycha tym samym powietrzem i wszystkim nam

o ponad 30%, przy ponad 2-krotnym wzroście PKB.

zależy na tym, aby było ono czyste. Dyskusja na temat czystego powietrza stała się dyskusją społeczną i cywilizacyjną.

Neutralność klimatyczna, do której stopniowo dążymy, jest wyzwaniem bez precedensu. Weszliśmy
w okres transformacji z bilansem energetycznym

PwP: Gdzie Pan widzi największe przeszkody do
przeprowadzenia rewolucji energetycznej w Polsce?
W mentalności, w przywiązaniu do tradycji górniczej,
w takim a nie innym kształcie polskiej gospodarki?

praktycznie w całości zależnym od jednego su-

MK: Z racji specyfiki miksu energetycznego, Polska

W Polsce zatrudnienie związane z sektorem wydo-

drogę do osiągnięcia neutralności klimatycznej roz-

bycia węgla sięga 200 tys. etatów. Grupy najbardziej

poczyna z zupełnie innego punktu i zajmie nam ona

narażone na negatywne skutki powinny zostać obję-

więcej czasu niż naszym europejskim partnerom.

te szczególnym wsparciem, a w centrum wszystkich

Patrząc nawet na kraje Europy Środkowej, które

wysiłków musi znajdować się człowiek i idea spra-

również odrzuciły komunizm, widzimy bardziej zdy-

wiedliwej zmiany strukturalnej. Obecna, nadzwy-

wersyfikowany miks energetyczny niż w Polsce, któ-

czajna sytuacja, związana z pandemią, wymaga od

ra w końcówce lat 80. była monokulturą węglową.

nas nowych, dostosowanych do aktualnych potrzeb

Krajobraz, jaki zastaliśmy w punkcie startowym, był

reakcji i działań. Dlatego, jeśli jako Wspólnota chce-

rowca. W ciągu dwóch dekad musimy wybudować
nowy, zeroemisyjny system energetyczny, który bę-
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my realizować ten cel w duchu sprawiedliwej i sku-

nej Polski do 2040 roku (PEP2040) zakłada budo-

tecznej transformacji, musimy kierować się zasadą

wę 6 bloków jądrowych o łącznej mocy 6-9 GW.

solidarności, tak aby nie pozostawić nikogo w tyle.

Uruchomienie pierwszego bloku planowane jest do

PwP: W ile lat jesteśmy w stanie pobyć się smogu
z Warszawy i Krakowa?
MK: W miastach jedną z głównych przyczyn niskiej
jakości powietrza jest transport. Głęboka redukcja
emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń będzie możliwa dzięki rozwojowi elektromobilności,
mobilności wodorowej i bezemisyjnego transportu
publicznego.

2033 r. Bez dodatkowych inwestycji w nowe źródła
energii właśnie w tym czasie wystąpią dalsze ubytki
w pokryciu wzrostu zapotrzebowania na moc, wynikające z wyeksploatowania istniejących jednostek
wytwórczych.
Wprowadzenie w Polsce energetyki jądrowej zwiększy nasze bezpieczeństwo energetyczne, obniży
średni poziom emisji CO2, zapewni stabilne dostawy
energii elektrycznej bez względu na pogodę, pozwoli

Na problem smogu patrzymy szerzej niż tylko przez
pryzmat dużych miast. W Polsce dominującym źró-

ograniczyć krajową emisję zanieczyszczeń powietrza z sektora energii oraz wesprze rozwój elektro-

dłem problemu nieodpowiedniej jakości powietrza

mobilności.

jest ogrzewanie budynków w sektorze bytowo-ko-

PwP: Jaka ma być Polska energetyka za pięć lat?

munalnym.
Potrzeby w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w Polsce są bardzo
duże, ze względu na fakt, że budynki jednorodzinne stanowią prawie połowę wszystkich budynków
mieszkalnych w Polsce. Dlatego też działania termomodernizacyjne budynków, w tym zwłaszcza
termomodernizacja kompleksowa – tzw. „głęboka”
polegająca nie tylko na wymianie wyeksploatowanego urządzenia grzewczego na paliwa stałe lub sa-

MK: Pięć lat to za krótka perspektywa, żeby mówić
o zmianach w energetyce. Stoimy przed wyzwaniem
poczynienia ogromnych inwestycji w celu zbudowania nowego systemu energetycznego w najbliższych
dziesięcioleciach.
Projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”
przedstawia wizję odbudowy i transformacji polskiego sektora, w sposób wprowadzający nasz kraj na
ścieżkę dążenia do neutralności klimatycznej, z po-

mej termomodernizacji budynków mieszkalnych, ale

szanowaniem uwarunkowań krajowych.

potraktowanie tego działania kompleksowo poprzez

Zgodnie z prognozami PEP2040 wykorzystanie wę-

przeprowadzenie termoizolacji ścian zewnętrznych,
dachu lub stropodachu i podłóg wraz z stolarką
okienną i drzwiową wraz z jednoczesną wymianą
źródła ciepła stanowi kluczowe działanie w walce
z niską emisją.

gla będzie ulegać stopniowemu zmniejszeniu. Przełoży się to na ograniczenie udziału tego surowca do
poziomu nieprzekraczającego 56% w wytwarzaniu
energii elektrycznej w 2030 r. Również ciepłownictwo będzie zmniejszać popyt na surowiec, zwłasz-

PwP: Dlaczego przez tyle lat nie mogliśmy rozpocząć
budowy elektrowni atomowych? Teraz to ma jeszcze
sens?
MK: Polsce będzie bardzo trudno poradzić sobie
z transformacją bez energetyki jądrowej. Elektrownia jądrowa to obecnie jedyne stabilne źródło wytwarzania energii elektrycznej, które nie emituje CO2
i jest w stanie pracować 24 godziny na dobę 7 dni
w tygodniu, niezależnie od pogody i tak przez 60
a nawet 80 lat.

cza indywidualne – przewiduje się odejście od wykorzystania paliw węglowych w gospodarstwach
domowych nie później niż w 2040 r.
Równocześnie ze zmniejszeniem wykorzystania
paliw węglowych następować będzie wzrost znaczenia źródeł zeroemisyjnych takich jak odnawialne
i jądrowe. Zmiany muszą następować w warunkach
bezpieczeństwa energetycznego, aby nie dopuścić
do sytuacji niewydolności sieci elektroenergetycznej i ryzyka braku dostaw energii, jakie np. wystąpiły
w Kalifornii w połowie sierpnia 2020 r., czy w ostat-

Dlatego zaktualizowany projekt Polityki Energetycz-

nich miesiącach w Austrii.
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Także z tego względu polska strategia energetyczna
zakłada, że budowa nowego systemu energetycznego będzie następować w tempie gwarantującym
stabilność dostaw energii i sprawne zarządzanie
siecią elektroenergetyczną. Szczególną rolę odegrają w tym zakresie inwestycje w morskie elektrownie
wiatrowe i elektrownie słoneczne, ale także w bezemisyjną energetykę jądrową. Konieczne będzie
także wykorzystanie jednostek gazowych, które
stanowić będą uzupełnienie i rezerwę dla źródeł zależnych od warunków atmosferycznych, w szczególności w przejściowym okresie transformacji, tj. do
czasu bardziej dynamicznego rozwoju i wykorzysta-

nia wielkoskalowego magazynowania energii oraz
innych narzędzi zapewniających elastyczność pracy
systemu elektroenergetycznego.
Postawiliśmy sobie bardzo ambitne cele – kosztowne i trudne w realizacji, ale bez wątpienia potrzebne. Jestem zdania, że efektywne wykorzystanie
środków unijnych przeznaczonych na sprawiedliwą
transformację oraz rzetelny dialog społeczny umożliwią transformację polskiej energetyki, pociągając
za sobą unowocześnienie oraz zwiększenie konkurencyjności.

ROZMAWIALI:
MICHAŁ KURTYKA, IGOR JANKE I MARCEL LESIK
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NIEMCY:

Energiewende, czyli klimat
w służbie niemieckiego
biznesu
Wbrew narracji wielu zielonych aktywistów, niemiecka
transformacja energetyczna Energiewende nie stawia
sobie za priorytet ratowania klimatu.
Jej celem jest napędzenie niemieckiej gospodarki i
wzmocnienie wpływów.
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Dla przeciętnego mieszkańca Republiki Federalnej
Energiewende to powód do dumy – podbudowuje
ona bowiem myślenie Niemców o samych sobie
jako o europejskich pionierach rozwiązań proklimatycznych i prośrodowiskowych. Jednakże realny
obraz niemieckiej transformacji energetycznej jest
zupełnie inny: ochrona klimatu nie jest dla niej priorytetem, wręcz przeciwnie – Energiewende opiera
się na mechanizmie, który nazwać można zbrodnią
klimatyczną. Niemcy mogą jednak być dumni ze
swej transformacji, gdyż wzmacnia ona ich państwo
oraz gospodarkę.
Odkrywając prawdziwe oblicze Energiewende warto
przyjrzeć się najpierw wygaszanym przez ten proces mocom, tj. elektrowniom węglowym i jądrowym.
O ile wyłączanie tych pierwszych jest jak najbardziej
zrozumiałe, o tyle przedwczesne kończenie eks-

ploatacji jednostek jądrowych trudno – na gruncie
ochrony klimatu – pojąć. Atom jest bowiem źródłem
czystej, bo praktycznie bezemisyjnej energii. O jego
potencjale przekonali się np. Szwedzi, którzy dzięki
szerokim inwestycjom w tę technologię w latach
1970-1990 zmniejszyli swą emisję CO2 o połowę,
choć gospodarka ich kraju wzrosła o 50%, a produkcja energii ponad dwukrotnie. Niemców nie przekonuje też energetyka Francji, oparta w 75% na atomie,
która ma średnio 5-6 razy mniejszą emisyjność niż
niemiecka. Pomimo tych argumentów, RFN chce
zamknąć wszystkie swoje elektrownie jądrowe już
do końca 2022 roku. Tymczasem, jednostki zasilane
węglem mają pracować nawet do roku 2038 (a warto zaznaczyć, że Niemcy są największym na świecie konsumentem węgla brunatnego). Innymi słowy
mówiąc: zachodni sąsiad Polski zamknie czyste
elektrownie jądrowe o 16 lat szybciej niż węglowe.
Warto zaznaczyć, że w Niemczech emisje dwutlenku
węgla przez długi czas wymykały się spod kontroli w latach 2009-2013, pomimo intensywnych nakładów na transformację energetyczną, sektor energii
utrzymywał rosnącą emisyjność. Z kolei w latach
2010-2016 niemieckie całościowe roczne emisje
CO2 spadły zaledwie o 33 mln ton - z poziomu 942
mln t do poziomu 909 mln t. Dopiero spowolnienie
gospodarcze niemieckiej gospodarki oraz pandemia
koronawirusa wywołały mocniejsze redukcje - a i tak
nie wiadomo, czy RFN wypełni cel emisyjny na rok
2020.
Berlin usprawiedliwia swoje antyatomowe postępowanie społecznym lękiem przed technologią ją-
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Energiewende, czyli niemiecka transformacja energetyczna, wdrażana jest już od 20 lat. Pierwsze
związane z nią ustawy zostały przyjęte w 2000 roku
przez rząd Gerharda Schrödera, jednak świetlane
czasy dla tego procesu nastały dopiero po dojściu
do władzy Angeli Merkel, która zyskała nawet tytuł
Klimakanzlerin (niem. Kanclerz Klimatyczna). Całe
to przedsięwzięcie opiera się na trzech kluczowych
założeniach: rezygnacji ze spalania węgla, wygaszeniu elektrowni jądrowych i szybkiej rozbudowie
parku źródeł odnawialnych (OZE). W 2019 roku 65%
Niemców uważało, że ich kraj dobrze radzi sobie
z własną transformacją energetyczną, a dwa lata
wcześniej poparcie dla jej ogólnego zarysu wyraziło
aż 88% niemieckiego społeczeństwa.
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drową, mimo braku ich naukowego uzasadnienia.
Co ważne, Niemcy chcą wygaszać nie tylko własne
elektrownie jądrowe. Sprzeciw Berlina rodzą nawet
plany innych państw w zakresie rozwoju atomu. Jest
to zapisane pośrednio w umowie koalicyjnej CDU/
CSU i SPD, która zawiera wzmiankę o rozszerzeniu
Energiewende (a więc polityki antyatomowej) na
całą Unię Europejską celem wzmocnienia niemieckich możliwości eksportowych.
Ostatnim – bardzo dobitnym – przykładem sprzeciwu Niemców wobec planów rozbudowy europejskiego sektora jądrowego była reakcja ministra środowiska Dolnej Saksonii Olafa Liesa (z ramienia SPD),
który stwierdził, że „zrobi wszystko, co w jego mocy”,
by powstrzymać Holendrów od rozwoju energetyki
jądrowej. W tej materii Berlin działa intensywnie również na płaszczyźnie unijnej – widać to choćby po
debacie w sprawie taksonomii, czyli swoistej agendy
inwestycyjnej Unii Europejskiej, z której atom może
być wykluczony.
Dlaczego Niemcy tak aktywnie walczą z energetyką jądrową? Promowanie wychodzenia z atomu
ma dla Berlina ukryty cel polityczny - wygaszanie
bloków jądrowych w Europie (zwłaszcza w jej środkowej i wschodniej części) zwiększy popyt na gaz
(o tej prawidłowości świadczy np. przykład Litwy
czy reakcja systemu energetycznego Niemiec na
zamknięcie elektrowni jądrowej w Philippsburgu),
którego Niemcy będą mieli pod dostatkiem dzięki
dwóm gazociągom Nord Stream (z których jednej
już działa, a drugi jest na etapie konstrukcji, wstrzymanej obecnie przez sankcje ze strony USA. RFN
już teraz eksportuje rocznie ok. 30 mld metrów sześciennych błękitnego paliwa, a w planach Berlina
leży budowa centralnego europejskiego hubu gazo-

wego, będącego centrum dystrybucji tego paliwa na
cały kontynent.
Niemcy pchają Europę w kierunku miksu energetycznego ukształtowanego przez Energiewende, bo
im się to po prostu opłaca – rozwój energetyki odnawialnej w UE przy jednoczesnym wygaszaniu atomu
będzie zwiększał europejski apetyt na gaz, gdyż OZE
nie pracują w sposób kontrolowalny, a dostatecznie
dużych magazynów energii (umożliwiających zbieranie nadwyżek elektryczności i konsumowanie ich,
gdy produkcja stanie) nie widać na razie na horyzoncie. Rolę stabilizatora dla OZE będzie zatem odgrywało błękitne paliwo, sprzedawane przez Niemcy
dzięki biegnącym do tego kraju gazociągom, tłoczącym głównie rosyjski surowiec.
Jak widać Niemcy potrafili zaprząc klimat do realizacji własnych celów biznesowych. Kwestia redukcji
emisji oraz efektywność transformacji w tym zakresie nie jest dla nich najistotniejsza – ważny jest
przede wszystkim zysk gospodarczy i polityczny.
Realizacja Energiewende leży przede wszystkim
w interesie Niemiec. Ta transformacja już teraz
umożliwiła RFN budowę potężnej branży źródeł odnawialnych, na której wsparcie Niemcy do 2022 roku
wydadzą 680 miliardów euro (tak powiedział federalny minister gospodarki Peter Altmaier).
Biorąc powyższe pod uwagę, widać wyraźnie, że
Energiewende nie jest proekologiczną transformacją energetyczną, a jedynie pomalowanym zieloną
farbą kompleksowym planem budowy nowych politycznych i gospodarczych wpływów Berlina w Europie. Nic więc dziwnego, że proces ten jest konsekwentnie realizowany przez wszystkie niemieckie
rządy od 20 lat.

JAKUB WIECH
Prawnik, dziennikarz gospodarczy, analityk, zastępca redaktora naczelnego serwisu Energetyka24.com, redaktor portalu Defence24.pl. Ekspert w zakresie bezpieczeństwa energetycznego i informacyjnego, energetyki i gospodarczych stosunków międzynarodowych. Autor książki „Energiewende. Nowe niemieckie imperium”
o strategii energetycznej Niemiec.
https://twitter.com/jakubwiech
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CZECHY:

Lęki nuklearne Rosji
i nieufność do OZE
Zielona, przyjazna klimatowi polityka
nie jest popularnym tematem w Czechach,
ale jest obecna w debacie publicznej.
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Zmiany klimatyczne i związane z nimi problemy nie należą do tematów, którymi czescy politycy i czeska opinia publiczna żyli by się na co dzień i na temat których
można łatwo zdobywać polityczne punkty. Niegdyś rządząca Partia Zielonych żyje na politycznej krawędzi, ale
nadal, głównie pod naciskiem zagranicznego biznesu
i wspólnej polityki europejskiej, stopniowo propaguje
się bardziej ekologiczne spojrzenie na energię. Polityka
i stosunki z Rosją odgrywają w tym główną rolę.
W 2019 roku Czechy wyprodukowały 57,01% energii
z paliw kopalnych, 39,09% z atomu i 3,9% ze źródeł
odnawialnych. Kraj zmniejszył swoje emisje CO2
o 35,2% w latach 1990-2018, a gdyby dalej je zmniejszał w tym samym tempie, do 2030 roku byłyby one
o 45% mniejsze niż w 1990 roku. Zdaniem dziennika
Hospodářské Noviny osiągnięcie 55-procentowego limitu redukcji, zgodnego z ustaleniami krajów
członkowskich Unii Europejskiej, nie byłoby w ogóle
problemem, gdyby państwo się na to zdecydowało.
Dziennik cutuje ostatnie dane Izby Odnawialnych
Źródeł Energii, zgodnie z którymi byłoby to możliwe,
gdyby gospodarka bardziej skupiała się na pozyskiwaniu energii z wiatru lub słońca oraz na remontach
budynków. Ale to nie jest najważniejszy priorytet
żadnej z głównych sił politycznych.
Najbardziej widoczna politycznie jest energia jądrowa. Większość polityków i opinii publicznej uważa
energię jądrową za ekologiczną, a przynajmniej neutralną dla klimatu. Według badania IBRS z grudnia
2020 r. 61 procent populacji popiera energię jądrową. Obecnie na czeskiej scenie politycznej toczy się
dramatyczna, w większości zakulisowa walka o to,
kto zbuduje nowy blok elektrowni atomowej Dukovany, starszej z dwóch czeskich elektrowni atomowych. Zdaniem większości jest to konieczne, aby
Czechy były w przyszłości samowystarczalne, gdyż
rośnie potrzeba wyłączania elektrowni węglowych
i innych zanieczyszczonych źródeł oraz rosną ceny
uprawnień do emisji.
Spór ma w zasadzie charakter polityczny: czy nowy
blok zostanie zbudowany przez Rosję lub Chiny,
czy też przez jednego z zachodnich dostawców, takich jak firmy z USA, Korei Południowej czy Francji.
Budowa elektrowni atomowej to połączenie z krajem, w którym znajduje się wykonawca budowy,
na dziesięciolecia. Środowiska dbające o politykę

bezpieczeństwa naciskają na wykluczenie głównie rosyjskiego dostawcy - Rosatomu, który jednak
ostro lobbuje na rzecz swoich interesów, m.in. z pomocą prezydenta Miloša Zemana i jego doradców.
Ostatnie wydarzenia sugerują, że decyzja w sprawie
dostawcy może zostać przesunięta na czas po wyborach parlamentarnych, zaplanowanych na jesień
2021 r.
Presja na tę decyzję jednak rośnie ze względu na
decyzję tzw. komisji węglowej, organu eksperckiego
rządu, z początku grudnia, według której spalanie
węgla w Czechach powinno zakończyć się do 2038
r., czyli tego samego dnia co w Niemczech. Ekolodzy ostrzegają, że to zdecydowanie za późno, a firmy węglowe przekonują, że jest to zdecydowanie za
szybko. Jedyna państwowa spółka wydobywająca
węgiel kamienny, OKD, już radykalnie wygasza górnictwo, prywatne firmy wydobywające węgiel brunatny robią to samo, choć w wolniejszym tempie.
Elektrownie opalane węglem są stopniowo wyłączane, ale w Czechach pracują głównie na węglu brunatnym. Ceny uprawnień do emisji wzrosły na tyle,
że czeskim elektrowniom często w ogóle nie opłaca
się produkować energii elektrycznej z węgla.
Na ostatnim szczycie UE czeski premier Andrej Babiš poparł zatwierdzenie gazu jako przejściowego
źródła energii między „brudnym“ węglem a przyszłymi czystymi źródłami odnawialnymi. W ciągu ostatnich dziesięciu lat zrealizowano jednak tylko jeden
z wielu projektów elektrowni gazowych – ten wybudowany w Počeradach przez współposiadaną przez
państwo spółkę ČEZ. Inne projekty czekają w kolejce. Premier Babiš poparł 55-procentową redukcję
emisji przez całą UE do 2030 roku także dlatego,
że niektóre inne państwa członkowskie zmniejszą
ją w szybszym i głębszym tempie, co pozwoli Czechom realizować swoją redukcję w dotychczasowym, znacznie wolniejszym tempie.
Odnawialne źródła energii nie są popularnym tematem wśród opinii publicznej po tym, jak piętnaście lat
temu politycy uchwalili ustawę gwarantującą ogromne dotacje dla operatorów. Potem nastąpił wielki
boom w panelach słonecznych, nawet w nieuzasadnionych miejscach, co kosztowało skarb państwa
ogromne pieniądze. W reakcji na nadużycia nastąpiła zmiana prawa, która zmieniła zasady przyzna-
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wania dotacji, jednak mleko już się rozlało: opinia
publiczna przestała ufać energii słonecznej i ogólnie odnawialnym źródłom energii, ponieważ widzi
w nich i w związanych z nimi dotacjach głównie źródło korupcji i drążenia finansów państwa.

Photo by Matheus Bertelli from Pexels

O kryzysie klimatycznym nie zapomina się jednak
wśród najmłodszego pokolenia wyborców. To oni
bowiem stoją za wzrostem poparcia dla Partii Piratów, będącą, według aktualnych sondaży, jest najsilniejszą partią opozycyjną. Jeśli uda im się utworzyć koalicję wyborczą z liberalną partią STAN, będą
mieli realną szansę na wygranie wyborów i utworzenie nowego rządu po przyszłorocznych wyborach. Ponieważ Piraci promują zrównoważony miks
energetyczny, wspierają nowoczesne technologie,
odrzucają gwarantowaną przez państwo cenę zakupu energii elektrycznej i sprzeciwiają się udziałowi
rosyjskich i chińskich firm w budowie nowego bloku
w elektrowni atomowej Dukovany, czeska polityka
klimatyczno-energetyczna może zmienić i przyspieszyć koniec paliw kopalnych.

MARTIN EHL
Politolog, dziennikarz z wieloletnim stażem w mediach czeskich, od roku 2006 szef działu zagranicznego dziennika ekonomicznego Hospodarske noviny, zajmuje się głównie Europa Środkową i bezpieczeństwem. Twórca
kolumny środkowoeuropejskiej dla internetowego magazynu Transitions Online (www.tol.org). Autor książek o
globalizacji i o Europie Środkowej, nagrodzony 2011 w Austrii nagroda Writing for Central Europe.
https://twitter.com/MartinCZV4EU
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UKRAINA:

Klimat w centrum
politycznej zawieruchy
Zielona energia była w tym roku na Ukrainie obiektem
szerokiej rozgrywki: z udziałem producentów,
zagranicznych inwestorów, oligarchów,
Sądu Konstytucyjnego i parlamentu.
Dynamika rozwoju sektora jest duża - ale czy problemy
polityczne i ekonomiczne jej nie wstrzymają?
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Problemy energetyki na Ukrainie oddziałują na wiele
aspektów funkcjonowania tego kraju: nie tylko na ekonomię czy klimat, jak w każdym kraju, ale również na
sprawy międzynarodowe (uwalnianie się od zależności
od Rosji i okupowanych przez nią terenów) czy wręcz
makropolityczne (wpływ wielkiego biznesu na państwo).
Z kolei stan funkcjonowania sektora zielonej energii
wiąże się z ambicjami integracji Ukrainy z Zachodem,
bowiem obowiązek wzmacniania “zielonego sektora”
wynika z umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską
i szerzej - z międzynarodowych zobowiązań, takich jak
porozumienie paryskie. Branża energii odnawialnej,
po wyrwaniu się ze szponów Janukowyczowskich oligarchów, rozwija się, choć w ostatnich latach popada
w różne, nietypowe kłopoty.

OD OLIGARCHÓW DO INWESTORÓW
O “zielonej energii” zrobiło się głośno w latach poprzedzających rewolucję godności z lat 2013-14.
Wówczas stała się ona źródłem renty korupcyjnej
dla środowiska oligarchicznego otoczenia ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza. Jego bliscy współpracownicy, bracia Andrij i Serhij Klujewowie, lobbowali w sprawie uchwalenia wysokich
dotacji dla sektora, i z nich później korzystali. Rynek
był wówczas zmonopolizowany przez ich firmę Activ Solar, a zasady wsparcia były zredagowane w jej
interesach. Państwowe wsparcie było hojne, jednak
nie stanowiło elementu przyciągającego zagranicznych inwestorów.
Dopiero po ukraińskiej rewolucji 2013-14 i odsunięciu od władzy patrona Klujewów, legislacja została poprawiona. Ustanowiono równe zasady dla
wszystkich uczestników rynku i rozwój sektora

STAN NA DZIŚ

ruszył. W jego rozwój zaangażowały się firmy mię-

Na stronie ukraińskiego koncernu UkrEnergo znaj-

westycyjnie w 8 z 10 największych elektrowni sło-

dziemy podawane na bieżąco statystyki prezentują-

necznych na Ukrainie. Oczywiście, w biznesie tym

ce strukturę produkcji energii w tym kraju. Stanem

działają również ukraińscy oligarchowie. Wg portalu

na listopad 2020, moc zainstalowana sektora źródeł

biznes.censor.net, właśnie najbogatszy Ukrainiec, li-

odnawialnych wynosiła ponad 11,6% ukraińskiej pro-

der rynku energetycznego w tym kraju Rinat Achme-

dukcji energii. Był to wynik nieco słabszy niż w Pol-

tow na 2019 był największym producentem energii

sce, gdzie wg mocy zainstalowanej 15,94% energii

również w sektorze zielonym, zajmując około ¼ ryn-

pochodzi z elektrowni odnawialnych. W naszym

ku. Drugie miejsce względem mocy obsługiwanych

kraju dominują jednak elektrownie wykorzystujące

elektrowni należało szwedzkiemu przedsiębiorcy

dzynarodowe, w tym Chińczycy zaangażowani in-

energię wiatru - na Ukrainie natomiast przeważają
elektrownie słoneczne zlokalizowane głównie w południowej części kraju. Ich udział w ukraińskim systemie energetycznym wynosił 9,2%, podczas gdy
elektrowni wiatrowych 1,9%. W tym samym czasie,
na Ukrainie 40,2% energii mogły wytwarzać elektrownie konwencjonalne, 25,5% sektor atomowy,
11,1% elektrociepłownie, 8,8% elektrownie wodne,
a 2,7% elektrownie szczytowo-przepompowe.

Carlowi Sturenowi i jego Vindkraft Group, a trzecie chińskiemu przedsiębiorstwu CNBM.
Wysokość zielonej taryfy, stanowiącej gwarantowaną przez państwo cenę za zieloną energię. stanowi znaczny problem dla ukraińskiego budżetu
i cen energii dla odbiorców. Mimo zmian (obniżenie o połowę w 2015 roku) jest ona nadal wyższa
niż w większości krajów Unii Europejskich. Przykładowo, dla elektrowni słonecznych o mocy wyższej

Jednak warto zauważyć że, przez ostatnie pięć lat
znacznie wzrosły zdolności tego energii odnawialnej. O ile w 2015 roku mogły one produkować 0,5
mW, to dziś jest to niemal 12-krotnie więcej: 6,3 gW.
Wg strategii przyjętej sześć lat temu przez rząd Ar-

niż 10 mW na Ukrainie wynosiła ona 0,2585 euro
za kW/h w 2012 roku (w tym samym roku w Niemczech: 0,175 euro), a w 2016 - po obniżce: 0,1599
euro (Niemcy: 0,072 euro), natomiast w 2020 roku
- 0,1126 euro (w Niemczech 0,0539 euro).

senija Jaceniuka, do 2035 roku “zielony” sektor ma

W związku z tym rząd miał problemy z wypłacalno-

stanowić 25% całości produkcji energii na Ukrainie.

ścią - a w rezultacie skarb państwa popadł w długi
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wobec inwestorów. Wspieranie sektora dotacjami
wpływało również na ceny energii.

CO KONSTYTUCJA MA DO
ZIELONEJ ENERGII?
Inne uderzenie w sektor odnawialnej energetyki

MILIARDY RZĄDOWYCH DŁUGÓW

wyszedł ze strony parlamentu, a dokładniej 47 de-

Pierwszym krokiem dla racjonalizacji państwowe-

lonej energii do… Sądu Konstytucyjnego. Wg nich,

go wsparcia dla zielonej energii było wprowadzenie

mechanizm zielonej taryfy: “skutkował niezgodnymi

w 2019 r. systemu aukcji, który wprowadzał konku-

z prawem wydatkami z budżetu państwa i spowo-

rencyjność między nowymi inwestorami. W 2020

dował utratę jego równowagi”. Chcą oni uznania do-

rząd, kierowany między innymi zamiarem uniknięcia

tacji za niekonstytucyjne i ich całkowitej likwidacji.

podwyżek dla prywatnych odbiorców energii, podjął

Jak twierdzi Czekunowa, nie można mieć wątpliwo-

rozmowy z inwestorami. Na jednej szali były możli-

ści, że sprawa ta została “zainicjowana w interesie

wości budżetu państwa, na drugiej reputacja kraju,

przedstawicieli wpływowych grup finansowo-prze-

który zmienia zasady w trakcie gry. Po długich bata-

mysłowych, którzy widzą zagrożenie dla własnego

liach lobbystów, mediów i polityków udało ustalić się

biznesu ze względu na wzrost tempa wzrostu energii

“dobrowolną restrukturyzację” zielonej taryfy - obni-

odnawialnej”. O kogo chodzi - to podpowiada osoba

żenie jej o od 2,5% do 15%. Ustanowiono również

lidera frakcji składajacego wniosek. To Ołeksander

graniczny rozmiar dotacji dla elektrowni uruchomio-

Dubynski, ściśle związany z oligarchą Ihorem Koło-

nych przed 2015 rokiem, co obniży wsparcie dla nich

mojskim, właściwie lider nieformalnego stronnictwa

nawet o połowę.

sprzyjającego temu biznesmenowi.

Za to skarb państwo miał w ciągu tego i następnego

Również wg Andrija Koneczenkowa z Ukraińskiego

putowanych którzy złożyli wniosek dotyczący zie-

roku zlikwidować zadłużenie wobec producentów
energii. Eksperci oceniali ten kompromis jako pozytywny sygnał, pokazującym, że ukraińska władza
rozumie drugą stronę, choć przy tym wydaje się,
że nowe reguły wpłyną na przyhamowanie rozwoju
sektora: trwające projekty zostaną najpewniej dobudowane, a nowe ruszą prawdopodobnie po pewnym

Stowarzyszenia Energii Odnawialnej, powodem próby ograniczenia dotacji są ceny na energię. “Wiele
firm kierowanych przez oligarchów chcą nadal wykorzystywać tak zwaną tanią energię dla swojego
biznesu, nie zwracając uwagi na rozwój czystej energii i warunków dla poprawy sytuacji ekologicznej
w naszym kraju” - informował media lider organizacji

czasie, gdy inwestorzy ocenią, czy system aukcji

“zielonego sektora”.

działa uczciwie.

Jak uważa Czekunowa: “w sytuacji, gdy „zielone”

Obietnice rządu spotykają jednak trudności w reali-

taryfy jako główną zachętą do inwestowania w tym

zacji. O ile bowiem od sierpnia do października producenci otrzymywali pieniądze, to ostatnie miesiące
2020 roku przyniosły kolejne problemy z wypłatami.
Jak skomentowała dla “Polski w Praktyce” ekspertka Centrum Razumkowa Switłana Czekunowa “niespełnienie przez rząd swoich zobowiązań powoduje
negatywne nastroje wśród producentów i inwestorów, którzy już myślą o możliwości skierowanie
sprawy do międzynarodowych arbitrażu”. Dług państwowy sięga już 23,7 miliardów hrywien tj. niemal
700 milionów euro lub 3 miliardy złotych.

sektorze, zostanie uznana za niekonstytucyjną, to
w dużej mierze ograniczy to możliwości producentów, negatywnie wpłynie na rozwój krajowej produkcji sprzętu dla sektora energii odnawialnej oraz
doprowadzi do ekonomicznej nieopłacalności projektów i bankructwa wielu inwestorów, którzy nie
będą w stanie spłacić pożyczek”. Oznaczałoby to
z pewnością ograniczenie rozwoju i znaczny kryzys
dla tego sektora.
Póki co Sąd Konstytucyjny nie podjął decyzji w tej
sprawie. Eksperci czołowej koalicji organizacji pozarządowych Reanimacyjny Pakiet Reform wydali za
to ocenę korzystną dla “zielonych” - o konstytucyjności tych zapisów i niecelowości wniosku.
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CZY BĘDZIE ZIELENIEJ?

Photo by alena koval from Pexels

Wspomniane kryzysy już utrudniają realizację przez
Ukrainę ambitnych planach rozwoju sektora zielonej energii. Jego dalszy rozwój jest możliwy, choć
jak twierdzi Czekunowa, ukraiński rząd musi włożyć
w to sporo wysiłku, a szczególnie zadbać o odzyskanie zaufania inwestorów. Jak uważa ekspertka, istotne jest spłacenie przez skarb państwa zadłużenia,
ale ważne są też zmiany systemowe. Chodzi między
innymi o ostateczne wprowadzenie systemu aukcji,
emisję “zielonych obligacji”, a także automatyzację
i cyfryzację infrastruktury przesyłowej. Do tego dochodzi drażliwa dla polityków i obywateli kwestia
podniesienia cen na energię dla indywidualnych
odbiorców przy zachowaniu dotacji dla osób niezamożnych. Zielony sektor na Ukrainie czeka więc
jeszcze sporo burzliwych starć, legislacyjnych, politycznych i medialnych bitew.

MACIEJ PIOTROWSKI
Ekspert ds. Ukrainy w Instytucie Wolności, specjalista merytoryczny w Nizio Design. Absolwent historii i studiów ukraińskich Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tłumacz z języka ukraińskiego. Animator kultury, organizator
Festiwalu Folkowisko i wielu innych wydarzeń kulturalnych w Polsce Wschodniej.
www.twitter.com/piotrowski_mac
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Kościół.
Bunt młodych
czy bunt
wiernych?
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Jesień zamiast
wiosny Kościoła
„Panie, tak często Twój Kościół przypomina tonącą łódź, łódź, która
nabiera wody ze wszystkich stron. Także na Twoim polu widzimy
więcej kąkolu niż zboża. Przeraża nas brud na szacie i obliczu Twego
Kościoła. Ale to my sami je zbrukaliśmy!
To my zdradzamy Cię za każdym razem, po wszystkich wielkich
słowach i szumnych gestach. Zmiłuj się nad Twoim Kościołem”
– napisał kardynał Joseph Ratzinger w rozważaniach na
wielkopiątkową drogę krzyżową w rzymskim Koloseum
25 marca 2005 r.
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Pamiętam doskonale tamten Wielki Piątek i swoją
konsternację, nie mogąc uwierzyć w usłyszane słowa podczas transmisji telewizyjnej rzymskiej drogi
krzyżowej. Ale kiedy usłyszałem tę pesymistyczną
diagnozę kondycji Kościoła katolickiego i jego wewnętrznej dekompozycji wcale nie ogarnął mnie
smutek. Przez swoje wieloletnie zainteresowanie
kryzysem wiary i dyscypliny w Kościele, znajomości
i osobiste doświadczenia, znałem dość dobrze sytuację, więc czarna wizja kardynała Ratzingera, nie
była dla mnie zaskoczeniem. Zdziwił mnie, a może
i zszokował, jedynie fakt, że to co znałem z wielu
obserwacji i książek, ale i wielu jakże samokrytycznych wywiadów Kardynała, stało się oficjalnym głosem Kościoła wypowiedzianym w dodatku w dniu
upamiętniającym mękę i odkupieńczą śmierć Pana

jak dziesiątki, może setki tysięcy tradycjonalnych
katolików na całym świecie, którzy w Kościele po-

Jezusa.

szukują sakramentów, zdrowej nauki, piękna liturgii

Ten fakt, wzmocniony dodatkowo obrazem nieme-

czucie odzyskanej obywatelskości katolickiej w swo-

go i przybitego cierpieniem do fotela papieża Jana
Pawła II, pozostanie mi w pamięci do końca. I znów
– wcale nie dlatego, że był to widok przejmujący (bo
był!), ale dlatego, że polski papież był w tym czasie
kapitanem „tonącej łodzi”, która „nabiera wody ze
wszystkich stron”. A więc była to dla mnie dojmująca
wizja końca blisko trzydziestoletniego pontyfikatu,
w której pozbawiony już mowy papież, w ostatnich
dniach swojego życia słucha telewizyjnego raportu
o stanie wiary i upadku Kościoła, jaki przygotował
mu na Wielki Piątek prefekt najważniejszej z rzym-

i muzyki, porządku i ciszy kontemplacji, miałem poim ukochanym Kościele. Poza tym, papież Benedykt
XVI przywrócił mi wiarę w siłę i sens autorytetu
w Kościele, bez którego – zwarzywszy na potężny
kryzys kapłaństwa, ale i doktrynalno-sakramentalne znaczenie kapłana w życiu katolika – zwyczajnie
trudno wytrwać w wierze a nawet, jak pisał św. Paweł w liście do Tymoteusza „bieg ukończyć” i „wiarę
ustrzec”.
Może po raz pierwszy byłem spokojny o przyszłość
Kościoła. W wymiarze religijnym zdawałem sobie

skich kongregacji – nauki wiary!

jednak sprawę, że to musi być dopiero początek

Odwaga kilku kurialistów watykańskich i determina-

sięciu latach od czasu zakończenia Soboru Waty-

wielkiej duchowej wojny, która nagle po kilkudzie-

cja kardynała Ratzingera sprawiły, że tamten Wielki

kańskiego II i konsekwentnego marszu od kryzysu

Piątek stał się jakby podsumowującą klamrą całego

do wielkiego kryzysu, od skandalu do następnego

pontyfikatu Jana Pawła II, zaś dla rzeszy katolików

skandalu, od herezji do jeszcze większej herezji,

na całym świecie (w tym dla mnie) nadzieją na szyb-

nie może, niczym za przyłożeniem czarodziejskiej

ki Poranek Wielkanocny, który ciemność przemienia

różdżki Benedykta XVI, się nagle zakończyć. Nie my-

w jasność, kryzys w odnowę, kąkol w zboże, brud

liłem się, o czym zresztą przekonałem się krótko po

w uderzającą biel, uspokaja fale a łódź spokojnie

powierzeniu Kluczy Piotra papieżowi Benedyktowi

prowadzi do portu. Wybór kardynała Ratzingera na

XVI, podczas rozmowy z jednym z polskich bisku-

papieża i porzucenie przez niego myśli, by przyjąć

pów, wówczas sufraganem a obecnie ordynariu-

imię „Jan Paweł III”, a później uwolnienie tradycyjne-

szem diecezjalnym, który podczas miłej obiadowej

go rytu mszy świętej od widzimisię liberalnych bisku-

atmosfery wyznał, że najważniejsze jest teraz „jakoś

pów, odwołanie nieważnych ekskomunik na „lefebry-

przetrwać Benedykta i te jego porządki”. Później po-

stów” i początek radykalnych porządków w Kościele,

dobnych wyznań wysłuchałem dziesiątki aż w koń-

utwierdziły mnie w tym optymizmie. W wymiarze

cu przyszedł jeden z najsmutniejszych dni w moim

osobistym było to dla mnie niesłychanie ważne, bo

życiu – 11 luty 2013 r., dzień w którym Benedykt XVI
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złożył swoje papiestwo! Później było już tylko gorzej,

z dyskusji o polskim Kościele powiedział mi kiedyś

bo papieżem został kardynał Jorge Mario Bergoglio

tak: „wiesz, rządzi naszym Kościołem w kraju Sztab

SI, o którego wyczynach w Argentynie czytałem

Generalny Episkopatu Polski”. A że dyskusja odby-

wcześniej na tradycjonalistycznych portalach inter-

wała się w kręgu pracowników MON, wszyscy do-

netowych. Kiedy później ujrzałem papieża w oto-

skonale pojęli, że nasz kolega ma na myśli eklezjalną

czeniu skrajnie liberalnych niemieckich hierarchów,

– podobną do Sztabu Generalnego WP – niemoż-

a następnie podczas modlitwy niedzielnej usłysza-

ność uporania się z komunistyczną (agenturalną)

łem jak Franciszek cytuje z aprobatą heretyckie-

przeszłością, niezdolność do szybkiego reagowania

go kardynała Waltera Kaspera i swoje papiestwo

na kryzysy, korporacyjną solidarność, nienowocze-

postrzega jedynie przez pryzmat biskupa Rzymu,

sność komunikacyjną, lenistwo duchowe i intelektu-

zyskałem pewność, że po „incydencie” związanym

alne, niespójność organizacyjną, opieszałość w po-

z Benedyktem XVI nie pozostanie wkrótce nic.

dejmowaniu decyzji, zamknięcie na analizowanie

Nagle historia na tyle przyspieszyła, że piotrowa „tonąca łódź”, o której tak przejmująco pisał w 2005 r.
kardynał Ratzinger, nie tylko zaczęła przypominać
łódź podwodną, ale w dodatku chybocze się pod
wodą na lewo i w prawo nie mogąc już wypłynąć na
powierzchnię. Kościół katolicki w jeszcze większym
stopniu stał się parlamentem sprzecznych opinii,
doktryn i poglądów, przedmiotem gorszących skandali i policyjnych raportów antypedofilskich, brzydoty
i abdykacji z głoszenia prawdy, zamkniętych kościółów w pandemii i telewizyjnych nabożeństw… Stojący na czele podwodnej już łodzi Franciszek wydaje
się gorliwie sprzyjać kryzysowi, co w nieprawdopodobnie wręcz celny i zwięzły sposób ukazała demaskatorska i międzynarodowa książka Henry’ego Sire
„Papież dyktator” (wydana także w Polsce), za którą,
jak się mówi… stoi kilkunastu konserwatywnych kardynałów, biskupów i prałatów, co wywołuje jedynie
wściekłość współpracowników papieża.

sytuacji w Kościele powszechnym…
Wiemy, że nasz Kościół jest częścią nas, a my jesteśmy częścią naszego Kościoła ze wszystkimi
tego konsekwencjami. W społeczeństwie, w którym
jakakolwiek z grup społecznych i zawodowych nie
posiada autorytetu, bo każda z nich ciężko zapracowała by go stracić, nie może też ostać się autorytet
kapłanów i biskupów. Skoro są oni z „ludu wzięci i
dla ludu ustanowieni”, to dźwigają również wszystkie choroby współczesnych Polaków i powszechnego Kościoła, który utracił swoją tożsamość
i samoświadomość przez to, że odrzucił prawdę,
że Chrystus jest „jedynym Zbawicielem”, który „nie
ustanowił zwyczajnej wspólnoty uczniów, lecz założył Kościół jako tajemnicę zbawczą” (deklaracja
Dominus Iesus). Są więc podzieleni w poglądach,
są letni i niewierzący w pobożności, nie prowadzą
wspólnotowego życia religijnego w parafiach, są leniwi społecznie i w duszpasterstwie, w większości

Kościół katolicki jest organizmem powszechnym,
z wyraźnym centrum decyzyjnym, więc wszystko co
się w nim dzieje musi wpływać na Kościoły lokalne.
Nie chcę tu zastępować nauczania Piusa XII i jego

nie czytają książek, hołdują brzydocie i estetycznej
tandecie w liturgii i wystroju świątyń, uganiają się
za wygodą życia, z Kościoła uczynili ambonę polityczną dla rządu a z duszpasterstwa infantylną opo-

pięknej encykliki wykładającej „przestarzałe” i nie-

wieść o papieżu Polaku, muzeum pamiątek i cukier-

popularne dziś prawdy dogmatyczne o Kościele Mi-

nię pełną wadowickich kremówek…, przez co zaczęli

stycznym Ciele Chrystusa, ale pragnę jedynie pod-

przesłaniać ogrom dobra, który w polskim Kościele

kreślić, że nie sposób mówić o sytuacji w Kościele

wciąż jest obecny – gorliwość apostolską, formację

w wymiarze powszechnym nie myśląc o Kościele

religijną i duszpasterską, troskę o wspólnotę kościel-

lokalnym (i na odwrót).

ną, pracę nad sobą, empatię wobec wiernych i tro-

I tak znaleźliśmy się w Polsce, w naszym lokalnym
Kościele nad Wisłą. Zastanawiając się nad tym, co

skę o zbawienie ich dusz, niezgodę na abdykację
Kościoła w życiu publicznym…

powinienem napisać, na co zwrócić jakąś szczegól-

Ale poza wszystkim polskiemu Kościołowi brakuje

ną uwagę, i pomyślałem o słowach mojego przyja-

duchowego przywództwa, które stałoby się spoiwem

ciela, pobożnego męża i ojca, który podczas jednej

episkopatu, autorytetem dla duchowieństwa i wier-
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nych! Dekadę temu jeden z biskupów ordynariuszy
zaprosił mnie na dłuższą rozmowę, po tym jak ogłosiłem dość „rewizjonistyczny” artykuł na temat abp.
Stanisława Wielgusa. Poza ukazaniem cynicznych
gier jakie w episkopacie i elicie państwowej toczyły
się wokół kandydata na stolicą biskupią w Warszawie, wyraziłem przekonanie, że była to najpewniej
ostatnia okazja, by któryś z polskich hierarchów
stanął w prawdziwe, przyznał się do współpracy
z bezpieką, potępił swój czyn i cały reżim PRL, przez
co z Szawła stałby się Pawłem i zupełnie zmienił
oblicze polskiego Kościoła, a może i społeczeństwa
potrzebującego prawdy o sobie i wzajemnego przebaczenia. „Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie”
– mówił kardynał Stefan Wyszyński, co starałem się
w tamtym tekście przełożyć na sprawy społeczne
i ogólnopolskie pisząc o potrzebie świadectwa prawdy i przebaczenia. Mój rozmówca nie tylko podzielił
w dyskusji mój pogląd, ale i sam przede mną przyznał się do współpracy agenturalnej z SB stwierdzając, że w polskim Kościele nie ma przyzwolenia na
publiczne wyznawanie takich grzechów. Co więcej,
dodał również, że to wszystko paraliżuje wielu polskich hierarchów i księży w podejmowaniu odważnych decyzji – wobec upadłych braci w kapłaństwie,
nie mówiąc już o sprawach ogólnospołecznych. Minęło kolejne dziesięć lat i tamta diagnoza jeszcze
bardziej okazała się prawdziwa chociażby po historiach z kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem i innych, które jeszcze przed nami…

Symbolem obecnego upadku pozostanie dla mnie
już na zawsze tegoroczna rezygnacja z publicznej
beatyfikacji prymasa Stefana Wyszyńskiego, co
wytłumaczono pandemią Covid 19. Tak oto zamiast
szukania wstawiennictwa i przykładu w trudnych
czasach, i wyniesienia do chwały ołtarzy Prymasa Tysiąclecia, uwięzionego na kilka lat w czterech
ścianach (co może budować piękne duchowe analogie do współczesnych czasów zarazy), umieszczono w duchowej poczekalni (niczym wiernych przed
zamkniętymi przez Covid kościołami) jednego z największych Polaków XX wieku! Polski Kościół i Polacy potrzebują świętych na trudne czasy, nie zaś na
okresy prosperity, które zawsze stają się duchową
pustynią! „Polaków nie zdobywa się groźbą, tylko
sercem” – powiedział Prymas Tysiąclecia. No właśnie…

SŁAWOMIR CENCKIEWICZ
Historyk czasów najnowszych, doktor habilitowany nauk humanistycznych, publicysta. Od 2016 dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, w skład którego wchodzi m.in. Centralne Archiwum Wojskowe, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.
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Nauka społeczna kościoła
– zbędny relikt
czy nadzieja na lepszą
przyszłość?
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Spór o aborcję oraz ponowne zainteresowanie opinii
publicznej kard. Dziwiszem i jego udziałem w tuszowaniu
pedofilii w Kościele sprowadziły do Polski debatę, która
na Zachodzie dawno się już odbyła.
W jej centrum znajduje się Kościół katolicki, główne
pytanie brzmi zaś – czy Kościół ma nam jeszcze
cokolwiek do zaproponowania czy jest już skarłowaciałą
formą potężnej niegdyś instytucji?

Dla katolika biorącego aktywny udział w życiu Kościoła odpowiedź jest oczywista – wystarczy spojrzeć
jakie problemy wywołał u siebie liberalny Zachód odchodząc od nauczania Kościoła. Chcąc dowieść, że
Kościół Katolicki i jego nauczanie społeczne ma kluczowe znaczenie także dziś, w poniższym tekście
wykorzystam koncepcję 7 cnót konfrontujących 7 grzechów głównych, a więc konceptu kluczowego dla
doktryny Kościoła Katolickiego.

1. PERSONALIZM – GODNOŚĆ CZŁOWIEKA

aborcji, przez eutanazję, po problemy psychiczne

Problemy: 3 miliony Żydów zamordowanych przez
Niemców podczas II Wojny Światowej. 94 miliony
ofiar komunizmu. Zniszczona przez komunistyczny
kolektywizm przedsiębiorczość kilku pokoleń. 12%
mieszkańców USA żyjących poniżej progu ubóstwa.
Amerykańscy studenci zadłużeni na 1,5 miliarda dolarów. Czy wszystkie powyższe wydarzenia to wiel-

zagubionej młodzieży. Początkiem wszystkich tych
problemów jest zanegowanie przyrodzonej godności człowieka – od poczęcia do naturalnej śmierci.
Podobne zachowywały się wszelkie ruchy totalitarne, warunkujące godność każdego człowieka albo
od rasy, jak w nazizmie, albo od pochodzenia klasowego, jak w komunizmie.

kie tragedie ludzkości i powinniśmy zrobić wszyst-

Kościół mówi natomiast, że człowiek został stwo-

ko, by uniknąć ich w przyszłości? Doktryn Kościoła

rzony i podlega prawu naturalnemu. Nie powinien

Katolickiego nie ma wątpliwości, że tak. Współczesny postmodernizm przekonuje nas natomiast, że
wszystko tak naprawdę jest kwestią kontekstu.

podejmować (skazanej z góry na porażkę) próby wyręczenia Boga w kontroli swego człowieczeństwa.
Bycie kobietą lub mężczyzną nie jest społeczną rolą,

Odpowiedź: Simone de Beauvoir mówiła, że „nie ro-

o której człowiek autonomicznie decyduje – jest ory-

dzimy się kobietami, stajemy się nimi”. To komplet-

ginalną cechą natury, którą człowiek powinien zaak-

ne wywrócenie prawa naturalnego przyczyniło się

ceptować i wypełnić sensem. Każdy człowiek, nie-

do wielu problemów współczesnego świata – od

zależnie od rasy, płci i poglądów politycznych.
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Człowiek nie jest również jedynie mikroskopijną

Oczywistą zaletą bycia we wspólnocie jest wzajem-

cząstką kolektywu. Każda jednostka zasługuje na

ne wsparcie.

uznanie swego człowieczeństwa. Jednocześnie
realizować je powinna przez aktywne i dobrowolne
uczestnictwo we wspólnocie. Warto w tym miejscu
przypomnieć, że to chrześcijaństwu cywilizacja łacińska zawdzięcza prawa człowieka (uznanie godności ludzkiej wszystkich – również niewolników),
prawo do godnej pracy, prawa obywatelskie osób
innych ras czy wreszcie równość kobiet i mężczyzn

Mniej oczywista jest inna cecha kluczowa prawdziwej wspólnoty. Jak pisze bp Piotr Jarecki w książce „Podróż do siebie”: „we wspólnocie tej [trapiści
z Genesee Abbey] nie spotkałem pochwał za dobre
czyny ani nagan za złe czyny. Tutaj nie trzeba zasługiwać na akceptację. Dokonuje się ona na poziomie
głębszym niż sukces i porażka. Fundamentem tej

(por. R.W. Fogel, The Fourth Great Awakening…).

wspólnoty nie tyle są idee, uczucia, emocje dotyczą-

Propozycja: Każdy, bezwzględnie każdy czło-

Boga. Kiedy ukierunkowujemy nasze serca i umysły

wiek obdarzony jest godnością ludzką. Zasługuje
w związku z tym na umożliwienie mu wykorzystania

ce wzajemnych relacji, ale wspólne poszukiwanie
na Boga, wtedy pełniej zaczynamy <żyć razem>”.

potencjału, jaki leży w jego licznych talentach. Rolą

Na przykładzie trapistów bp Jarecki pokazuje również

państwa nie jest wyręczanie obywateli, tylko stwo-

inną ciekawą – z pozoru wątpliwą – zaletę wspólnoty.

rzenie środowiska, w którym będą mogli wypełniać

Mianowicie, trwając w niej „nie wypada” wyłamywać

swe powołanie.

się z utartych schematów, czuje się bowiem odpowie-

Najważniejszym zadaniem na najbliższą przyszłość
jest więc redefinicja wartości pracy. Przedstawiciele
tzw. zawodów społecznie użytecznych (pielęgniarki,
strażacy, służby mundurowe czy tak niedoceniani
sprzedawcy, kurierzy i śmieciarze) muszą czuć, że
ich praca nie tylko jest misją, ale również aktywnością społecznie poważaną.

dzialność za współbraci. Teoretycznie zarzucić można
takiemu podejściu walkę z kreatywnością. W praktyce
jednak wiele tradycji i rytuałów jest głęboko i dokładnie
przemyślanych, zaś nasza niechęć do nich bierze się
z lenistwa – ludzkiej słabości. Właśnie tę słabość ogranicza poczucie odpowiedzialności za losy wspólnoty.
Propozycja: W tym miejscu działanie priorytetowe
opiera się na dwóch filarach: wsparciu samoorganizu-

2. WSPÓLNOTA

jących się wspólnot oraz odpowiednim projektowaniu

Problem: Co piąty dorosły Amerykanin i Brytyjczyk

stulatów chodzi o stwarzanie warunków instytucjonal-

zawsze lub często czuje się samotny, brakuje mu

nych zachęcających ludzi do zrzeszania się – wsparcie

towarzystwa, czuje się wykluczony lub odizolowa-

stowarzyszeń, związków branżowych czy działalności

przestrzeni miejskiej. W przypadku pierwszego z po-

ny. Wielka Brytania powołała w 2018 r. Ministra ds.
Samotności (w ciągu 2 lat stanowisko to zajmowały
już 3 osoby). W Japonii i Szwecji wiele osób starszych umiera w samotności – ich ciała znajdują po
dłuższym czasie sąsiedzi, ich rzeczy sprzątają wyspecjalizowane firmy. Japończycy nie potrafią już

samorządowej.
Punkt drugi jest natomiast odpowiedzią na postępującą atomizację mieszkańców miast, którzy osiedlają się
w powstających jak grzyby po deszczu zamkniętych
osiedlach, grodzonych niczym polskie obozy mieszka-

dobierać się w pary – coraz bardziej sfrustrowani

niowe. Urbaniści muszą zrozumieć, że dzieło ich pracy

żyją w przytłaczającej samotności.

wpływa wydatnie na sposób życia lokalnych wspólnot

Odpowiedź: Wielokrotnie przypominany przez Jana
Pawła II personalizm zakłada, że jednostka może
w pełni realizować swe człowieczeństwo jedynie
we wspólnocie z innymi ludźmi. Kościół pierwotny
składał się niemal wyłącznie z małych wspólnot,

– bez parków, skwerów i placów zabaw mieszkańcy
zwyczajnie nie będą mieli gdzie się spotykać. Bez spotkania nie ma natomiast możliwości stworzenia wspólnoty (por. B. Gui, Economics and Social Interaction…;
Benedykt XVI, Caritas in Veritate).

w których chrześcijanie funkcjonowali na co dzień.
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3. TRWAŁOŚĆ I WYROZUMIAŁOŚĆ

tem na rzecz racjonalizacji rozwodów. Małżeństwo

Problem: Grafika poniżej pokazuje strukturę roz-

świadomością różnic i wad drugiej osoby. Różnice

katolickie zawiera się (powinno się zawierać) z pełną

wodów w Polsce – najczęstszym powodem do za-

te mogą być przyczynkiem do rozmowy – nigdy

kończenia związku małżeńskiego jest w Polsce nie-

do bezwzględnego rozstania. Nie poruszam w tym

zgodność charakterów. Kategoria ta jest wprawdzie

miejscu kwestii unieważnienia związku małżeńskie-

bardzo ogólna, jednak już samo jest sformułowanie

go, jednak sygnalizuję, że w przypadkach skrajnych

w ten sposób pokazuje, że niezgodność może być

istnieje taka instytucja, dlatego nie można zarzucić

czynnikiem usprawiedliwiającym rozwód (nie mó-

Kościołowi zmuszanie do trwania w relacji toksycz-

wiąc już o nieporozumieniach na tle finansowym!).

nej.

W Szwecji już 36% dzieci mieszka z jednym rodzicem. Jak Szwecja stała się zakładnikiem modelu samowystarczalności doskonale pokazuje film
„Szwedzka teoria miłości”. W innych europejskich
krajach coraz częściej odbiera się dzieci rodzicom
(często w przypadkach zupełnie błahych) uznając,
że państwo lepiej się nimi zaopiekuje.. Znane są głośne przykłady działalności zwłaszcza agresywnych
organizacji, jak norweski Barnevernet czy austriacki
Jugendamt.

Kościół od wieków wskazywał rodzinę jako podstawową komórkę społeczną, w której wychowują się
wszyscy ludzie, później będący świadomymi obywatelami (por. Jan Paweł II, Laborem Exercens). Rodzina jest ponadto fundamentem każdej gospodarki.
Jak pisał w książce „A Treatise on the Family” noblista z ekonomii Gary S. Becker „rodziny są jak małe
przedsiębiorstwa – wychowują dzieci, przygotowują posiłki oraz dostarczają schronienia, opiekują
się chorymi członkami rodziny, dostarczają opieki
starszym, pielęgnują ich oraz wykonują wiele innych pożytecznych zadań”. Od ich trwałości zależy
zatem los wszystkich społeczeństw – niezależnie
od przyjętego modelu gospodarczego.
Propozycja: Jedną z form działalności państwa na
rzecz budowy odpowiednich warunków do życia
jest wsparcie rodziny. To właśnie rodzina – nie jednostka – powinna być punktem odniesienia polityki
społecznej oraz gospodarczej. Jedną z dewiz państwowych urzędników winien być art. 18 Konstytucji
RP: „Małżeństwo, jako związek kobiety i mężczyzny,
rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się
pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.”
Oprócz samej promocji niezbędne jest również
wymierne wsparcie rodzin, które decydują się na
przyjęcie na świat potomstwa. Niezbędne jest dowartościowanie (w postrzeganiu społecznym oraz

Odpowiedź: Nie bez przyczyny w Kościele katolickim

warunkach instytucjonalnych) roli matek wychowu-

nie istnieje instytucja rozwodu (wymyślił ją wszak

jących dzieci. Dobrym krokiem w tym kierunku jest

dopiero w XIX w. F. Engels). Związek małżeński jest

program „Mama 4+” zapewniający matkom emery-

trwałym zjednoczeniem dwojga ludzi, którego ce-

turę za czas, w którym wykonywały one bezsprzecz-

lem jest wychowanie dzieci – stworzenie kochającej

nie najważniejszą dla społeczeństwa pracę. Szacuje

rodziny. Jedynym sposobem na zapewnienie dziec-

się, że owa praca stanowi połowę realnego świato-

ku pełnego środowiska do stabilnego rozwoju jest

wego PKB (por. M. Pearlstein, From Family Collap-

trwałość związku małżeńskiego. Argument pt. „nie-

se…), nie będąc nawet ujęta w oficjalnych wskaź-

zgodność charakterów” nie jest żadnym argumen-

nikach (w przeciwieństwie do prostytucji i handlu
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narkotykami). Wszyscy musimy wreszcie dostrzec,

ośrodków kolonijnych, 21 telefonów zaufania i 65

jak wiele zawdzięczamy heroicznej postawie kobiet,

funduszów stypendialnych.

poświęcających istotną część swego życia na proces, bez którego żadna przyszłość nie jest możliwa.

– Dla osób starszych: 160 domów pomocy społecznej, 69 klubów seniora, 67 środowiskowych domów
samopomocy.

4. WARTOŚĆ CIERPIENIA

– Dla osób uzależnionych: 62 punkty konsultacyjne

Problem: W Belgii eutanazja dostępna jest w każ-

dotyczące problemów alkoholowych, 21 ośrodków

dym wieku – również na życzenie dzieci. Podobnie

terapii uzależnień dla dorosłych, a 10 dla dzieci.

– według zapowiedzi ministra zdrowia Hugo de Jonge – będzie już niedługo w Holandii. Czyni to lekarzy
panami swych pacjentów – coraz częściej zabieg
uśmiercenia pacjenta wykonywany jest bez jego wyraźnej zgody. Co gorsza, coraz częściej rodzina pa-

– Dla osób niepełnosprawnych: 116 wypożyczalni
sprzętu rehabilitacyjnego, 108 warsztatów terapii
zajęciowej oraz 18 zakładów aktywności zawodowej, 81 gabinetów rehabilitacyjnych, 16 centrów

cjenta próbuje wpłynąć na niego, by sam podjął taką

opieki dziennej i 34 ośrodki wychowawcze.

decyzję. W 2017 r. polska policja odnotowała wśród

– Dla bezdomnych: 302 punkty pomocy doraźnej,

osób poniżej 18. roku życia 730 prób samobójczych
– w tym aż 116 udanych. Na Zachodzie jest jeszcze
gorzej – w 2019 r. 18,8% młodych Amerykanów poważnie rozważało samobójstwo, zaś 8,9% podjęło

286 punktów wydawania odzieży, 121 mieszkań
chronionych, 61 schronisk dla kobiet i mężczyzn,
łaźnie, przytuliska, ogrzewalnie i noclegownie.
– Dla bezrobotnych: osiem centrów aktywizacji,

próbę samobójczą.
Odpowiedź: Młodzi ludzie nie potrafią poradzić sobie z samym faktem istnienia cierpienia. Nie zostali

12 klubów integracji społecznej, sześć świetlic i 20
spółdzielni socjalnych (łącznie 82 dzieła).

nauczeni by dostrzegać jego uszlachetniającą war-

– Dla migrantów i uchodźców: 29 dzieł, w tym 15

tość. Wiele lepiej nie jest również wśród starszych.

diecezjalnych centrów pomocy migrantom i uchodź-

Najczęstszym argumentem za eutanazją jest chęć

com, dwa domy dla repatriantów oraz 12 innych

„skrócenia cierpienia”. Cierpisz – możesz to łatwo

ośrodków.

zakończyć. Przecież życie powinno składać się z samych przyjemnych chwil.

Propozycja: Oczywistym pierwszym krokiem jest
konieczność uświadamiania młodych ludzi o sensie

Żaden chrześcijanin nie powinien lobbować za takim

cierpienia oraz tym, że – mimo iż żyją w najspokoj-

rozwiązaniem. Stoi ono w całkowitej sprzeczności

niejszych czasach w historii – życie nigdy nie jest

z jedną z najważniejszych prawd wiary – niezbywal-

wyłącznie kolorowe. Co się zaś tyczy sfery instytu-

ną godnością człowieka od poczęcia do naturalnej

cjonalnej, państwo musi wspierać osoby opiekują-

śmierci. Jako że nie jest to wykład z teologii (ja zaś

ce się niepełnosprawnymi. Oferowane im obecnie

nie jestem teologiem), nie będę skupiał się na mo-

zasiłki są na poziomie uwłaczającym ich godności

ralnej wartości cierpienia. Pokażę coś bardziej przy-

– trudno więc powiedzieć, by mogły odczuć jakikol-

ziemnego – jak Kościół widzi wartość opieki nad

wiek komfort psychiczny w momencie decydowania

osobami starszymi, niepełnosprawnymi czy wyklu-

się na heroiczne poświęcenie swego życia osobie

czonymi. Niech czyny powiedzą więcej niż jakiekol-

potrzebującej, nawet jeśli w przypadku tegoż kom-

wiek słowa.

fortu mówimy jedynie o sferze materialnej.

Organizacje kościelne prowadziły w 2018 r.:
– Dla dzieci i młodzieży obciążonych ubóstwem: 92

5. CIERPLIWOŚĆ I POKORA

domy dziecka, 27 domów matki i dziecka, 27 burs,

Problem: 14% mężczyzn w USA doświadcza pro-

378 świetlic terapeutycznych, 30 centrów inter-

blemów w związku z korzystaniem z pornografii.

wencji kryzysowej, 105 podwórkowych klubów, 257

Związki młodych osób są coraz krótsze, coraz więk-
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sza jest ich liczba w perspektywie całego życia.

wypełnić każdą wolną chwilę – czy to przeglądając

O ile w Polsce wiele osób starszych wciąż mieszka

media społecznościowe, czy nawet robiąc coś po-

z rodziną, o tyle w Europie Zachodniej nie jest już

żytecznego, np. czytając książkę lub ucząc się języ-

tak dobrze. W Danii tylko 1,3 proc. kobiet i 3,3 proc.

ka. Kościół uczy nas natomiast, że musimy każdego

mężczyzn powyżej 65 r.ż. mieszka z osobami młod-

dnia znaleźć sobie moment, w którym w zupełnej

szymi. W Holandii, Niemczech i Belgii odsetek osób

ciszy (niezakłócanej muzyką) zagłębimy się w swo-

w wieku 65+ mieszkających w instytucjach opieki

je wnętrze, by stale próbować odkrywać codzienne

waha się w przedziale 4-8 proc. i rośnie do kilkuna-

powołanie. Tak – Kościół zachęca do medytacji!

stu procent w przypadku osób w wieku 80+. Kolo-

Jednak medytacja ta winna być skierowana na głos

rowa nie jest również sytuacja młodzieży. W wielu

Boży oraz nasze predyspozycje, nie zaś na wyimagi-

krajach (szczególnie USA, Kanadzie czy UK) na naj-

nowaną siłę woli.

lepsze uczelnie dostają się absolwenci prywatnych
szkół, na które nie stać dzieci z rodzin ubogich. To

Propozycja:

Działaniem

najważniejszym

jest

powoduje domknięcie zamkniętego kręgu ubóstwa.

wzmocnienie rodzin – zwłaszcza rodzin wielopo-

Odpowiedź: Jedną z najważniejszych cnót chrześci-

tywności opiekuńczej, ale również gwarantują kre-

janina jest roztropność i związana z nią cierpliwość.
Kościół w swym holistycznym podejściu do człowieka pokazuje, że o życiu nie mogą stanowić chwilowe, krótkotrwałe impulsy powodowane najczęściej
emocjami. Kluczem do integralnego rozwoju jest
cierpliwość i niezbędna do jej osiągnięcia pokora,
która pokazuje, że człowiek jest ułomny i nie może

koleniowych. Nie tylko odciążają one państwo z akowanie dóbr relacyjnych [por. L. Bruni, S. Zamagni,
civil economy], które nie mogą wytworzyć się w społeczeństwie zatomizowanym.
Kolejne działanie może być nieco zaskakujące – pokora w stosunkach ze środowiskiem. Widzimy jakie
problemy (np. susza) zaczynają pojawiać się przez

sam zapanować nad światem.

nadmierną ingerencję człowieka w naturę. Warto,

Doskonałym przykładem powyższego są wspólno-

prawa naturalnego nad prawem tworzonym przez

ty zakonne. Zakonnicy często podejmują się żmudnych, powtarzalnych i jednostajnych prac, jednak
zawsze bez szemrania perfekcyjnie wykonują swe
obowiązki, gdyż wiedzą, że robią to w wyższym
celu. Ciągłość i solidność pracy jest formą dążenia
do wewnętrznej doskonałości. Pytanie o sens takiej
pracy jest tu wtórne. Każde działanie wykonywane
jest na chwałę Boga.

by nasze regulacje prawne uwzględniały wyższość
człowieka.

6. PRAWDA
Problem: Polityka miała w zamyśle być zajęciem
dla szlachetnych ludzi zatroskanych o losy współobywateli. Stała się natomiast pseudo solidarnością
plemienną, w której niezależnie od prawdy działa się

Pokora pozwala nam natomiast uniknąć przytłacza-

na korzyść „swoich”. Politycy powinni być mężami

jącej frustracji w momencie niepowodzenia. Zdaje-

stanu, tymczasem ich działalność jako nierzetelną

my sobie sprawę z tego, że jest Ktoś wyższy od nas,

postrzega 93% (!) Polaków. Co jednak jeszcze cie-

w związku z czym nie wszystko może od nas zale-

kawsze, jedynie 23% Polaków uważa, że jakimkol-

żeć. Jesteśmy świadomi faktu, że zostaliśmy stwo-

wiek innym ludziom można ufać.

rzeni i „włożeni” w ramy prawa naturalnego, dlatego
nie czujemy potrzeby – skazanego z góry na porażkę – wymyślania siebie na nowo.

Odpowiedź: Tak niski poziom zaufania wśród Polaków (stabilny od momentu rozpoczęcia badań 20 lat
temu) jest pochodną utylitaryzmu, jakim kierują się

Obie te cechy – cierpliwość i pokora – są również

ludzie przy podejmowaniu decyzji. Prawda uważa-

doskonałą odpowiedzialnością na inny problem

na jest powszechnie za względną, w związku z tym

współczesności – uzależnienie od sprzętów elektro-

wybierać trzeba to, co się nam opłaca. Dlatego tak

nicznych i szerzej tzw. FOMO (ang. Fear Of Missing

wiele w przestrzeni publicznej kłamstw i manipula-

Out – lęk przed pominięciem). Obecnie staramy się

cji. Taka postawa jest bowiem doceniana i określana

S. 35

POLSK A W PRAKTYCE | GRUDZIEŃ 2020

ekologizmu, mindfulness, fanatycznego weganizmu

mianem życiowego sprytu.
Biblia mówi nam natomiast coś zupełnie przeciwnego. „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie.
A co nadto jest, od Złego pochodzi.” [Mt 5, 37] Jan
Paweł II pytany o ulubiony fragment Pisma Świętego powtarzał często trzy słowa z Ewangelii wg św.
Jana, które jego zdaniem są kluczem do interpreta-

(!-nie mówię o weganizmie w ogóle, który uważam
za cenną inicjatywę) i wszelkich nowych ruchów
ideologicznych. O ideologizacji przestrzeni publicznej najlepiej świadczą nazwiska trzech ostatnich
laureatów tytułu Człowieka Roku tygodnika „Time”:
Thunberg, Biden, Harris.

cji całej nauki Kościoła: „prawda was wyzwoli”. Ka-

Odpowiedź: O ile w poprzednich sześciu punk-

tegoriami kierunkowymi dla naszych decyzji winny

tach starałem się przedstawić ofertę Kościoła dla

być zatem rozwinięte przez św. Tomasza z Akwinu

wszystkich – również niewierzących – o tyle ostatni

transcendentalia, w postaci: Prawdy (Verum), Dobra

punkt wymaga już uwierzenia w prawdy wiary, wy-

(Bonum) i Piękna (Pulchrum). Każda decyzja stojąca

kraczające poza ograniczoną ludzką logikę. Jaki jest

w sprzeczności z nimi, nawet jeśli z pozoru gwaran-

sens życia? To chyba najtrudniejsze z możliwych py-

tuje korzyści w krótkim okresie, jest decyzją zgubną.

tań, dlatego odpowiedź musi być jak najprostsza: nie

Propozycja: Trudno zaproponować ogólne rozwią-

sens. Wiem za to co jest sensem życia katolika –

zanie, które zwiększyłoby wzajemne zaufanie ludzi.
Warto wskazać na ciekawe projekty, jak np. katolickie Osiedle „Przystań” w Łomiankach. Pomysł ten
doskonale pokazuje, że znacznie łatwiej jest nam
zaufać ludziom, co do których moralności możemy
być pewni. Z ideą tworzenia enklaw dla katolików
można polemizować, jednak nie da się ukryć, że jest
ona znakiem niepokoju, jaki budzi wśród wierzących
moralna przemiana dokonująca się w Polsce na

wiem. Nie wiem jaki jest empirycznie weryfikowalny
Zbawienie.
Nadzieja życia po śmierci – życia niewspółmiernie
wspanialszego – jest czymś, co sprawia, że nawet
z pozoru błahe codzienne obowiązki nabierają nagle
znaczenia. Świat nie znalazł (i w mojej opinii nigdy
nie znajdzie) alternatywy dla Boga. Wszystkie opcje
aspirujące do tego miana, na czele z „wystarczy być
dobrym człowiekiem”, są jedynie marną Jego na-

wzór Europy Zachodniej.

miastką.

Rola państwa w procesie budowy społecznego za-

Kościół pokazuje, że z wiary można wyciągnąć wie-

ufania jest dwutorowa: edukacja oraz zapewnienie
bezpieczeństwa. Młodzież musi uczyć się o tym, jakie postawy życiowe są etycznie właściwe, a jakich
należy unikać. Do tej pory zadanie to spełniała religia, jednak w zeświecczającym się państwie odpowiedzialność przesuwana jest powoli na instytucje
publiczne. Niemniej, Kościół katolicki jest otwarty na
współpracę również w tym zakresie.

le cennych wniosków aplikowalnych w budowanym
ładzie społecznym (punkty 1–6). Ostatecznie jednak
nie da się życia wypełnić odrzuciwszy jego Twórcę.
Rolą społeczną katolików pozostaje zatem ich najważniejsza misja – głoszenie swoim życiem Słowa Bożego. Może to brzmieć nieco konfrontacyjnie
z perspektywy autora-katolika, jednak by złagodzić
to napięcie należy przypomnieć, że przykładny katolik tę misję realizować powinien przede wszystkim
poprzez miłość. Miłość do bliźnich i miłość do nie-

7. SENS

przyjaciół. Miłość bezwarunkowa.

Problem: Religia w społeczeństwach zachodnich

Propozycja: Wartą wspomnienia w kontekście sen-

jest już od dłuższego czasu w odwrocie. Jednocze-

su jest stworzona przez Viktora Frankla logoterapia.

śnie notuje się tam coraz więcej przypadków depre-

„Trzecia wiedeńska szkoła psychoterapii” opisana

sji (w USA na kliniczną depresję cierpi 9 mln ubezpie-

została przez więźnia niemieckich obozów koncen-

czonych Amerykanów), ), coraz więcej osób skarży

tracyjnych w książce pt. „Bóg ukryty. W poszukiwa-

się na brak sensu życia. Odrzuciwszy Boga mają

niu ostatecznego sensu”. Jest to pozycja obowiąz-

oni dwie opcje: trwanie w poczuciu bezsensu lub

kowa dla wszystkich świadomych obywateli. Frankl

zastąpienie Go innym sensem. Stąd popularność

– głęboko wierzący chrześcijanin – pokazuje na
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kartach swej książki jak użytecznym pojęciem w leczeniu problemów psychologicznych może być transcendentny sens (Logos).

Photo by italo melo from Pexels

W tym miejscu zarówno rola państwa, jak i wszystkich innych instytucji i organizacji społeczeństwa
obywatelskiego, jest jedna – stwarzanie przestrzeni
do dialogu. Dialog jest bowiem jedyną formą umożliwiającą produktywną wymianę myśli. Musimy zatem dbać o warunki do debaty: religijnej, ekonomicznej i politycznej. Nawet jako przekonani o Prawdzie
katolicy musimy otworzyć się na merytoryczną dyskusję, zwłaszcza na polu ustalania zasad rządzących – świeckimi wszak – państwami.

MARCIN KAWKO
Doktorant Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Członek Zarządu ProjektPL, w pracy badawczej porusza
tematykę dóbr relacyjnych w rodzinie i w przedsiębiorstwie w świetle ekonomii obywatelskiej. Współpracownik Klubu Jagiellońskiego, Caritas Polska, Instytutu Tertio Millennio, członek-uczestnik warszawskiego Klubu
Inteligencji Katolickiej.
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BIZNES
W
PRAKTYCE

Covid
i bezmyślne unijne
regulacje
rujnują mi firmę

Photo by rawpixel.com

– rozmowa ze Zbigniewem Selerowiczem,
współwłaścicielem firmy MS Ortis Produkt
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Na początku grudnia Zbigniew Selerowicz, przedsiębiorca
z Łomianek zajmujący się produkcją takich produktów
z tworzyw sztucznych jak plastikowe słomki
i talerzyki czy pudełka do przenoszenia żywności,
zamieścił na portalu YouTube film opisujący sytuację
firmy po niemal roku pandemii. „Polska w Praktyce”
rozmawiała z biznesmenem o tym, jak wygląda
rzeczywistość działalności w tak trudnych czasach
i co spędza mu sen z powiek na myśl o 2021 roku.
„Polska w Praktyce”: Jak bardzo Pańska firma ucierpiała na kryzysie pandemicznym?
Zbigniew Selerowicz: Z krótką przerwą w lecie moja
firma stoi praktycznie od marca bieżącego roku.
Przestrzenie magazynowe zapełniliśmy w około
miesiąc. Co prawda z poszerzeniem przestrzeni magazynowej nie byłoby problemu, jednak nie mamy
pewności, czy miałoby to sens – nasi kontrahenci,
tacy jak na przykład korporacje korzystające z naszych produktów, nie wiedzą nie tylko, kiedy skończy
się pandemia, ale także czy i jak zmieni się sposób
ich działalności po jej ustaniu, a co za tym idzie ich
popyt na produkty, które dostarczamy, może się
gwałtownie zredukować. Sytuacja na zagranicznych

PFR, urząd pracy i inne instytucje państwowe także
były bardzo pomocne. Jestem uczciwym społecznie
przedsiębiorcą, wszyscy pracownicy mają umowę
o pracę na czas nieokreślony i nie chcę ich zwalniać,
uważam, że to niezwykle ważne, szczególnie w tak
małej społeczności jak nasza. Środki z państwowych programów niestety jednak już się skończyły,
a rozwiązania dla naszych problemów ciągle nie ma.

PwP: W swoim nagraniu zwrócił Pan uwagę na problem
zasiłków chorobowych, które do 30 dni pokrywają pracodawcy, co w erze masowych kwarantann i kryzysu
jest dla pracodawców szczególnie bolesne. Czy mógłby
Pan nakreślić ten problem z własnej perspektywy?

rynkach jest równie zła – branża gastronomiczna

ZS: W mojej firmie od początku pandemii około poło-

i turystyczna nawet w najpopularniejszych euro-

wa załogi w różnych momentach była wysyłana na

pejskich kurortach zamarła, przez co na przykład

kwarantannę. Pokrycie zobowiązań w tym zakresie

nasze słomki w tym roku tam nie dotarły. Tym sa-

kosztowało mnie zatem ponad 50 tysięcy złotych.

mym już niemal rok „wisimy” w wysokim poziomie

Moim zdaniem koszty chorobowego, szczególnie

niepewności, a zakład produkcyjny stoi. W paździer-

w czasach pandemii i powszechnych kwarantann,

niku odnotowaliśmy wynik o ok. 90 proc. gorszy niż

ale także poza nią, powinien być pokrywany przez

rok wcześniej, w listopadzie o ok. 80 proc. gorszy,

państwo. Gotów jestem nawet płacić wyższe skład-

grudzień nie będzie lepszy.

ki, byle tylko unikać tego losowego podatku, jakim
dzisiaj jest zasiłek chorobowy.

PwP: Czy skorzystał Pan z pomocy kryzysowej rządu,
tzw. Tarcz Antykryzysowych?
ZS: Zdecydowanie, dzięki dobrej księgowości udało
nam się pozyskać środki z wszystkich możliwych
programów pomocowych, w tym także z programu

PwP: Czy problem ten był w jakiś sposób podnoszony
przez decydentów bądź przedstawicieli pracodawców
podczas konsultacji Tarcz Antykryzysowych?
ZS: Uważnie śledzę działania rządu w tym zakresie
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i nie widzę, by ten temat pojawiał się czy to w dyskusjach z pracodawcami, czy to w rozwiązaniach
proponowanych przez rząd. Wydaje się więc, że jest
to problem zupełnie ignorowany, a dotyczący sporej
części przedsiębiorców.

PwP: Niedawno informował Pan także, że unijna dyrektywa zakazująca sprzedaży produktów tworzyw
sztucznych niedługo wchodzi w życie, uderzając
w Pana biznes bez jakichkolwiek rekompensat, mógłby
Pan podać szczegóły?
ZS: 2 lipca w życie wchodzi unijna dyrektywa zakazująca sprzedaży w Unii Europejskiej wybranych
produktów z tworzyw sztucznych, między innymi
plastikowych słomek, talerzyków, rurek do balonów,
pudełek i kubków do gorącej żywności. UE uchwalając tę dyrektywę nie przeznaczyło żadnej puli
środków dla firm takich jak moja po to, byśmy mogli przestawić się na produkcję innych produktów,
w związku z tym każdy musi sobie radzić sam. Co
ciekawe, wiele firm produkujących tego typu asortyment, jak moja, korzysta ze sprzętu zakupionego
przy współfinansowaniu środków unijnych, które to
pieniądze teraz zostaną zmarnowane, bowiem cały
park maszyn będę musiał odstawić na złom.

PwP: W jaki sposób Parlament Europejski uzasadniał
ten zakaz i brak środków dla dotkniętych firm?
ZS: W uzasadnieniu dyrektywy wiele miejsca poświęca się walce o ochronę środowiska, a w żaden
sposób nie uwzględnia się rekompensat dla wygaszanych branż ani skutków ekonomicznych takiego
działania. Warto jednak pamiętać, że dyrektywa nie

rozróżnia syntetycznych tworzyw sztucznych od
tych ekologicznych, z których w dużej mierze dzisiaj
korzystamy, a które także będą zakazane, mimo że
są one w pełni biodegradowalne już po roku od użytkowania. Tym samym jedynymi dostępnymi substytutami np. słomek będzie drewno i papier.

PwP: Czy nowy, niedawno zaakceptowany budżet unijne niesie jakąś nadzieję na finansowanie?
ZS: Niestety nie. Jedyna znana mi droga to program
„badań i rozwoju”, co jednak ekonomicznie się nie
spina, bo w jego ramach, by uzyskać środki, trzeba
wykazać się badaniami naukowymi. W moim przypadku jednak nie jest to konieczne, choć z pewnością sprzęt nowej generacji do produkcji ekologicznych substytutów dotychczasowych produktów
byłby innowacyjny.

PwP: Jak duża jest skala pańskiego sektora w Unii Europejskiej?
ZS: Producentów w Europie jest wielu, jeszcze więcej importerów z rynku azjatyckiego. Jeśli przyglądamy się całej liście produktów ,które mają zniknąć
z rynku do 2 lipca 2021,to produkuje w Polsce 1012 firm. Pamiętajmy ,że „Dyrektywa „ bardzo drastycznie ogranicza stosowanie tworzyw sztucznych
w opakowaniach, następne terminy wyznaczające
tą listą zakazów, dotyczą znacznie poważniejszej
grupy produktów. Wiele firm do 2024 r. stanie przed
problemami technologicznymi i surowcowymi.

ROZMAWIALI:
ZBIGNIEW SELEROWICZ I MARCEL LESIK

ZBIGNIEW SELEROWICZ
Przedsiębiorca, współwłaściciel firmy MS Ortis Produkt tworzącej artykuły z tworzyw sztucznych.
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REKOMENDACJE
Znani dziennikarze i szefowie czołowych think
tanków rekomendują swoje ulubione książki
i filmy czytelnikom „Polski w Praktyce”.
Dr Małgorzata Bonikowska
Politolożka, nauczycielka akademicka i doradca rządowy, doktor nauk humanistycznych. Specjalistka ds. stosunków międzynarodowych, szczególnie Unii Europejskiej
i państw członkowskich UE. Jest współzałożycielką i prezeską ośrodka dialogu
i analiz THINKTANK. W 2013 pełni funkcję
Prezeski Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Witold Repetowicz
Dziennikarz prasowy i telewizyjny, reporter
wojenny, autor filmów dokumentalnych
i reportaży, naukowiec zajmujący się geopolityką oraz analityk specjalizujący się
głównie w tematyce bliskowschodniej,
w tym Iraku, Syrii, Kurdów, Turcji, Państwa
Islamskiego, ekstremizmu islamskiego
oraz uchodźców i migracji. W kręgu jego
zainteresowań pozostaje również Afryka
oraz obszar b. ZSRR. Laureat Nagrody im.
Kazimierza Dziewanowskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w 2017.

Film: „Rebeka”, Netflix, premiera grudzień 2020.
Sporo krytycznych recenzji, moim zdaniem niesłusznie. Film
trzymający w napięciu, przepiękne kostiumy i zdjęcia, znakomita gra głównej bohaterki. To „remake” klasycznego trillera Alfreda Hitchcock’a z 1940 roku, który już mocno „trąci myszką”. Dobrze, że znalazł się reżyser, który odważył się „rzucić rękawicę”
mistrzowi suspensu.
Książka: „I. Refleksje o przywództwie jutra”. Jacek Santorski, spisane przez Paweł Oksanowicz, wyd. Agora, październik
2020.
Znany psycholog biznesu w rozmowie z dziennikarzem i ekspertem ośrodka THINKTANK przygląda się działaniom liderów.
Świetna książka o tym, jak być szefem w trudnych czasach.
Uwzględnia doświadczenia z pandemii. Daje wskazówki jak nie
zwariować w sytuacji zwiększonej presji, stresu i egzystencjalnego zagrożenia.
Film: „Pierwszy król” (Il primo re) Matteo Rovere z 2019 r.
To film, który zdecydowanie zasługuje na więcej uwagi niż mu
poświęcono. W sposób oryginalny opowiada on mit o dwóch
braciach, Romulusie i Remusie, których losy doprowadziły do
powstania Rzymu oraz największego imperium w historii świata. W przeciwieństwie jednak do większości obrazów nawiązujących do starożytnych mitologii nie ma tu pięknych, muskularnych herosów ubranych w czyste tuniki, lecz brudne, zarośnięte
dzikusy w łachmanach lub zwierzęcych skórach i futrach mówiący po łacinie. To urealniona wizja Italii VIII w. p.n.e., wciąż
dzikiej i barbarzyńskiej, w której pojawiają się dwie silne indywidualności: Remus i Romulus. Opowiedziana historia nie jest
wiernym odzwierciedleniem mitu i brak w niej elementów nadprzyrodzonych. Nie pojawiają się bogowie, nie ma magii. Są za
to niszczycielskie siły przyrody i dzicy, żądni krwi, bezwzględni
ludzie. Końcowa mowa Romulusa, a zwłaszcza wieńczące ją
słowa „Drżyjcie, to jest Rzym”, przyprawiają o dreszcze.
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Książka: „Bagdad, miasto pokoju, miasto krwi” Justina Marozziego
To fascynująca podróż w czasie przez ponad 1250 lat istnienia
tego miasta. Książkę tę, choć jest ona dziełem o charakterze
popularno-naukowym, czyta się jak powieść. Bagdad wciąga
czytelnika swą obyczajowością, barwnym życiem seksualnym,
mordami, zdradami, kolejnymi rzeziami, upadkami i ponownymi
wzlotami. Choć książka wygląda niczym cegła w rzeczywistości trudno się od niej oderwać i przerwać podróż rozpoczętą
z kalifem Mansurem, a zakończoną z Saddamem Husajnem.
Dariusz Rosiak
Dziennikarz Roku 2020, reportażysta, twórca i główny prowadzący programu Raport
o Stanie Świata. W przeszłości był wieloletnim pracownikiem francuskiego radia
RFI i sekcji polskiej BBC. W latach 90. był
korespondentem polskich mediów w Londynie. Jego teksty pojawiały się w wielu
magazynach m.in. w „Życiu Warszawy”, „Życiu”, „Tygodniku Powszechnym”, „Polityce”.
Przez wiele lat związany był z „Rzeczpospolitą”, gdzie publikował w dodatku „Plus
Minus”. Dziennikarz radiowy, w przeszłości
związany z Polskim Radiem. Od marca 2020
r. prowadzi podcast Raport o Stanie Świata
oraz dodatkowe podcasty Raport na dziś
i Raport o książce. W 2016 za książkę Ziarno
i krew. Podróż śladami bliskowschodnich
chrześcijan był nominowany do Nagrody
Literackiej „Nike” oraz otrzymał Nagrodę
im. Beaty Pawlak. Laureat Nagrody PAP
im. Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż
o Kurdach.

Dwa seriale i jeden film kinowy – to moje typy na 2020 rok.
Seriale to szwedzki „Kalifat” znakomita opowieść o tym jak ze
zwykłych młodych Europejczyków można zrobić żołnierzy Allaha i piękny, wysmakowany estetycznie i psychologicznie „Gambit Królowej”. Filmem roku, kompletnie niedocenionym i niemal
zapomnianym już teraz jest dla mnie dzieło braci Benny’ego
i Joshuy Safdie pt. ”Nieoszlifowane diamenty”. Fascynująca, genialnie zrealizowana historia o chciwości, poszukiwaniu miłości
i nieustannym życiu na skraju wyczerpania nerwowego z Adamem Sandlerem w roli głównej. To z pewnością najbardziej nieoczekiwana i niedoceniona rola roku.
Literackim odkryciem roku jest dla mnie nigeryjski pisarz
Chigozie Obioma. Tegoroczna „Orkiestra bezdomnych” i wydana przed czterema laty powieść „Rybacy” to niezwykle dojrzałe
dzieła wyrastające z wielkiej tradycji Chinuy Achebe dotykające
istoty duchowości afrykańskiej i różnic w postrzeganiu świata
przez Afrykanów i ludzi Zachodu. Poza tym to fantastyczne historie, w których duchy mieszkają obok żywych, a przeszłość
nigdy nie umiera.
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